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1. INLEIDING  

 

Bibliotheken zijn er vol geschreven over de Tweede Wereldoorlog in België, vele boeken 

over de repressie die daar op volgde. Aan het lot van “zwarte” kinderen werd tot dus ver 

slechts enkele hoofdstukken gewijd, aan hun herintegratie in het naoorlogse onderwijs één 

enkele zin. In “Ieder zijn Zwarte” schrijft Frank Seberechts meer bepaald dat onmiddellijk 

na de oorlog “een aantal scholen kinderen van verdachten of veroordeelden kortweg 

weigerde toe te laten. Andere instellingen stonden dan weer bekend voor het feit dat ze deze 

leerlingen niet weigerden. In het Antwerpse was dit laatste het geval met onder meer Sint-

Lievensinstituut en het Xaveriuscollege voor de jongens en het Sint-Ludgardisinstituut voor 

de meisjes.”1 

Hier raakt Seberechts een facet aan binnen de tot nog toe nauwelijks onderzochte 

herintegratieproblematiek van collaborateurs, dat al direct veel vragen doet rijzen. Hadden 

deze drie scholen echt deze reputatie en hoe wijd verspreid was die? Waren er in het 

Antwerpse ook nog andere scholen die zo’n naam hadden? Deze vragen vormen de 

steunberen van een eerste thema dat ik in mijn thesis zal behandelen. Dat thema zal peilen 

naar de relevantie van de Sint-Ludgardisschool2, Sint-Lievenscollege en Xaveriuscollege 

binnen de context van oorlog en repressie: hadden ze weldegelijk “een zwart etiket”? 

Eens we hierop een antwoord hebben, dringt zich automatisch een tweede grote thema op, 

een tweede hamvraag. Deze luidt: “Hoe “zwart” waren deze scholen?” Niet in het minst 

komt hierbij de vraag naar boven of de reputatie die deze drie scholen hadden, wel met de 

realiteit strookte: werden er in deze scholen echt nooit leerlingen geweigerd omwille van de 

gezindheid van hun ouders? Een vraag die daar logisch uit volgt is uiteraard of op deze 

scholen dan ook procentueel een groot aantal “zwarte” kinderen zat. Men moet zich verder 

afvragen of deze scholen het bij een passief beleid ten aanzien van kinderen van 

collaborateurs hielden of dat ze actief zulke kinderen voor zich trachtten te winnen. Met 

andere woorden: bleef het bij het aanvaarden van deze kinderen op de school zonder meer of 

                                                           
1 F. Seberechts, Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie. Davidsfonds, Leuven, 1994, p. 149 
2 Zeer vaak wordt de schoolnaam ook met een “t” geschreven (Sint-Lutgardisschool), maar zowel toen als nu 

wordt op officiële documenten hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de naam met een “d” (Sint-

Ludgardisschool). Het is dan ook deze schrijfwijze die ik in deze thesis zal gebruiken. 
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werd er bewust “reclame” voor gemaakt dat ook “zwarte” kinderen welkom waren in hun 

instituut? 

Verder zal ook de houding van deze scholen tijdens de oorlog onder de loupe worden 

genomen: niet alleen vormt het gedrag van deze drie instellingen gedurende de Duitse 

bezetting een interessante problematiek op zich, tevens is de kennis hierover enorm 

verrijkend in relatie tot de naoorlogse periode. Het is ook om deze reden dat mijn onderzoek 

de periode vanaf 1940 tot 1950 zal omhelzen. Concreet kan men zich wat de oorlogsperiode 

betreft, afvragen in hoe verre deze scholen tijdens de bezetting collaboreerden met de 

Duitsers: werd lidmaatschap van Nationaal-Socialistische jeugdbewegingen toegelaten of 

werd er zelfs opgeroepen er lid van te worden? Werd er propaganda gevoerd om naar het 

Oostfront te gaan? Werden de nazisymbolen overgenomen (hingen er hakenkruisen en 

dergelijke in de school)? Waren er veel Duitsgezinde leerkrachten en leerlingen en in welke 

zin was dit voelbaar? Ook de tegenpolen van al deze vragen kunnen gesteld worden: werd 

lidmaatschap van Nationaal-Socialistische groeperingen verboden? Circuleerde er anti-

Duitse propaganda? Waren er veel Anglofiele of Belgicistische leerlingen en in welke zin 

was dit voelbaar? Ook kan men zich afvragen in welke zin de reputatie van de school na de 

bevrijding in het verlengde lag van haar reputatie en gedrag tijdens de oorlog. 

Een vierde onderzoeksthematiek die ik zal behandelen, gaat over “het leven” op deze 

scholen – tijdens en net na de oorlog – en kan verder opgesplitst worden in twee subthema’s: 

enerzijds de geest die op deze scholen leefde, anderzijds de praktijk die er heerste. Met de 

geest wordt onder andere bedoeld hoe godsdienstig ze waren, hoe de sfeer was tussen 

leerlingen onderling en met de leerkrachten, of er een uitgesproken Vlaamse of 

Franskiljonse mentaliteit leefde,... Ook de vraag naar wat voor een voorgeschiedenis deze 

scholen hadden, hoort in dit rijtje thuis.  

Met de praktijk worden meer tastbare zaken bedoeld: hoe zag een normale schoolweek er 

uit? Waaraan werd in de lessen veel aandacht geschonken, in welke zin beïnvloedde de 

oorlog of de repressie het schoolleven van leerlingen en leerkrachten, werd er gebruik 

gemaakt van een bepaalde symboliek op de scholen… Het behandelen van deze thematiek 

kan op het eerste zicht misschien enigszins minder relevant lijken, maar is absoluut 

noodzakelijk om een goed beeld van de drie scholen te schetsen, ook in relatie tot de 

toenmalige tijdsgeest. Het is van groot belang om het totale beeld te vatten en om het 

onderzoek meer diepgang te geven. Om niet in het vaarwater van het doctoraatsonderzoek 
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van Sarah Van Ruyskensvelde verzeild te geraken, dat momenteel volop aan de gang is en 

gaat over katholieke scholen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zal ik deze problematiek 

hoofdzakelijk behandelen “van onderuit”, namelijk vanuit een perspectief dat vooral focust 

op de basis: deze drie scholen, hun personeel en hun leerlingen.  

Een vijfde en laatste “kapstok” waar mijn onderzoek zal aan worden opgehangen, is die van 

de jeugdbewegingen en groeperingen die in de colleges bestonden. Deze verenigingen 

bestonden immers meestal uitsluitend uit leerlingen van het college onder de auspiciën van 

leerkrachten van dat college. Vaak was de mentaliteit die in deze verenigingen leefde, de 

exponent van die van de school waar ze gedijden en waren bepaalde karakteristieken en 

mentaliteitskenmerken ervan extra nadrukkelijk in deze verenigingen zichtbaar. Hier kunnen 

we dus vragen stellen als: in welke zin stond de vereniging in het verlengde van het college? 

Hoe populair was de vereniging? Wat werd er gedaan?  

Rond deze vijfdelige probleemstelling zal mijn thesis opgebouwd worden, maar doorheen de 

tekst zullen deze verschillende thematieken niet noodzakelijk één voor één aan bod komen. 

Vaak gaf ik de voorkeur aan een andere, duidelijkere indeling op basis van andere 

parameters (chronologische of school per school bijvoorbeeld). Na deze inleiding en korte 

bespreking van de bronnen, onderzoeksmethode en –problemen, wordt toch voor alles de 

eerste probleemstelling behandeld: “hadden deze scholen wel echt een zwart etiket?” Zo 

lang hier geen positief antwoord op kan geformuleerd worden, dreigt immers de rest van het 

onderzoek zijn relevantie te verliezen. Het is onmogelijk iets zinnigs te schrijven over een 

thematiek waar er geen zekerheid bestaat over de uitgangspunten ervan. Iets wat niet 

bestond, kan immers niet onderzocht worden. Hierna wordt de noodzakelijke 

achtergrondinformatie gegeven, essentieel om de problematiek in het juiste kader te 

plaatsen. Niet alleen wordt de korte-termijn-context van oorlog en repressie besproken, ook 

worden de scholen gesitueerd binnen de evolutie van de vervlaamsing van het onderwijs, 

een evolutie waarin ze een niet onbelangrijke plaats bleken te bekleden. Eens deze context 

geschetst, zullen de drie scholen apart worden besproken en onderworpen aan de vijfvoudige 

probleemstelling. Tenslotte zullen alle bekomen resultaten en antwoorden worden 

samengebracht en zal een besluit geformuleerd worden. 

De geografische keuze voor Antwerpen is noch toeval, noch te wijten aan een eventuele 

bewondering die ik als Waaslander voor die “grootstad” van “over ’t water” zou koesteren. 

Er zijn verschillende goede redenen voor: ten eerste was Antwerpen de grootste stad van 
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Vlaanderen, wat met zich meebrengt dat er tientallen scholen waren die in onderlinge 

concurrentie stonden en die zich tegenover elkaar moesten onderscheiden. Het zou kunnen 

dat het beleid ten aanzien van zwarten een manier was om zich te onderscheiden. Ten 

tweede woonden er relatief veel collaborateurs in Antwerpen. Dat kwam omdat in de 

kleinere dorpen de vaak vijandige houding van de medeburgers ten aanzien van “zwarten”, 

er deze soms toe aanzette te verhuizen. Soms ook dwongen rechtbanken de veroordeelde uit 

te wijken en niet meer terug te komen naar de gemeente waar hij of zij woonde. Vooral 

Antwerpen bleek een populair toevluchtsoord. Waarschijnlijk zocht men daar de anonimiteit 

van de massa op. Antwerpen kreeg al snel de reputatie dat er veel “zwarten” woonden.3 Dat 

moet op zijn beurt weer andere collaborateurs aangetrokken hebben. Om verwarring ter 

vermijden moet hier nog gezegd worden dat wel degelijk de stad Antwerpen wordt bedoeld 

en niet de provincie. Voor het Xaveriuscollege maken we hier echter een kleine 

“uitzondering”. Dat bevond zich namelijk op het grondgebied Borgerhout (toen nog geen 

district van de stad Antwerpen maar een onafhankelijke gemeente, de fusie gebeurde pas in 

1983.)4 In feite lag het ook buiten “de muren” van deze gemeente.5 Gezien het college echter 

vlak bij de stad Antwerpen lag (op bijvoorbeeld maar 2,5 kilometer van het centraal station), 

wordt hier geen aanstoot aan genomen. Vanzelfsprekend was Antwerpen niet de enige stad 

met scholen die de naam hadden kinderen van collaborateurs genegen te zijn. Bijvoorbeeld 

ook het Don Boscocollege in Kortrijk6, het Heilig Grafinstituut in Turnhout7 en de Broederschool in 

Sint-Niklaas8 hadden die reputatie. 

De periodisering van het onderzoek werd hierboven reeds kort aangeraakt, maar verdient 

nog verdere uitleg. Aangezien ik mijn onderzoek wenste te doen over de oorlogs- en 

repressieperiode, lijkt het startjaar van deze periodisering, namelijk 1940, logisch. 

Weliswaar brak de oorlog reeds in 1939 uit, maar aangezien dit onderzoek Belgische 

                                                           
3 F. Seberechts, Op. Cit., p. 148 
4 W. Geldolf, Maurice Dequeecker 1905-1985. Pionier van het sociaal toerisme, Onderwijsmens, 28 jaar 

burgemeester van Deurne, de grootste randgemeente van Antwerpen. VUBPress, Brussel, 2009,  p. 216 
5 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010 
6 F. Seberechts, Op. Cit., p. 149 
7 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010 
8 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010 
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scholen betreft in relatie tot de Duitse bezetting van België, lijkt het beginjaar van de 

bezetting relevanter dan het beginjaar van de oorlog.9 Het eindjaar van de periodisering, 

1950, is meer “willekeurig”. Een vaste einddatum van de repressieperiode bestaat immers 

niet. Hoflack en Huyse stellen dat vanaf midden 1947 het hoogtepunt ervan voorbij is 

(althans de processen op de krijgsauditoraten) en dat vanaf dan slechts de lopende zaken 

werden afgehandeld.10 Uiteraard betekende dit niet dat de gevolgen ervan sindsdien niet 

meer voelbaar waren. In verschillende gevallen zat de kostwinner nog in de gevangenis en 

droeg de rest van de familie daar gevolgen van.11 Ook de zwart-wit tegenstelling was nog 

diep in de toenmalige maatschappij aanwezig.12  Dat ik mijn periodisering laat ophouden in 

1950, is dus veeleer om een mooi omlijnde periode te hebben van juist één decennium, 

namelijk de jaren ’40, dan een bewuste keuze van een specifiek jaartal. 

Wat ook zeker in deze inleiding voor de volledigheid moet worden verduidelijkt, is dat 

slechts die scholen en colleges in beschouwing werden genomen, die op z’n minst een 

middelbare school bevatten (al dan niet met bijhorend lagere school en/of kleuteronderwijs). 

Deze bedenking moet gemaakt worden, omdat het best kan zijn dat in kleinere lagere 

scholen, verbonden aan een parochie in het Antwerpse, ook moeite werd gedaan om 

“zwarte” kinderen te herintegreren. Het moet niet gezegd worden dat de impact van zo’n 

initiatieven in het niets verdween tegenover de impact die jongenscolleges als Sint-Lievens 

of Xaverius of een meisjesschool als Sint-Ludgardis uitoefenden. 

Zoals al even vermeld, werd de herintegratiethematiek van collaborateurs in de naoorlogse 

maatschappij tot dusver amper onderzocht. Dat is vreemd, want het betreft hier een 

belangrijke en interessante problematiek. Er werd reeds zeer veel geschreven over hoe 

oorlog en repressie de maatschappij in tweeën spleet en zo het “civieke” kamp lijnrecht 

tegenover dat van de “incivieke” medemens plaatste. De andere kant van de zaak, de 

wederintegratie, bleef tot heden echter totaal on(der)belicht. Mijn onderzoek lijkt me dus 

nuttig en relevant binnen de historiografie. 

                                                           
9 J.G. Colton, L.S. Kramer en R.R. Palmer, A History of the Modern World, McGraw-Hill, New-York, 2007, 

pp. 825-864 
10 K. Hoflack en L. Huyse, “Repressie na de Tweede Wereldoorlog”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. 

Dunnez et al, reds.  Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 3795-3796. 
11 F. Seberechts, Op. Cit., p. 140 
12 Ibid, pp. 145-149 
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Ondanks de aandacht voor een redelijk nieuwe thematiek, is dit onderzoekt een kind van zijn 

tijd: Koen Aerts bracht de beeldvorming over repressie in kaart en onderscheidde hierbij drie 

periodes met eigen kenmerken en karakteristieken. Tot 1980 overheerst een “klaagcultuur”: 

het gaat overwegend een om Vlaamsnationalistische visie waarbij afgerekend wordt met de 

Belgische staat en wordt geopperd voor amnestie.13 Vanaf 1980 tot 2000 moeten we volgens 

Aerts spreken over een “traumacultuur”, die veel wetenschappelijker is dan de vorige, veelal 

vanuit sociologisch perspectief is geschreven en de nadruk legt op het trauma dat repressie 

met zich meebracht en min of meer oproept tot verzoening.14 De derde periode tenslotte is 

dominant vanaf 2000 en wordt door Aerts de “historiserende cultuur” genoemd. Men houdt 

zich vanaf dan hoofdzakelijk bezig met nieuwe onderwerpen en stapt af van het 

verzoeningsdiscours.15 Het is duidelijk dat mijn onderzoek volledig binnen deze laatste 

periode past. 

Tenslotte zou ik in deze inleiding nog even de termen “zwarte school”, “zwart college” of 

“zwart etiket” waarvan ik regelmatig gebruik maak, willen verduidelijken. Hoewel de 

betekenis hiervan uit de context hierboven duidelijk zou moeten zijn, is het van groot belang 

dat er geen misverstanden over kunnen bestaan. Met deze termen bedoel ik niet dat deze 

scholen zouden opgericht zijn voor of door zwarten, ook niet dat deze scholen zelf “zwart” 

zouden zijn in de zin van aangebrand door collaboratie. Of dit laatste het geval was, zal wel 

onderzocht worden in deze thesis, maar er wordt alleszins met het begrip “zwarte school” 

niet van uit gegaan. Er wordt in feite met deze begrippen niets meer bedoeld dan “scholen 

die tijdens en/of na de oorlog de reputatie hadden relatief veel ‘zwarte’ kinderen onder hun 

leerlingen te hebben, die de reputatie hadden een plaats te zijn waar zulke kinderen aanvaard 

werden en thuis hoorden.” Hierbij is het woordje “reputatie” van groot belang en zoals 

hierboven beschreven zal het toetsen van deze reputatie aan de werkelijkheid een 

belangrijke plaats innemen binnen probleemstelling van mijn onderzoek. 

  

                                                           
13 K. Aerts, “De bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog. Beeldvorming en onderzoek”. In: 

Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis / Cahiers d'Histoire du Temps Présent, 21, 2009,pp. 13-23 
14 Ibid, pp. 23-35 
15 Ibid, pp. 35-46 
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2. METHODE  

 

Zoals uit de inleiding al mocht blijken, is naar de herintegratieproblematiek van “zwarten” 

nog nauwelijks onderzoek verricht en bijgevolg dus amper iets geschreven. In de literatuur 

is zeer veel terug te vinden over allerlei facetten van de repressie, maar deze thematiek werd 

– ook in het buitenland – tot dusver over het algemeen links gelaten. Het was bijgevolg 

onmogelijk om een zeer uitgebreide en gerichte literatuurstudie te doen over het onderwerp. 

Het boek “Besmette Jeugd” van Ismee Tames over de kinderen van NSB’ers in Nederland is 

wat dit betreft een uitzondering.16  

Wat secundaire literatuur betreft werd er dus, wegens het hierboven beschreven gebrek, 

vooral gebruik gemaakt van standaardwerken over repressie, publicaties over Sint-

Ludgardisschool en Sint-Lievens- en Xaveriuscollege en niet in het minst van 

egodocumenten of literatuur van en over toenmalige bevoorrechte getuigen. Het spreekt 

voor zich dat met publicaties die door scholen zelf over hun geschiedenis worden gemaakt 

altijd voorzichtig moet worden omgesprongen. De wetenschappelijkheid en bijgevolg 

betrouwbaarheid ervan is niet altijd voldoende gewaarborgd en daarenboven schuilt het 

gevaar dat in zo’n boeken bepaalde zaken vertekend of verbloemd worden. Juist daarom was 

het noodzakelijk dat bepaalde thema’s die reeds in sommige van deze publicaties behandeld 

werden, door mij volledig opnieuw en grondig onderzocht werden. Gebruikte ik toch één 

van deze boeken,  dan heb ik altijd het archief geraadpleegd om hetgeen geschreven staat op 

de betrouwbaarheid te controleren. Persoonlijke herinneringen aan vroeger, die ook vaak in 

zo’n schoolboeken terug te vinden zijn, werden met de nodige omzichtigheid gebruikt en er 

werd rekening gehouden met de subjectiviteit ervan, wat niet wil zeggen dat ze daarom 

minder waardevol zouden zijn. Hetzelfde kan gezegd worden van de egodocumenten: hoe 

rijk de informatie die er in staat ook kan zijn, het is altijd slechts de informatie zoals de 

persoon in kwestie ze aangevoeld heeft en dus subjectief. Vanzelfsprekend wil ik hier niet 

ingaan op de theoretische aspecten van de geschiedschrijving en op de vraag of objectiviteit 

in de historiografie überhaupt wel mogelijk is. Het is echter wel van belang dat er wordt 

aangegeven dat een groot deel van de literatuur die gebruikt werd persoonsgebonden en 

gekleurd is en dat hier bij de verwerking ervan rekening werd gehouden. 

                                                           
16 I. Tames, Besmette jeugd. Kinderen van NSB’ers na de oorlog, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2009, passim 
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Wat de archieven betreft, maakte ik uiteraard in de eerste plaats gebruik van de 

schoolarchieven. Het Sint-Lievenscollege heeft een zeer groot en goed ontsloten archief. 

Deze twee kenmerken kunnen helaas niet toegeschreven worden aan het archief van de Sint-

Ludgardisschool. Daar is in de eerste plaats enorm weinig bewaard gebleven van de door 

mij onderzochte periode en wat er al bewaard is, werd eerder chaotisch gearchiveerd. Een 

probleem dat beide archieven gemeen hebben, is vooral dat het om private archieven gaat, 

waar niet zomaar de toegang toe wordt verkregen. Het archief van het Xaveriuscollege 

vormt een ander verhaal: de schooldirectie wenst geen inzage te geven van het archief voor 

wetenschappelijk onderzoek. Gezien het echter een jezuïetencollege betreft, kon ik voor 

raadpleging ervan terugvallen op het ABSE (het jezuïetenarchief te Heverlee), waar het – 

zeer beperkte – historische archief van de jaren ’40 bewaard wordt. Hier was problematisch 

dat voor zeer veel (relevante en interessante) archiefstukken een termijn van honderd jaar 

wordt gehanteerd voordat de toelating tot inzage wordt verschaft. Gekoppeld aan de 

schoolarchieven, deed ik uiteraard ook onderzoek in de archieven van de bijhorende 

jeugdbewegingen. Een opmerking die nog dient gemaakt te worden, is dat katholieke 

scholen en verenigingen voor hun (officiële) publicaties een imprimatur moesten krijgen van 

de kerkelijke overheid. Er moest dus rekening mee worden gehouden dat tijdschriften van 

katholieke jeugdbewegingen zeer voorzichtig werden opgesteld. 

In de tweede plaats maakte ik gebruik van persoonsarchieven. Hiertoe heb ik ondermeer 

duizenden namen in de odis-databank ingegeven, meer bepaald de namen van alle 

leerlingen, hun vaders en leerkrachten van het Sint-Lievenscollege uit de jaren ’40; verder 

de namen van alle leerlingen die ik kon opsporen (368 om precies te zijn) en alle 

leerkrachten van het Xaveriuscollege uit deze periode en tenslotte ook die van enkele 

leerkrachten van de Sint-Ludgardisschool (wegens het beperkte archief van deze school, was 

dit het enige mogelijke). Dit leverde nauwelijks, maar toch enig resultaat op. Al deze namen 

gebruikte ik tevens bij mijn zoektocht naar egodocumenten met betrekking tot één van deze 

drie scholen tijdens oorlogs- en repressieperiode. Behalve odis, heb ik verder onder andere 

ook in het ABSE gezocht naar persoonsarchieven en in het archief van het 

Ruusbroecgenootschap kon ik de persoonsarchieven van Lode Moereels, rector van 

Xaverius tot 1944, raadplegen. 

Verder werden onder meer ook het Aartsbisschoppelijk archief te Mechelen, Kadoc en 

ADVN bezocht, maar zowel op gebied van persoonsarchieven als op gebied van 
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schoolarchieven, kan men hier gewag maken van een eerder “magere oogst” van relevante 

archiefstukken. 

Om de namen van toenmalige leerlingen (en hun vaders) van één van de drie genoemde 

scholen te vergelijken met lijsten van namen van veroordeelde collaborateurs, nam ik op 

advies van Dr. Koen Aerts contact op met SOMA en het VVF gezien zij lijsten zouden 

hebben van veroordeelde collaborateurs. Helaas was in SOMA deze lijst niet meer 

toegankelijk voor inzage vanwege privacybepalingen en beschikte men in het VVF over een 

boek met een lijst van veroordeelden die geboren waren in slechts drie gerechtelijke 

arrondissementen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout).17  Behalve deze eerste restrictie, 

zorgden drie andere redenen ervoor dat gebruik maken van dit boek nauwelijks mogelijk en 

verantwoord was: ten eerste is de lijst in het boek onvolledig (ook binnen de reeds 

opgelegde geografische beperking van de drie arrondissementen), ten tweede gaat het hier 

enkel over veroordelingen die in het Staatsblad zijn verschenen: niet-veroordeelde personen 

die hun rechten in het kader van de burgerlijke epuratie hadden verloren, staan hier niet in 

opgesomd. Hierdoor mankeert een enorm groot deel van de gestrafte mensen sowieso. Ten 

slotte komen de gegevens die in de meeste gevallen in het boek vermeld worden bij elke 

veroordeelde (naam veroordeelde, geboortedatum, misdrijf, straf, adres), niet overeen met de 

gegevens die vindbaar zijn in de door mijzelf opgestelde databank (naam leerling, 

studietraject leerling, naam vorige school en naam vader en moeder). Deze databank stelde 

ik samen op basis van de leerlingensteekkaarten uit het collegearchief. Gezien tussen de lijst 

van veroordeelde collaborateurs en de leerlingendatabank, enkel een vergelijking kan 

gemaakt worden op basis van de naam, is het te riskant hieruit conclusies te trekken. Er zijn 

immers heel wat mensen die dezelfde naam hebben (zeker als het om bijvoorbeeld een Jozef 

Peeters gaat.) 

Behalve archivalia en secundaire literatuur, maakte ik bij mijn onderzoek veel gebruik van 

mondelinge geschiedenis. Niet alleen maakte ik gebruik van verschillende interviews die de 

voorbije jaren door anderen werden opgenomen met oud-leerlingen van het Sint-

Lievenscollege, ook deed ik zelf ruim twintig diepte-interviews van gemiddeld anderhalf 

uur. Hier moet vanzelfsprekend dezelfde opmerking gemaakt worden als bij de 

egodocumenten: hoe zeer een waardevolle bron elk interview ook mag zijn, er moet steeds 

                                                           
17 R. Van der Steen en R. Van Dessel, Vonnissen oorlog 1940-1945 arr. Antwerpen, Mechelen, Turnhout, 

Ongepubliceerd, sl, 1991, passim 
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rekening gehouden worden met het feit dat het geheugen selectief is, zaken kan vervormen 

of dat bepaalde respondenten bewust een deel van de geschiedenis verdraaien of verzwijgen. 

Ik maak dan ook slechts met de grootste omzichtigheid gebruik van zaken die tijdens één 

van deze interviews verteld werden, in het bijzonder bij dingen die maar door één 

respondent werden aangehaald. Uiteraard mag men in zo’n geval deze gegevens niet zomaar  

als onwaar de prullenmand toevertrouwen. Het is immers mogelijk dat een persoon in zo’n 

situatie verkeerde dat hij dingen kon merken of meemaakte waar de meeste anderen blind of 

ongevoelig voor waren. Toch is er bij zo’n ervaringen altijd extra waakzaamheid geboden. 

Het spreekt dan ook voor zich dat in alle geval duidelijk zal gemaakt worden van waar 

welke informatie komt. De respondenten komen uit de drie verschillende scholen en werden 

op geheel willekeurige manier geselecteerd. Zowel in het archief van het Xaveriuscollege als 

van het Sint-Lievenscollege, kon ik voldoende adresgegevens vinden (die up-to-date waren)  

om willekeurig enkele leerlingen (telkens een 20 tal) te selecteren en aan te schrijven met de 

vraag een interview toe te staan. Gezien de Sint-Ludgardisschool over niet meer dan vijf 

relevante contactgegevens beschikte, kon ik slechts deze vijf dames interviewen. 

Uiteindelijk kon ik ook nog twee andere oud-Ludgardiaan contacteren via hun broers (die op 

het Sint-Lievenscollege hadden gezeten).  

Ten slotte rest mij hier nog te zeggen dat door de grote verschillen qua inhoud van de 

archieven van de verschillende scholen, in het ene soms zaken konden worden 

teruggevonden die in de andere helemaal afwezig waren en omgekeerd. Bij gevolg is het 

niet altijd mogelijk om over alle drie de scholen exact dezelfde zaken te vertellen. Echter 

met het bronmateriaal van soms verschillende aard, zal wel dezelfde probleemstelling, 

geformuleerd in de inleiding, worden onderzocht. 
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3. EEN ZWART ETIKET?  

 

3.1. Getuigenissen 

Het spreekt voor zich dat één zin in een boek, niet echt een solide basis kan vormen voor een 

onderzoek. Het is dus noodzakelijk om alvorens het vervolg van deze thesis aan te vatten, de 

nodige argumenten naar voor te brengen opdat met gerust gemoed zou kunnen gesteld 

worden dat zowel de Sint-Ludgardisschool als het Sint-Lievenscollege en het 

Xaveriuscollege in de jaren ’40 de reputatie hadden een “zwarte school” te zijn en “een 

zwart etiket” opgeplakt kregen. Het is vanzelfsprekend dat hier geen bevestiging op wit voor 

kan gevonden worden zwart, “reputaties” zijn zaken die door de tijdgenoten wel beleefd 

werden, maar moeilijk opspoorbaar zijn in geschreven bronnen en indien toch geschreven 

bronnen worden gebruikt, moet men alleszins goed tussen de lijnen lezen. De 

gemakkelijkste en allicht ook meest betrouwbare manier om de reputatie van deze scholen te 

achterhalen, zijn getuigenissen van mensen die de tijd hebben meegemaakt.  

Albert De Wachter was in de jaren ’40 priester-leraar op het Sint-Lievenscollege. Hij 

bevestigde dat “het college de reputatie had Duitsgezind te zijn.” Er werd volgens hem op 

straat verteld dat “het college een plaats was waar Duitsgezinden op hun plaats waren.”18 

Oud-leerling van dit college Albert Hillen bevestigde dat: “in de eerste plaats had het 

college een Vlaams imago, in de tweede plaats katholiek,” zo meende hij, “het werd ook wel 

een beetje als “zwart” aanzien, die reputatie had het ook al tijdens de oorlog.”19 Ook 

opvallend en veelzeggend over Sint-Lievens’ reputatie is het feit dat Karl Cornelis, een oud-

leerling van dit college die tijdens de oorlog toegetreden was tot de Waffen SS, door de 

krijgsauditeur werd verweten op het Sint-Lievenscollege gezeten te hebben: “Hij wreef me 

onder m’n neus: “Ja, jij bent ook naar Sint-Lievens geweest, dat zegt genoeg.””20 Dat zegt 

inderdaad genoeg… Over de reputatie van het Sint-Lievenscollege! 

                                                           
18 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
19 Eigen verzameling documenten, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010 
20 ASLCA, Audiotheek, nr. 422, interview van Karl Cornelis (oud-leerling SLC) door Luc Van den Broeck, 

28/02/2004 



24 

 

Lucia De Hoog, oud-leerling van de Sint-Ludgardisschool herinnerde zich een veelzeggende 

anekdote: op de naaischool werd haar door een medeleerlinge gevraagd van welke school ze 

kwam. Wanneer zij “Sint-Ludgardis” antwoordde, kreeg ze prompt als reactie te horen: 

“Ach dan ben jij een Duitsgezinde!”21. 

Over het Xaveriuscollege zijn er gelijkaardige getuigenissen: Frans Willoqué was Lierenaar 

en wanneer zijn stadsgenoten te horen kregen dat hij op internaat ging in het 

Xaveriuscollege, kwamen er reacties als: “amai, gaat die naar Xaverius, da’s een zwart 

college!” Hijzelf verklaart dit “omwille van de aantrekkingskracht van dat college op 

mensen die zeer Vlaamsgezind waren.”22  Een andere oud-leerling van het Xaveriuscollege 

die anoniem wenste te blijven bevestigde dat het “de reputatie had van een zwarte school te 

zijn.”23 Dit werd Eveneens geopperd door Guido Van den Wouwer: “ik denk wel dat de 

school de reputatie had een beetje Duitsgezind te zijn.” 24 Ook in een later bekend geworden 

oud-Xaveriaan, Hugo Schiltz, zijn biografie staat geschreven dat de witten het college “een 

reservaat voor kinderen van zwarten” noemden.25 Een enorm sterk bewijs dat het 

Xaveriuscollege weldegelijk zo’n reputatie had, is de brief die de toenmalige rector van het 

college, Lode Moereels, ontving van de Pater Provinciaal der Jezuïeten John Janssens: “U 

weet dat uw college veel besproken wordt. Herhaaldelijk en onlangs met aandrang, werd ik 

van uit hogere geestelijke kringen gewezen op feiten en strekkingen die een minder goeden 

naam geven aan Xaverius. [...] Er wordt nogal gesproken over een bepaalde “strekking” van 

uw college.”26 

  

                                                           
21 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
22 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010 
23 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

08/05/2010 
24 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010 
25 P. Huybrechts, Hugo’s heilige vuur. De intieme biografie van de jonge Hugo Schitlz 1927-1954, 

Meulenhof/Manteau, Antwerpen, 2009, p. 128 
26 ABSE, Lode Moereels, nr 1, brief van PPr Janssens aan Moereels op 7 september 1943. 
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3.2. Fiere Vlamingen 

De Sint-Ludgardisschool, het Sint-Lievenscollege en het Xaveriuscollege waren alle drie 

uitgesproken Vlaamse scholen. Hun ontstaansgeschiedenis, manier van Vlaamse 

profilering,… worden verderop in deze verhandeling besproken. Toch moet deze kwestie 

hier reeds aangekaart worden, gezien hun zeer Vlaamse imago waarschijnlijk één van de 

belangrijkste redenen was voor hun “zwarte” reputatie. We moeten uiteraard te allen prijze 

vermijden Vlaamsgezind direct te koppelen aan Duitsgezind, laat het staan er mee gelijk te 

stellen. Toch was de Vlaamse Beweging (VB) na de oorlog in haar geheel politiek en moreel 

in diskrediet geraakt. Dit was vooral te wijten aan het aanleunen van het 

Vlaamsnationalisme bij de fascistische ideologie sinds de jaren ’30 en door de 

samenwerking met de bezetter tijdens de oorlog. Dit verschafte velen de gelegenheid een 

ongenuanceerde anti-Vlaamse houding aan de dag te leggen.27  Hierbij moet zeker 

onderlijnd worden dat het Vlaamsnationalisme niet mag gelijk worden gesteld aan de veel 

bredere “Vlaamse Beweging”. Het is er geen synoniem maar een onderdeel van. Geïsoleerd 

stond het hierbinnen echter niet, het was verbonden door een keten van verwantschappen 

met de bredere beweging.28 De VB is een algemeen begrip dat daardoor de onvermijdbare 

(soms grote) interne verschillen niet aanduidt. Het gaat over de personen, organisaties, 

publicaties en instituten die het Nederlands in België verdedigen en de belangen verdedigt 

van de gemeenschap die deze taal spreekt.29 Hierdoor zal blijken dat in feite de drie scholen 

die onderwerp zijn van dit onderzoek zich volledig inschrijven binnen deze beweging.  

Als we willen bekijken hoe het komt dat het Vlaamsnationalisme zich op de vooravond van 

de oorlog politiek identificeerde met het extreem-rechtse en fascistoïde VNV, moeten we 

nog een klein decennium verder terug in de tijd gaan. In 1932 hadden de toenmalige 

Vlaamsnationalistische partijen een verkiezingsnederlaag geleden, waardoor de roep om een 

sterke, nieuwe Vlaamsnationalistische eenheidsorganisatie en een nieuw maatschappelijk 

project hard begon te klinken. Ook de oprichting in 1931 van het Verdinaso, een partij 

gebaseerd op een combinatie van Grootneerlandisme en autoritair ideeëngoed, deed de 

                                                           
27 J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Standaard 

Uitgeverij, Antwerpen, 2005, p. 419. 
28 B. De Wever, Greep naar de Macht. Vlaamsnationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, Lannoo, 

Tielt, 1994, p. 625 
29 B. De Wever, “Mouvement Flamand", in : P. Aron en J. Gotovitch, eds. Dictionnaire de la seconde guerre 

mondiale, André Versailles Editeur, Brussel, 2008, p. 274. 
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wenselijkheid van een nieuwe eenheidspartij toenemen. Hoewel hier wel bij moet verteld 

worden dat dit Verdinaso van Joris Van Severen, aanvankelijk een relatief kleine groep 

bleef. 30   

Als de aanhangers van het Vlaamsnationalisme rond de onderhandelingstafel traden om tot 

een akkoord te komen voor de stichtingsakte van een nieuwe eenheidspartij, kon er gewag 

worden gemaakt van drie strekkingen. Ten eerste de fascistischgezinden, ten tweede de 

gematigden (die de fascistische ideeën wat wilden afzwakken om ook de derde groep er bij 

te houden) en die derde groep bestond uit de “democratischgezinden”.31  

Uiteindelijk zou de stichtingsproclamatie van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) vooral 

beïnvloed worden door de visies van de fascistische vleugel. Dit had alles te maken met de 

sociaal-economische context waarin dit alles zich afspeelde: namelijk die van de 

economische depressie. Begin jaren ’30 was de periode dat de crisis zich het sterkst liet 

voelen en dat veruitwendigde zich in een enorme werkloosheid en een op korte tijd fel 

gedaalde koopkracht. Dit alles zorgde voor sociale onrust. Velen geraakten ontgoocheld in 

het volledige systeem.32 Hierdoor was onder de militanten van het Vlaamsnationalisme de 

ideologische weerstand tegen een nieuw partij- en samenlevingsmodel gesmolten als sneeuw 

voor de zon. Deze sociaal-economische context is volgens professor Bruno De Wever de 

hoofdoorzaak voor de felle verrechtsing van het Vlaamsnationalisme.33 

In 1933 zou deze fascistisch-geïnspireerde stichtingsproclamatie aanvaard worden door een 

groot aantal topfiguren uit het Vlaamsnationalisme. Hoewel altijd voorzichtig moet 

omgesprongen worden met cesuren en hoewel het fascistisch ideeëngoed uiteraard niet uit 

de lucht kwam vallen, kan dit toch als een belangrijke gebeurtenis binnen de geschiedenis 

van het Vlaamsnationalisme worden beschouwd. De democratische Vlaamsnationalisten 

zouden vanwege het karakter van de stichtingsproclamatie niet hergroeperen met het VNV, 

gezien de gematigde VNV’ers al een aantal essentiële voorwaarden van een parlementaire 

democratie hadden opgegeven en omdat deze vleugel buiten het VNV geen valabel 

alternatief vond.34 Het democratisch Vlaamsnationalisme zou in de daaropvolgende jaren 

                                                           
30 B. De Wever, Op. Cit., p. 91 
31 Ibid, p. 96 
32 G. Deneckere en B. De Wever, Geschiedenis van België, Academia Press, Gent, 2007, pp. 106-107 
33 B. De Wever, Op. Cit., p. 91 
34 Ibid, p. 114 
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volledig weggedrumd worden en verdwijnen.35 Het VNV zou zo dus vanaf haar 

stichtingsverklaring in de loop der jaren 1930 het hele politieke Vlaamsnationalisme in haar 

schoot verenigen.36 

Het nieuwe verbond bestond dus uit de twee andere strekkingen: een radicale fascistische en 

een gematigde vleugel. De geschiedenis van het Vlaamsnationalisme tekende zich van dan 

af af door een ideologische strijd tussen deze twee vleugels. De gematigden zouden 

uiteindelijk het onderspit delven en het fascisme entte zich op het Vlaamsnationalisme.37 

Professor De Wever wijst echter op het feit dat dit fascistische VNV groeikansen kreeg, 

doordat het niet geïsoleerd stond: er bestonden zoals gezegd banden met de bredere Vlaamse 

beweging. Het had goede contacten met Vlaamsgezinden in de traditionele Belgische 

politieke partijen, voornamelijk in de Katholieke Partij.38 Verwondering mag het niet 

wekken, dat het de gematigde vleugel binnen het VNV was die gebruik wilde maken van 

deze contacten om toenadering te zoeken.39 Samen werden ondermeer het Davidsfonds, de 

Vlaamsnationale zangfeesten, de IJzerbedevaarten... georganiseerd.40 Deze samenwerking 

kreeg ook politieke navolging: in 1936 kwam het tot een beginselakkoord tussen de KVV 

(Vlaamse vleugel van het Blok der Katholieken) en enkele gematigde figuren in en om het 

VNV 41 en in 1938 werden er in bepaalde gemeenten KVV-VNV-kartels gevormd.42 Na de 

capitulatie in 1940 zou deze verstandhouding op gemeentelijk niveau ook een aantal partij-

katholieken meeslepen in de collaboratie, vooral in de eerste oorlogsmaanden.43 Toch was 

deze toenadering allerminst vanzelfsprekend en werd enerzijds bemoeilijkt door het 

ideologische karakter van het VNV. Anderzijds wenst de radicale VNV-vleugel van haar 

                                                           
35 Ibid, pp. 623-624. 
36 B. De Wever, “Collaboratie”, in: in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds.  Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp 761-762 
37 Ibid, pp. 623-624. 
38 B. De Wever, “Mouvement Flamand”, p. 275 
39 B. De Wever, Op. Cit., p. 625. 
40 B. De Wever, Art Cit., p. 275 
41 J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., p. 224 
42 B. De Wever, Loc. Cit. 
43 J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., p. 225 
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kant geen toenadering tot het politieke centrum: ze wilden niet deelnemen aan de macht, ze 

wensten de absolute macht.44 

Het is in deze context niet meer dan een begrijpelijke evolutie dat bij het begin van de 

oorlog er bij de VNV-leiding nauwelijks verzet was tegen de collaboratiepolitiek. De 

gematigde vleugel kon trouwens niets dan vaststellen dat aan de basis de collaboratie al 

begonnen was, nog voordat er iets was beslist of besproken door de leiding.45 De grote man 

van het VNV Staf De Clercq, die het liefst samenwerkte met radicale elementen,46 zette de 

gematigde VNV-vleugel buiten spel door zijn geheime politiek en bereidheid hoogverraad te 

plegen. Deze gematigden, die eigenlijk meer hadden gevoeld voor samenspel met andere 

collaborerende Belgische groepen en/of accommodatie, kregen geen kans en werden door de 

radicale De Clercq een andere dan de door hen gewenste richting ingeleid.47 Snel zou hij het 

nationaal-socialisme onderschrijven. Dat kan echter, zoals professor De Wever schrijft, 

zeker niet als verrassing beschouwd worden: “De stichting van het VNV heeft ten aanzien 

van het vooroorlogse Vlaamsnationalisme de bakens verzet ten gunste van het fascisme. In 

zijn ontwikkeling tussen 1933 en 1945 heeft de partij deze grondslagen verder ontwikkeld. 

De bekentenis tot het nationaal-socialisme tijdens de bezetting was aldus een logisch punt in 

de evolutie.”48 

De bezetter van zijn kant voerde net als in de Eerste Wereldoorlog een Flamenpolitik, 

waarbij Vlamingen begunstigd werden (zo mochten bijvoorbeeld de Vlaamse 

krijgsgevangen soldaten naar huis en de Waalse niet). Ook op het bezette Vlaamse 

grondgebied werd in het kader van deze Flamenpolitik door de Militärverwaltung 

samengewerkt met het VNV. Hiertoe moest deze partij evenwel eerst een groot deel van 

haar programma afzweren en zich onvoorwaardelijk aan Hitler onderwerpen.49 Het VNV 

slaagde er uiteindelijk relatief snel in om een machtsgreep in Vlaanderen door te voeren, 

door het uitbuiten van de zwakte van het Belgische (lokale) bestuur en door de Duitsers 

                                                           
44 B. De Wever, Op. Cit., p. 625. 
45 Ibid, pp. 386-389 
46 L. Wils, Van de Belgische naar de Vlaamse natie. Een geschiedenis van de Vlaamse Beweging, Uitgeverij 

Acco, Leuven, 2009, p. 277 
47 B. De Wever, Op. Cit., p. 625 
48 Ibid, p. 621 
49 B. De Wever, Art. Cit., p. 276. 
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ervan te overtuigen dat hun machtsgreep ook hen ten voordele was.50 De Duitsers gaven het 

VNV onder meer de kans om te infiltreren in het Belgische bestuur op alle niveaus. In 1943 

was zo bijvoorbeeld één op twee burgemeesters in Vlaanderen lid van het VNV. 51 

In het kader van deze thesis is uitweiden op de aard en het verloop van de collaboratie van 

het Vlaamsnationalisme tijdens de Tweede Wereldoorlog niet relevant. Het belangrijkste is 

dat er aangetoond werd dat het weldegelijk in de collaboratie belandde (met alle gevolgen 

voor haar reputatie van dien). Niet onbelangrijk is het feit dat het VNV bij het begin van de 

oorlog nog een toevloed aan leden kende – waarbij enig opportunisme waarschijnlijk niet 

afwezig zal geweest zijn – terwijl ook een aantal katholieke mandatarissen toetraden tot deze 

partij. Het was het VNV die de eerste rol speelde in deze toenadering met de katholieke 

wereld. In de zomer van 1940, trok het VNV nog een aantal personen uit de culturele 

katholieke flamingante wereld aan in de door haar opgerichte Volksbeweging. Er werd een 

aantal organisaties gecreëerd om het culturele leven te ordenen. Het VNV had er telkens min 

of meer iets mee te maken, maar de organisaties kregen geen officiële mandaten.52 Ook de 

IJzerbedevaart schaarde zich gedurende de bezetting achter het VNV. President ervan, Frans 

Daels, verliet zelfs zijn pacifisme en riep op naar het Oostfront te trekken.53 Gedurende het 

verdere verloop van de bezetting veranderde er weliswaar nog heel wat: de privileges 

waarvan de Vlaamse Beweging aan het begin van de oorlog kon genieten, verminderden en 

de collaboratie vanuit nationalistisch standpunt zou een fiasco blijken en tegen het einde van 

de oorlog was het VNV een gehate en geïsoleerde minderheid.54 Dit nam niet weg dat een 

belangrijk deel van de Vlaamse Beweging zich verbrandde tijdens de oorlog. In vergelijking 

met de Eerste Wereldoorlog, was er een veel groter deel van betrokken bij de collaboratie. 

Deze link tussen collaboratie en de Vlaamse Beweging schaadde haar reputatie enorm en 

zou ook op politiek vlak gevolgen op lange termijn blijven hebben.55 Het is niet meer dan te 

verwachten dat op z’n minst door een deel van de bevolking al wat Vlaams was met 

argusogen werd bekeken, en al gauw een kwalijke reputatie kreeg. Dat ditzelfde gold voor 

uitgesproken Vlaamse scholen, lijkt dan ook waarschijnlijk. 
                                                           
50 N. Wouters, Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België, Lannoo, Tielt, 2004, p. 

629 
51 G. Deneckere en B. De Wever, Op. Cit., p. 119 
52 B. De Wever, Loc. Cit. 
53 Ibid, p. 277 
54 B. De Wever, Op. Cit., p. 626 
55 B. De Wever, Art. Cit., p. 278 en J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., p. 419 
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3.3. Nog meer zwarte etiketten? 

3.3.1. Het traditionele onderwijs 

Uit de twee punten uit dit hoofdstuk die hierboven uitgewerkt werden, mag dan al 

geconcludeerd worden dat zowel het Sint-Lievenscollege, het Xaveriuscollege als de Sint-

Ludgardisschool inderdaad een “zwarte” reputatie hadden, om van dit onderzoek meer dan 

een drievoudige casestudie te maken van drie verschillende scholen, moet eerst nog 

aangetoond worden dat in het Antwerpse slechts deze drie instituten een dergelijke naam 

hadden. Er waren anno1940 negen colleges in Antwerpen, waarvan St-Lievens en Xaverius 

er dus twee waren, daarnaast waren er nog  18 “lagere en middelbare scholen en humaniora” 

voor meisjes, waarvan Sint-Ludgardis één was.56 

Zoals in de inleiding reeds gezegd werd, bestonden buiten het Antwerpse weldegelijk nog 

zo’n scholen (de voorbeelden van het Don Boscocollege in Kortrijk57, het Heilig 

Grafinstituut in Turnhout58 en de Broederschool in Sint-Niklaas59 werden reeds gegeven), 

maar zij vallen buiten de geografische afbakening van deze studie. Alweer lijken 

getuigenissen van mensen die de jaren ’40 meemaakten de beste manier om hier uitsluitsel 

over te geven, gezien er uiteraard geen lijsten bestaan van “scholen met een zwart etiket”. 

Het is altijd moeilijker om aan te tonen dat er iets niet is, dan omgekeerd. Toch kan een 

groot aantal peilingen met negatief resultaat, een relatieve zekerheid garanderen voor de 

afwezigheid van iets. Nergens kwam ik in geschreven vorm iets tegen dat er op zou kunnen 

wijzen dat ook een vierde school een dergelijke uitgesproken reputatie had. Ook in geen van 

de twintig interviews, waar er wel bijna elke keer naar gevraagd werd, kwam een andere 

school naar voren dan de drie die door mij behandeld worden.60 De betekenis van het 

                                                           
56 ASLCA, VC 90a, winterhulp ,Verslag schooljaar 1940-1941 van katholieke scholen te Antwerpen 
57 F. Seberechts, Op. Cit., p. 149 
58 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010 
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23/06/2010 
60 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 
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leerling Xaco) door Hans Blomme, 08/05/2010; interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans 
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achterwege blijven van de vermelding van andere scholen stijgt daarenboven gevoelig door 

het feit dat de Sint-Ludgardisschool, het Sint-Lievenscollege of Xaveriuscollege wel vaak 

werden vermeld door respondenten die niet op de respectievelijke school gezeten hadden. 

Zo vertelde Albert Hillen, oud-leerling van Sint-Lievens dat “ook Sint-Ludgardis wel een 

zwarte stempel had.” Paul De Buck, ex-Xaveriaan, van zijn kant geloofde niet dat in zijn 

college ooit mensen omwille van hun gezindheid werden geweigerd: “in het college waren 

ze er zeker zeer breed in. Maar ook Sint-Lievens had die reputatie en voor de meisjes Sint-

Ludgardis.”61 Een andere oud-leerling van het Xaveriuscollege, Herman Goovaerts was 

dezelfde mening toegedaan: hij vertelde dat naast Xaverius ook Sint-Ludgardis en Sint-

Lievens een zeer Vlaams profiel hadden. “Voor de rest denk ik niet dat er nog uitgesproken 

Vlaamse scholen waren in Antwerpen en ik denk wel dat de kinderen van de 

collaborateurs… zeker de meisjes, in Sint-Ludgardis zaten.”62 

Opvallend is hoe hier direct weer de link wordt gelegd tussen collaboratie en 

Vlaamsgezindheid. Er werd reeds nadrukkelijk gewezen op het feit dat Vlaamsgezindheid 

en Duitsgezindheid allerminst inwisselbare begrippen zijn. Er werd echter ook op gewezen 

in het tweede punt van dit hoofdstuk hoe Vlaamsgezindheid wel bij velen een kwalijke 

reputatie had gekregen. Herman Goovaerts’ mening dat het slechts Xaverius, Sint-Lievens 

en Sint-Ludgardis waren met een uitgesproken Vlaams profiel, werd door zeer vele 

respondenten onderschreven. Van de Sint-Ludgardisschool wezen Anna Smits, Vilma 

                                                                                                                                                                                   
Blomme, 14/05/2010; interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010; 

interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010; interview van Frans 

Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010; interview van Etienne Jacobin (oud-leerling 

Xaco) door Hans Blomme, 04/06/2010; interview van Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010; interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010; interview van 

Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans Blomme, 14/06/2010; interview van Paula Hillen 

(oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door 

Hans Blomme, 23/06/2010; interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010; 

interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Anna Smits 

(oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 09/07/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 13/07/2010; 

interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010 
61 Eigen verzameling documenten, interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010 
62 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010 
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Antonissen en Yvonne Thibaut alle drie op de uitgesproken Vlaamsgezindheid van het Sint-

Lievenscollege naast die van hun eigen school.63 Ook Jan Lehembre, oud-leerling van Sint-

Lievens komt bij de drie genoemde scholen uit: “Voor de rest waren er geen Vlaamse 

scholen in het Antwerpse. Niet dat de andere allemaal anti-Vlaams waren, maar dat echt 

Vlaamse had je alleen maar in Xaverius en Sint-Lievens voor de jongens en in Sint-

Ludgardis voor de meisjes.”64 Twee medeoud-leerlingen van hem, met name Herman 

Geuens en Tony Derks hadden het naast het uitgesproken Vlaamse karakter van hun college, 

tevens over dat van de Borgerhoutse jezuïeten in Xaverius.65 66Drie oud-leerlingen van dit 

college hadden het dan weer over de uitgesproken Vlaamsgezindheid van Sint-Lievens en/of 

Sint-Ludgardis.67 Vlaamsgezindheid werd door geen van de respondenten aan een ander 

onderwijsinstituut dan de genoemde toegeschreven. 

 

3.1.2. Het Nationaal-Socialistische onderwijs en de Duitse School 

Als we het over “zwarte” scholen in Antwerpen hebben, moet tevens gewag worden 

gemaakt van het feit dat er tijdens de oorlog in de Scheldestad ook een “Vlaamse school” en 

een “Deutsche Schule” of “Duitse school” aanwezig waren. De eerste was een Antwerpse 

exponent van het nationaal-socialistische onderwijs en werd uiteraard twee jaar na de 

oprichting bij de bevrijding afgeschaft. De tweede echter was een geval apart. Gezien beide 
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instellingen bestonden binnen de periode die dit onderzoek behelst, kan enige duiding voor 

de volledigheid hier niet ontbreken.  

Jan Vincx onderscheidt in zijn boek “Vlaanderen in Uniform” vijf verschillende types van 

nationaal-socialistisch onderwijs, waar Vlaamse jongeren mee in aanraking konden komen 

indien gewenst: De Adolf Hitlerschulen (AHS), de Nationalpolitische Lehranstalt 

(NAPOLA), Het Langemarck Studium, de Junkerswerke en zoals gezegd de Vlaamse 

School in Antwerpen. Om deze laatste beter te kunnen plaatsen in zijn context, zal eerst zeer 

kort op de eerste vier worden ingegaan. 

De AHS bestonden niet in België, maar er waren wel een tiental jonge Vlamingen die deze 

scholen in Duitsland bezochten. Er werd wel maar een keur van leerlingen toegelaten, 

waarbij de keuze afhing van lichamelijke en geestelijke eigenschappen en het karakter. Het 

betreft hier “normale” middelbare scholen (qua methode), maar uiteraard gebaseerd op de 

leer van het nationaal-socialisme.68  

Omdat de Duitsers meenden dat aan de Vlaamse jeugd (die men als verbonden met het 

Duitse volk beschouwde) dezelfde opvoedingsmogelijkheden moesten gegeven worden, 

werden in het kader van de NAPOLA in België scholen opgericht naar het voorbeeld van de 

Duitse N.P.E.A. (Nationalpolitische Erziehungsanstalt), aldus Vincx. Dat waren scholen die 

instonden voor de vorming van nationaal-socialisische mensen in een evenwichtige 

ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Deze scholen moesten de waarden van de Duitse 

staat uitdragen. Concreet werden in Vlaanderen in Schoten de Heimschule Flandern en in 

Kwatrecht de Reichsschule Flandern opgericht. Het waren soldateske scholen voor jongens. 

Er werden gewone lessen gegeven, maar daarnaast werd er ook veel aandacht besteed aan 

allerlei soorten sport en beweging om de lichamelijke houding en het karakter van de 

jongens te versterken.69  

Ook gaven de Duitsers aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om via het principe van het 

“Langemarck-studium” leergangen te gaan volgen in Hannover. Kort gesteld gaat men er 

hierbij van uit dat het mogelijk is op anderhalf jaar alle leerstof aan te leren aan jongeren 

door de intelligentste elementen ervoor de selecteren (de middelmatigen en zwakken 

verlagen het peil van onderwijs), de leeftijdsgrens van de studenten te verhogen en vakken 
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69 Ibid, pp. 261-282 



35 

 

die “onnodig waren om op korte termijn de jongere tot rijpheid te brengen” aan de kant te 

laten.70 

Een vierde vorm van door de Duitsers georganiseerd onderwijs was de Junkerswerke. Hier 

werden mensen omgeschoold zodat ze konden te werk gesteld worden in de voor de 

Duitsers handige vliegtuigindustrie.71  

Aan dit rijtje moet dus ook de – voor dit onderzoek relevante – Vlaamse school te 

Antwerpen worden toegevoegd. Deze school werd opgericht op 1 september 1942 door 

DeVlag van Jef van de Wiele en geopend op 15 september van dat jaar. De school was 

erkend door het Belgisch Ministerie van Onderwijs en volgde het officiële leerprogramma 

van kleuter- en lageronderwijs met enkel het verschil dat niet Frans, maar Duits de officiële 

tweede taal was. Verder had de school ook een volledige vierde graad. Het onderricht 

gebeurde door gediplomeerde leerkrachten. De school telde een kleine 150 leerlingen, die 

vooral kinderen van nationaal-socialistische ouders waren. Een schooluniform was er niet, 

wel droegen de leerlingen het uniform van de nationaal-socialistische jeugdbewegingen 

waar ze bij zaten als NSJV, DeVlag-jeugd en HJF (Hitler Jügend Flandern). Na het 

bombardement van Mortsel in april 1943, vluchtte een deel van de leerlingen naar Duitsland. 

Er was ook wel een deel van de leerlingen dat te Antwerpen lessen bleef volgen aan de 

Vlaamse school.72 Als in rekening wordt gebracht dat deze school al niet zo rijkelijk was 

bedeeld inzake leerlingen en dat al na twee trimesters een groot deel van de schoolpopulatie 

vluchtte, kan niet anders dan de conclusie getrokken worden dat de invloed van deze school 

op de Antwerpse bevolking niet mag overschat worden. 

De “Duitse School” in Antwerpen, waar enorm weinig documentatie over voor handen is, 

was in principe geen nationaal-socialistische instelling. Dat kon ook niet, aangezien deze 

school al sinds 1842 bestond volgens de biografie van André Leysen,73 in de jaren ’40 zowel 

leerling van deze Deutsche Schule als van het Sint-Lievenscollege.74 Oorspronkelijk 

volgden hoofdzakelijk kinderen van in België verblijvende Duitsers er les, maar doorheen de 
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jaren was ze ook Belgische kinderen gaan aantrekken.75 Leysen zou na het eerste oorlogsjaar 

het Sint-Lievenscollege verlaten en zich onder invloed van vrienden in het schooljaar 1941-

1942 inschrijven voor de vijfde moderne op de Duitse school ( dat was toen het tweede jaar 

van het middelbaar onderwijs). 76 Volgens zijn biografie kwam hij er terecht in een klas met 

een hand vol leerlingen. In zijn biografie herinnert Leysen zich dat hij op de Duitse school 

het leven van Hitler zo leerde dat hij het van voor naar achter en omgekeerd kon opzeggen.77 

Dat deze school (waar overigens de lessen in het Duits werden gegeven) niet vrij was van 

politieke waarden is dus het minste wat kan gezegd worden. Dat was André Leysen zelf ook 

niet trouwens: hij was opgegroeid in een uitgesproken Duitsgezind gezin (zijn broer was 

bijvoorbeeld Oostfronter) en was zelf tevens lid van de HJF (Hitlerjugend Flandern).78 In 

zijn biografie geeft Leysen aan dat hij er voor gekozen had zich in te schrijven in de Duitse 

School Er kan dus niet geloochend worden dat deze school, ook al was het geen product van 

het nationaal-socialisme, zeker haar aantrekkingkracht had op sympathisanten ervan. Gezien 

haar atypisch karakter en vooral omwille van haar beperkte omvang (en invloed), zal echter 

in de rest van deze thesis de rol en het doen en laten van de Duitse School te Antwerpen niet 

verder onderzocht worden. 
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3.4. Besluit 

Alvorens van start kon gegaan worden met het vervolg van het onderzoek naar “scholen met 

een zwart etiket” te Antwerpen in de jaren ‘40, moest eerst bewezen worden dat het 

Xaveriuscollege, het Sint-Lievenscollege en de Sint-Ludgardisschool effectief zo’n naam 

hadden. Het is immers noodzakelijk bij aanvang van elk onderzoek dat kans wil hebben op 

slagen, dat er zekerheid bestaat over de uitgangspositie. Verschillende getuigenissen 

onderschreven Seberechts stelling: zowel mondelinge als een schriftelijke (over het 

Xaveriuscollege). Tevens zagen we hoe en waarom een belangrijk deel van de toenmalige 

Vlaamse Beweging, waarbinnen we alle drie de onderwijsinstituten die onderwerp van deze 

studie zijn, een plaatsje mogen toekennen, werd meegesleurd door het VNV en zich zo 

grotendeels verbrandde aan collaboratie. Daar waar men altijd behoedzaam moet zijn om de 

begrippen Vlaamsgezind en Duitsgezind niet zomaar aan elkaar te koppelen, verschaften de 

gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog velen de gelegenheid een ongenuanceerde 

anti-Vlaamse houding aan te nemen. De Vlaamse Beweging was in haar geheel na de oorlog 

politiek en moreel in diskrediet geraakt. Zoals gezegd is het begrijpelijk dat het 

Xaveriuscollege, het Sint-Lievenscollege en de Sint-Ludgardisschool – alle drie 

uitgesproken Vlaamse onderwijsinstellingen – ook een zwart etiket opgeplakt kregen. 

Om te vermijden dat dit onderzoek louter uitdraaide op een casestudie van drie willekeurige 

Antwerpse scholen, moest aangetoond worden dat naast de genoemde drie instituten geen 

andere “zwarte colleges” meer bestonden in het Antwerpse. Hoewel het aantonen van de 

afwezigheid van iets enorm moeilijk is (kijk maar naar de niet uit te roeien legendes over het 

monster van Loch Ness), kan mits verschillende onafhankelijke getuigenissen in dezelfde 

richting, toch met relatieve zekerheid gesteld worden dat er geen andere belangrijke scholen 

waren in de Scheldestad met een zwarte reputatie. Een zwarte reputatie of op z’n minst een 

uitgesproken Vlaamsgezindheid (met bijhorende negatieve bijklank in bepaalde milieus in 

die tijd) werden door oud-leerlingen van alle drie de scholen aan de eigen middelbare 

school, maar ook aan de andere twee toegeschreven. In meer dan twintig interviews werd 

wat dit betreft nooit een andere onderwijsinstelling genoemd. 

In de Antwerpse context moesten ten slotte nog twee “buitenbeentjes” voor de volledigheid 

belicht worden: De Vlaamse School en de Duitse School. Eerstgenoemde hoort thuis binnen 

het nationaal-socialistische onderwijskader, dat zeer kort werd besproken. Deze school 

bestond echter slechts twee schooljaren alvorens ze bij de bevrijding werd afgeschaft en was 
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zeer beperkt qua omvang. Om deze redenen wordt zij in het verdere verloop van deze thesis 

niet meer belicht. 

De Duitse School vierde tijdens de oorlog haar eerste eeuwfeest en kan dus bezwaarlijk als 

een nationaal-socialistische instelling bestempeld worden. Toch zagen we dat deze school 

naast op de kinderen van in België verblijvende Duitsers, ook een aantrekkingskracht 

uitoefende op mensen met sympathieën voor het nazisme. Door het atypische karakter van 

deze school (onderwijs in het Duits,…) en de zeer beperkte grootte, zal ook zij in hetgeen 

volgt niet verder toegelicht worden.  
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4. HISTORISCHE CONTEXT  

 

Bij elk historisch onderzoek is de context van cruciaal belang. Hierbij mag men zich niet 

beperken tot de historische context op korte termijn. Het onderzoek in een ruimer 

perspectief plaatsen, waardoor ook lange- of middellange-termijn-evoluties zichtbaar 

worden is een enorme verrijking. Concreet zal in het hoofdstuk dat volgt uiteraard ingegaan 

worden op de oorlog en de repressie, met waar mogelijk speciale aandacht voor het 

onderwijs. Daarnaast zal echter eerst verder de tijd ingedoken worden om kort de 

geschiedenis van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen te schetsen, waarbij er in het 

bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de vervlaamsing ervan. Zoals reeds gezegd, 

waren alle drie de scholen waarover dit onderzoek gaat immers uitgesproken Vlaams en dat 

was lange tijd allerminst een evidentie. De strijd voor Vlaams onderwijs, is er één waarin 

alle drie de scholen van dit onderzoek een aanzienlijke rol hebben ingespeeld. Het betreft 

hier wel een algemene historische context, voor de specifieke ontstaansgeschiedenis van elk 

van de drie scholen, moet verwezen worden naar de hoofdstukken over de respectievelijke 

scholen. 

 

4.1. Onderwijs in Vlaanderen 

 

Het is hier niet de plaats om gedetailleerd de geschiedenis van het onderwijs in Vlaanderen 

weer te geven. Toch is het, zeker omwille van het bijzondere karakter ervan, noodzakelijk 

om te schetsen hoe de onderwijssituatie in Vlaanderen anno 1940 was en hoe het tot die 

situatie was gekomen.  

 

4.1.1. Vrij en Officieel onderwijs 

Bij de onafhankelijkheid van België streefde de Kerk ernaar, haar door de laïciserende 

politiek van Willem I verloren monopolie op het onderwijs te herstellen. Van de in de 

grondwet opgenomen onderwijsvrijheid werd volop gebruik gemaakt om het katholieke 
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onderwijsnet uit te breiden. Ook trachtten de katholieken hun politieke meerderheid in de 

strijd te werpen door openbare scholen opnieuw in het katholieke gareel te slaan.79 Al direct 

bij de onafhankelijkheid werden klein-seminaries en colleges opgericht of heropend. Vooral 

na de gemeentewet van 1836 zou de Kerk een grote invloed weten te verwerven in de 

meeste gemeentelijke middelbare scholen. Niet alleen de bisschoppen en seculiere clerus 

wierpen zich in de strijd, tevens deden verschillende orden en congregaties hun duit in het 

zakje en begonnen al snel met het systematisch oprichten van hun eigen colleges. Op deze 

manier kon de Kerk in amper 30 jaar onafhankelijkheid haar invloed zou uitbreiden dat ze 

80 procent van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen controleerde.80 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat nadat de overtuigende liberale verkiezingsoverwinning 

van 1847 een einde had gesteld aan het unionisme, de liberalen naast de aanpassing van de 

kieswet, in de eerste plaats werk wilden maken van het doorbreken van dit katholieke 

monopolie in het onderwijs.81 Dat resulteerde in de wet op het middelbaar onderwijs in 

1850, toen de staat 10 athenea en 50 rijksmiddelbare scholen oprichtte. (Rijksmiddelbare 

scholen boden in tegenstelling tot de athenea slechts een driejarige, meer praktisch gerichte 

opleiding.) Hoewel deze beslissing weldegelijk een aantasting was van het monopolie van 

de Kerk inzake onderwijs, werden de zaken pas echt op de spits gedreven bij het aantreden 

van de radicaal anti-klerikale regering Frère-Orban in 1878. Een ministerie van Openbaar 

Onderwijs werd gecreëerd en geleid door Pierre Van Humbeeck.82 In zijn vooruitstrevende 

laïciserende schoolpolitiek ging Van Humbeeck zeer ver: hij was vastberaden het 

gemeentelijk onderwijs uit de katholieke invloedssfeer te trekken. De Kerk zag haar stevige 

machtspositie in zake onderwijs bedreigd en reageerde fel met sterke bewoordingen in 

preken, protestacties en ook de weigering van sacramenten aan het personeel van de 

officiële scholen: tussen 1878 en 1884 woedde er een ware schooloorlog.83 Deze zou aan de 

basis liggen voor een katholieke verkiezingsoverwinning in 1884. De anti-klerikale 

wetgeving werd uiteraard onmiddellijk weer afgeschaft en het onderwijs zou weer stevig in 

katholieke handen terecht komen.84 Het politiek beleid liet zich ook voelen in de praktijk: 

                                                           
79 J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., p. 41 
80 M. Hanson, “Middelbaar onderwijs”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 2254 
81 G. Deneckere en B. De Wever, Op. Cit., p. 37 
82 Ibid., pp. 48-50 
83 J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., pp. 100-101 
84 G. Deneckere en B. De Wever, Op. Cit., p. 51 
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Door de liberale onderwijswetten van 1850 en uit de periode 1878-1884, kon het officieel 

onderwijs terrein goedmaken op het vrij onderwijs. In Vlaanderen steeg het aantal officiële 

onderwijsinstellingen op slechts 7 jaar tijd van 20% in 1850 naar 39% in 1857. De komende 

twintig jaar bleef het min of meer status quo zodat het in 1878 bij het aantreden van de 

regering Frère-Orban 34% bedroeg. Bij het einde van de schoolstrijd in 1884 was het echter 

al gestegen tot 41%. De volgende decennia won het vrij secundair onderwijs opnieuw aan 

belang: het kon rekenen op de steun van de katholieke regeringen die onafgebroken tot aan 

de Eerste Wereldoorlog aan de macht zouden zijn. De expansie van het officieel onderwijs 

werd tegelijkertijd ook afgeremd. Kort voor de Eerste Wereldoorlog resulteerde dit in het 

feit dat ruim 70% van de scholieren in Vlaanderen naar vrije scholen ging.85 Dat is niet 

verwonderlijk: de oprichting van staatscholen hing af van de toestemming van regering en 

Parlement en daar hadden zoals gezegd de katholieken vanaf 1884 constant de meerderheid. 

De expansie van het rijksmiddelbaar onderwijs was, daar waar het vrij onderwijs zich heel 

de tijd onbelemmerd had kunnen uitbreiden, tot 1934 zelfs onderworpen aan een wettelijk 

plafond. In 1950 behoorde dan ook nog steeds meer dan de helft van de scholen tot het 

katholieke net (53,5%). 86  

Wat hier ten slotte zeker nog moet vermeld worden, is dat tussen deze twee onderwijsnetten 

een sterke concurrentie heerste. De Kerk hield trouwens enorm aan de onafhankelijkheid 

van haar net. De staat kon er echter wel invloed op uitoefenen door het (al dan niet) 

homologeren van de diploma’s en toekennen van bepaalde subsidies, zoals ze dat in 1932 

deed.87 Ten tweede moet ook nog gesteld dat het vrij middelbaar onderwijs tot het 

schoolpact in 1958 niet kon genieten van de subsidies waar officiële scholen van konden 

profiteren.88 Dit zorgde er voor dat vrije middelbare scholen vaak vrij hoge schoolgelden 

moesten vragen aan hun studenten. (Wat dan weer vaak een eerder burgerlijke afkomst 

veronderstelde van deze leerlingen.)89 

 

  

                                                           
85 M. Hanson, Loc. Cit. 
86 J. . Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., pp. 282-283 
87 M. Hanson, Art. Cit., passim 
88 G. Deneckere en B. De Wever, Op. Cit., p. 134 
89 J. . Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Loc. Cit. 
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4.1.2. Hoe de streektaal onderwijstaal werd… 

In de 19de eeuw had de taalvrijheid in België er voor gezorgd, dat er zich een evolutie had 

voorgedaan tot een volledige verfransing. Deze taalvrijheid moet overigens ook met een 

korrel zout genomen worden: al direct bij de onafhankelijkheid had men ervoor gezorgd dat 

het Frans de enige officieel erkende taal van de overheid was in het hele koninkrijk, dus ook 

in Vlaanderen.90 Het Nederlands geraakte eveneens als onderwijstaal totaal afgeschreven in 

de Vlaamse middelbare scholen. Hierbij werden niet alleen het onderwijs in het Frans 

gegeven, zelfs buiten de lessen werd het Frans de verplichte omgangstaal. Ook de eerste 

belangrijke wet met betrekking tot het middelbaar onderwijs, die van 1850, hield vast aan de 

volledige verfransing van het secundair onderwijs in België.91 Tegen deze algemene 

verfransing van het Belgische openbare leven rees weliswaar al gauw pril verzet, vooral 

vanuit een “hulpklasse” van ambtenaren en vrije beroepen die zich tussen de arme 

volksmassa en de verfranste elite bevonden. Dat het eerste protest uit deze hoek moest 

kwam, kan niet verwonderen: zij werden vaak met taal geconfronteerd. Sommigen namen 

weliswaar gewoon de taal van de elite over, zodat de verfransing in Vlaanderen toenam, 

anderen echter ijverden voor de erkenning van hun moedertaal als bestuurstaal.92 Het was 

vanuit deze kringen dat een pril flamingantisme ontstond. Er moet echter wel de nadruk op 

gevestigd worden dat dit alles beperkt bleef tot een kleinburgerlijk flamingantisme en dat 

van een ruime Vlaamse Beweging totaal nog geen sprake was.93 De verlaging van de 

kiescijns in 1848 zorgde er echter voor dat deze Nederlandssprekende middengroep meer 

electoraal gewicht in de schaal kon werpen94 en dan meer bepaald vooral in steden als Gent 

en Antwerpen. Hierdoor kreeg de jonge (en dus qua omvang zeer beperkte) Vlaamse 

Beweging voor het eerst enige politieke armslag. Voor het eerst kregen de klachten met 

betrekking tot de achteruitstelling van het Nederlands enig politiek gehoor. In 1855 kwam 

de Vlaamsvoeldende katholieke minister P. De Decker aan de macht en deze richtte onder 

druk van de flaminganten een commissie op, de zogenaamde “Grievencommissie” (1858). 

Deze moest onderzoeken hoe aan de taalklachten tegemoet kon worden gekomen. Hoewel 

de commissie verslag  uitbracht en hierbij mogelijke oplossingen in het vooruitzicht stelde, 
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werd hier geen enkel gevolg aan gegeven. Het feit dat De Deckers liberale opvolger Rogier 

een eentalig verfranst België als een politieke noodzaak aanschouwde, zal hier zeker zijn 

invloed op gehad hebben.95 

De hierop volgende jaren zouden in de verschillende politieke families enkele figuren zich 

inspannen voor de Vlaamse zaak. Een bekende figuur uit de katholieke wereld wat dit 

betreft was Albrecht Rodenbach. In het college van Roeselare verbond hij met zijn 

Blauwvoeterij in de jaren 1870 het katholicisme met het flamingantisme.96 Ook elders in 

Vlaanderen ontwikkelde er zich vanaf deze periode in het middelbaar onderwijs een steeds 

sterkere Vlaamsgezinde stroming. Dit was mogelijk door de groeiende kracht en de politieke 

invloed van de Vlaamse Beweging.97 Deze politisering van de VB (die op dat ogenblik nog 

steeds verre van een massabeweging was), had tot gevolg dat de eerste taaleisen ook op 

legislatief niveau ingewilligd werden. Hier is vooral de derde taalwet van 1883, de wet 

Vigne-Coremans op het middelbaar onderwijs relevant. Met deze wet werd bepaald dat de 

voorbereidende afdelingen van de rijksmiddelbare scholen vernederlandst werden en dat 

enkele vakken in het officieel middelbaar onderwijs in het Nederlands konden onderwezen 

worden, althans in Vlaanderen.98 J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte wijzen er echter op 

dat in deze derde taalwet niet veel meer mag gezien worden dan enkele tactische 

toegevingen van de Franstaligen. De verfransing van het onderwijs in Vlaanderen werd er 

immers geenszins door stopgezet en de toepassing van de wet bleef daarenboven meestal 

dode letter, doordat het vijfde artikel ervan een willekeurige toepassing mogelijk maakte.99 

Dit artikel liet immers de ruimte om de vernederlandste vakken tegelijkertijd ook in het 

Frans te geven, of zelfs om afdelingen in de scholen op te richten waar alle vakken in het 

Frans zouden blijven gegeven worden. Ook moet er op gewezen worden dat deze wet louter 

van toepassing was op het officiële net en dus alle katholieke scholen buiten schot hield. 

Marc Hanson werpt hier echter tegen op dat het fout is te concluderen dat daarom in het vrij 

onderwijs geen pogingen werden gedaan om de wet Vigne-Coremans toe te passen: zowel in 

verschillende bisschoppelijke scholen als in de Jezuïetencolleges werden maatregelen tot 
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44 

 

een gedeeltelijke vernederlandsing genomen. Hij meent dat het niet mogelijk is een 

éénduidig beeld te schetsen van het vrij onderwijsnet in Vlaanderen rond de eeuwwisseling 

19e-20e eeuw.100 

Deze periode rond die eeuwwisseling was belangrijk voor de Vlaamse Beweging: niet alleen 

zou met de gelijkheidswet in 1898 voor het eerst het Nederlands naast het Frans als officiële 

staatstaal erkend worden,101 ook zou de socio-economische context in Vlaanderen 

veranderen, waardoor deze streek op economisch vlak belangrijker werd. Hierdoor zou de 

Vlaamse Beweging een positieve ontwikkeling meemaken. Er ontstond een leidende 

economische Vlaamse klasse en hiermee een Vlaams patronaat, waar bijvoorbeeld de figuur 

van Lieven Gevaert symbool voor kan staan.102 (Lieven Gevaert was een succesvol 

industrieel en met het fortuin dat hij daarmee vergaarde, steunde hij allerlei Vlaamsgezinde 

initiatieven, waarbij hij een bijzondere aandacht had voor onderwijs.103) Deze klasse 

voorzag zichzelf al snel van een stevige, autonome structuur en ging de concurrentie aan met 

de industriële, Franstalige bourgeoisie.104  

Het is in deze context dat het “cultuurflamingantisme” zou ontwikkeld worden: meer en 

meer geraakte men er van overtuigd dat de taaldiscriminatie een rol speelde in de materiële 

achterstand van de Vlaamse arbeider, bediende, landbouwer en middenstander.105 Aan de 

grondslag van deze strijd moest een elitair cultuurindividualisme liggen. Er werd namelijk 

van uit gegaan dat door een Vlaamse cultureel hoogstaande elite te vormen, Vlaanderen uit 

zijn intellectuele, economische en materiële achterstand zou kunnen groeien. Uit deze 

beweging zou een Vlaamse burgerij voortkomen die de franskiljonse elite langzamerhand 

zou overvleugelen. Wat dit betreft stond de schoolopleiding in het middelpunt van de 

belangstelling: de vernederlandsing van het middelbaar, technisch en universitair onderwijs 

werd dan ook hét cruciale strijdpunt van het toenmalig flamingantisme.106 
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Tegen deze achtergrond kan het niet verwonderen dat de katholieke flaminganten rond de 

eeuwwisseling niet tevreden waren met de stand van zaken na de wet Vigne-Coremans van 

1883: er was geen garantie dat de genomen maatregelen altijd en overal zouden worden 

toegepast. Daarenboven werd de tweetaligheid veeleer bevorderd, dan een Nederlandse 

eentaligheid. De meeste katholieken geraakten er van overtuigd dat alleen een wettelijke 

bepaling een diepgaande vernederlandsing van de katholieke scholen zou kunnen 

bewerkstelligen. Tot drie keer toe probeerde Coremans met wetsvoorstellen af te dwingen 

dat de derde taalwet ook op het vrij onderwijs van toepassing zou worden.107 Dat was het 

geval in 1890, 1894 en de laatste keer deed hij dat in 1901, waarop er verschillende 

vertragingsmaneuvers werden ingeroepen, waardoor het wetsvoorstel pas in 1907 kon 

besproken worden.108 Het episcopaat wenste echter ten allen prijze een wettelijke bepaling te 

vermijden, dat paste immers niet binnen hun kader van “de vrijheid van onderwijs”. Daarom 

kwam het in 1906 zelf op de proppen met “instructions aux directeurs et aux professeurs des 

collèges libres d’humanités, sur l’enseignement de la langue flamande” (instructies voor 

directeurs en leraars van de vrije humanioracolleges, over het onderwijs in de Vlaamse 

taal)109. Het ging hier om een tekst, vanwege kardinaal Désiré Mercier zelf, waarin het 

Nederlands niet werd aanvaard als volwaardig cultuurinstrument (en dus onderwijstaal) en 

waarin men dus bleef vasthouden aan tweetaligheid.  

De katholieke flaminganten waren zeer ontgoocheld, de tekst leidde volgens Hanson zelfs 

tot “een ware vertrouwenscrisis tussen bisschoppen en katholieke Vlaamsgezinden”.110 De 

noodzakelijkheid van een wettelijke regeling bleef dus ondanks de “instructions” van de 

kardinaal niet minder nijpend. Toch zou het nog tot 1910 duren vooraleer ze er kwam, 

vooral door het aanhoudende episcopale verzet er tegen. Uiteindelijk zou in dat jaar de wet 

Franck-Segers goedgekeurd worden, die betrekking had op beide onderwijsnetten.111 Er 

werd bepaald dat leerlingen vanaf 1916 slechts tot de universiteit zouden worden toegelaten 
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mits het slagen voor een toelatingsexamen Nederlands of het voorleggen van een certificaat 

dat bewees dat ze in hun middelbare school behalve Nederlands, Engels en Duits ook nog 

minstens twee andere vakken in het Nederlands hadden gevolgd ofwel minimaal acht uur les 

per week in deze taal waren onderwezen. Een algeheel succesverhaal was het niet: in 

sommige gevallen werden vakken die reeds in het Nederlands werden gegeven terug 

verfranst. Toch is de balans eerder positief, zo geeft Marc Hanson aan dat het 

tweetaligheidsprincipe voor bepaalde vakken voor het eerst was vervangen door 

Nederlandse eentaligheid. In tegenstelling tot die van 1883, werd de wet van 1910 volgens 

hem ook in de praktijk algemeen nageleefd. Dat had dan weer als keerzijde dat het aantal 

Franstalige afdelingen in de Vlaamse scholen sterk steeg.112  Eén college in Vlaanderen had 

de wet van 1910 niet  afgewacht om een radicale stap te nemen: vanaf het schooljaar 1909-

1910 zou het Kruisherencollege te Maaseik het eerste volledig vernederlandste college voor 

jongens in het Vlaamse land worden. In Neerpelt ging in 1910 een nieuw college direct in 

het Nederlands van start. Dit waren echter twee uitzonderingen op de regel, die omwille van 

hun volledige vernederlandsing ook de nodige problemen zouden kennen met het bisdom. 

Een interessante randbemerking die gemaakt dient te worden, is dat met deze eerste stappen 

voor het Nederlands als onderwijstaal, vanaf de jaren 1880 ook de aandacht voor een 

verzorgde omgangstaal steeg. Van een Nederlandsgeoriënteerde standaardtaal was evenwel 

nog geen sprake: niet alleen vierde onkunde hoogtij, ook was er toen het nodige verzet 

tegen. Men kwam in de praktijk dus niet verder dan een kunstmatig "spreken op de letter".113 

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog, op 29 mei 1914, werd weer een wet op het middelbaar 

onderwijs gestemd (Wet Poullet). Deze bestendigde het principe dat de moederaal zou 

overal de voertaal zijn volgens de verklaring van het zinshoofd. Het principe “streektaal is 

voertaal” zou pas later definitief ingang vinden. Op één punt was deze wet wel een 

vooruitgang: de invoering van de leerplicht. Op taalgebied bleef echter nog veel te doen…114 

                                                           
112 M. Hanson, Art. Cit., p. 2259 
113 Ibid., p. 2258 
114  J. Tyssens, “Onderwijsconflict en –pacificatie vanuit een comparatief perspectief: België, Nederland en 

Frankrijk”, in: J. De Groof, J. Tyssens en E. Witte, Het schoolpact van 1958: ontstaan, grondlijnen en 

toepassing van een Belgisch compromis/Le pacte scolaire de 1958: origines, principes et application d’un 

compromis Belge, VUBpress, Brussel, 1999,p. 66 en N., 75 jaar Sint-Ludgardisschool, p. 10 
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Na de Eerste Wereldoorlog ging de strijd voor de vernederlandsing van het onderwijs 

strijdvaardig voort. Ten eerste bestond er een groep “maximalisten” (die voornamelijk in de 

anti-militaristische Frontpartij te vinden waren) die streefden naar Vlaams zelfbestuur en 

naast federalisme vaak ook de ontbinding van België wensten. Ze hingen een radicaal 

etnisch-cultureel nationalisme aan. De grond van hun overtuiging, werd voor het eerst geuit 

in Rodenbachs blauwvoeterij. In de jaren ’20 zou deze strekking zeer veel succes hebben, 

vooral bij scholieren en studenten (zie AKVS).115 Ten tweede bestond er een politiek gezien 

veel invloedrijkere groep “minimalisten”. Dit minimumprogramma werd bij uitstek 

verdedigd door de katholiek Frans Van Cauwelaert en voorzag in de complete 

vernederlandsing van het openbaar leven in Vlaanderen, waaronder dus ook het 

onderwijs.116 

Ook in de praktijk begon de vervlaamsing in vele middelbare onderwijsinstellingen zich na 

de oorlog door te zetten. Op verschillende colleges had zich tijdens en net na 1914-1918 een 

radicale versnelling van het Vlaams bewustzijn voorgedaan, zowel onder de leerlingen als 

onder de leraars. Dit leidde er toe dat verschillende colleges trapsgewijs, maar in ijl tempo 

vernederlandsten.117 Het Sint-Antoniuscollege te Lokeren zou in 1919 het eerste college in 

Oost-Vlaanderen zijn dat vernederlandste.118 De bisschop van Luik, Martin-Hubert Rutten, 

was de enige kerkleider die in zijn colleges zelf duidelijk maatregelen ter vernederlandsing 

voorschreef. In de andere bisdommen zorgde de afwezigheid van duidelijke richtlijnen 

ervoor dat de verschillende colleges elk een eigen parcours qua vernederlandsing aflegden. 

De meest verfranste colleges (als bijvoorbeeld het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen) 

hielden zich aan het minimum van de wet Franck-Segers, maar verschillende anderen 

stonden al veel verder met, zoals reeds gezegd, enkele volledig vernederlandste 

uitschieters.119 Wat dit betreft verdient ook het feit dat er een drietal volledig nieuwe en 

algemeen vernederlandste colleges werden opgericht voor 1932. Globaal gesproken kan men 

in de jaren 1920 dus gewag maken van een toenemende vernederlandsing in de colleges.120 

Vanaf het schooljaar 1930-1931 zou kardinaal Ernest Van Roey, Merciers opvolger, toelaten 
                                                           
115 C. De Borchgrave, Op. Cit., p. 32 
116 J. Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., pp. 194-195 
117 M. Hanson, Art. Cit., pp. 2259-2262 
118 L. Van den Broeck, 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het Geschiedenisboek. Verhaal van een Vlaamse school in 

Antwerpen, Sint-Lievenscollege, Antwerpen, 2006, p. 44 
119 M. Hanson, Art. Cit., pp. 2260-2261 
120 L. Van den Broeck, Loc. Cit. 
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dat bij wijze van proef alle vakken behalve het Frans en het Latijn in het Nederlands zouden 

worden onderwezen. 

De meeste colleges die tot reguliere ordes behoorden, zoals de verschillende colleges van de 

SJ (Jezuïeten) hadden bij de tijdgenoten meestal de naam om slechter te presteren inzake 

vernederlandsing van het onderwijs.121 “Vrijmetselaars en Jezuïeten, water en vuur, hebben 

een franskiljonsch eedverbond gesloten tegen het Vlaamsche volk,” schreef een toenmalige 

krant zelfs.122 

In de staatsathenea was de situatie wat  anders: hier werd het taalbeleid volledig bepaald 

door de taalwetten van 1883 en 1910. Vanaf 1921 stond minister Destrée een experiment toe 

met volledig Vlaamse secties in de athenea van Antwerpen, Brussel en Tongeren en in vier 

rijksmiddelbare scholen. Deze secties waren tegen 1930 quasi volledig vernederlandst,123 

hoewel een volledig Franstalige sectie bleef bestaan tot 1932.124 Drie jaar eerder had 

minister Camille Huysmans ervoor gezorgd dat het aantal in het Nederlands onderwezen 

lessen in het officieel onderwijs werd opgekrikt van ongeveer één op de drie tot twee op 

drie. In 1928 werd op 28 december een circulaire verstuurd, die het Nederlands als enige 

onderwijstaal vooropstelde, maar ook voorschreef dat oefeningen en herhalingen in het 

Frans moesten blijven gebeuren.125 Kardinaal Van Roey volgde die regel twee jaar later 

onder druk van de Vlaamsgezinde opinie en stelde een richtlijn op waarin werd gesteld dat 

twee derde van de vakken in het Nederlands taal moest onderwezen worden.126 

Een laatste belangrijke legislatieve stap voor de oorlog inzake onderwijstaal, werd gezet in 

1932. In navolging van het programma van Van Cauwelaert en de minimalisten, werd 

voorzien van eentaligheid van het onderwijs in Vlaanderen. De streektaal was nu de 

onderwijstaal geworden.127 Ook het katholieke onderwijsnet volgde de bepalingen uit de wet 

op, gezien de overheid ze als voorwaarde stelde voor het homologeren van de 
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127 Craeybeckx, A. Meynen en E. Witte, Op. Cit., p. 198 



49 

 

getuigschriften van de katholieke humaniora’s en voor het krijgen van bepaalde subsidies 

(voor landbouwscholen en technisch onderwijs). 

Helemaal gedaan met Franstalig onderwijs in Vlaanderen was het met de wet van 1932, 

hoewel het wel het begin van het einde ervan was. Franstalige afdelingen mochten immers 

blijven voortbestaan, maar zouden moeten gesloten worden nadat de leerlingen die er hun 

studie begonnen waren, zouden afgestudeerd zijn. In het geval van Antwerpen zouden deze  

Franstalige secties echter tot na de Tweede Oorlog verder blijven bestaan in bepaalde 

scholen. 

Dit kon echter niet wegnemen dat na 1932 het onderwijs in Vlaanderen op korte tijd ook in 

de praktijk quasi volledig vernederlandst werd.128 

 

4.1.3. Structuur van de scholen en colleges in de jaren 1940 

Voor een goed begrip van hetgeen volgt, mag een kort woordje uitleg over de structuur en 

de naamgeving van het onderwijssysteem anno 1940 niet ontbreken. Het is immers zo dat in 

vergelijking met de situatie nu bepaalde zaken er toen helemaal anders uitzagen of toch 

anders benoemd werden. Belangrijk is dat in deze thesis telkens de toenmalige benaming zal 

gebruikt worden. 

Hetgeen wij vandaag ASO noemen, werd in de jaren ’40 humaniora genoemd. De “oudere 

humaniora” was de Latijn-Griekse (LG), dit was uiteraard de meest “prestigieuze” 

middelbare studierichting die een jongeling in die tijd kon volgen. Wie geen diploma LG 

had, werd trouwens in die tijd voor bepaalde universitaire richtingen als geneeskunde, 

rechten,… uitgesloten. De minder hoog ingeschatte “jongere humaniora” of “ moderne” 

behoorde ook nog tot de humaniora. Deze werd soms opgesplitst in een “wetenschappelijke” 

en “handelsafdeling”. De naamgeving van de verschillende studiejaren verschilde ook ten 

opzichte van die van nu. Men begon zijn humaniora in de zesde, ging daarna 

achtereenvolgens naar de vijfde, vierde en derde. In de Latijn-Griekse volgde na de derde 

LG eerst de poësis (het vijfde middelbaar van vandaag) en daarna de retorica (het zesde 
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middelbaar van vandaag). In de moderne afdelingen volgde na de derde moderne gewoon de 

tweede moderne en de “prima”.129 

Belangrijk om weten is dat verschillende scholen maar een beperkte moderne afdeling 

hadden (vaak slechts tot de vierde of derde moderne).130 

Voor wat vandaag de lagere school is, werd gebruik gemaakt van verschillende systemen. 

Zo waren er verschillende scholen die voor de humaniora een “voorbereidende afdeling”, 

bestaande uit vier leerjaren, waarvan de benaming gewoon verder liep op die van de 

humaniora: de zevende van toen, is het zesde leerjaar van nu, de achtste van toen het vijfde 

leerjaar van nu,… Dit was in het Xaveriuscollege en de Sint-Ludgardisschool het geval.131 

In het Sint-Lievenscollege was er een ruimere “voorbereidende afdeling” (al werd de term 

“lagere school” ook al gebruikt), die net als vandaag bestond uit 6 leerjaren. Ook de 

benaming was hier dezelfde als die van tegenwoordig: men begon in het eerste leerjaar om 

zo doorheen de jaren uiteindelijk in het zesde leerjaar te belanden.132 Vanaf 1942-1943 gold 

in het Sint-Lievenscollege echter de regel dat men hierna niet zomaar naar de zesde 

humaniora kon.133 Wie in het 6e leerjaar 6/10 haalde mocht naar de humaniora, wie echter 

meer dan 5/10, maar minder dan 6/10 haalde, moest eerst nog een jaar naar het nieuw 

opgerichte “7e studiejaar”. Aanvankelijk moest men hier ook eerst zes tienden van de punten 

halen om daarna tot de humaniora te worden toegelaten,134 vanaf het schooljaar 1946-1947 

was gewoon slagen echter al voldoende.135  

                                                           
129 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944  en SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-1944  en Verslagen van Lycea-colleges 1945-
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130 T. Briels, A. De Neef, J. Le Leu, et al, reds. Vijftig Jaar Xaveriuscollege, Lithos, Wommelgem, 1985, p. 85; 
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134 ASLCA, V.A. 58, correspondentie tav ouders, Brief van schooldirectie aan ouders, 2 januari 1943 
135 ASLCA, V.A. 58, correspondentie tav ouders, Brief van schooldirectie aan ouders, beging schooljaar 1946-
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Leerlingen die buiten de colleges hun lagere school hadden gevolgd, moesten in de colleges 

vaak een ingangsexamen afleggen. Wie hiervoor slaagde, kon zich inschrijven in de 

humaniora, de anderen moesten eerst een jaar in de voorbereidende afdeling van het college 

lesvolgen, of in het geval van het Sint-Lievenscollege in het zevende studiejaar.136 

Voor de kinderen jonger dan die van de voorbereidende afdeling, bestond er de zo geheten 

“Fröbelklas”.137  

Ten slotte moet ook nog gesteld worden dat ook het schooljaar er anders uitzag als dat van 

vandaag: de grote vakantie lag niet alleen later dan nu (ongeveer van half juli tot half 

september)138, ook had men in alle drie de hierboven genoemde scholen niet op woensdag, 

maar op donderdag (en voor sommigen ook op dinsdag) een vrije halve dag en was zaterdag 

in die tijd ook een schooldag.139  

 

4.1.4. Anno jaren 1940: besluit 

In het voorbije hoofdstuk werd geschetst hoe het kwam dat de situatie van het onderwijs ten 

tijde van de Tweede Wereldoorlog was, zoals ze was. Ook werden enkele kenmerken van 

het onderwijs anno 1940 gegeven die cruciaal zijn voor een beter begrip van het vervolg van 

deze thesis. Op de specifieke achtergrond van Xaverius (en het Jezuïetenonderwijs), Sint-

Lievens of Sint-Ludgardis (en het meisjesonderwijs) werd nog niet ingegaan, dat zal 

gebeuren in de verschillende hoofdstukken over deze scholen hieronder. Wel werd de aparte 

onderwijssituatie van België geschetst. Ten eerste werd beschreven hoe er zich twee 

parallelle en onderling onafhankelijke onderwijsnetten naast elkaar handhaafden. Deze 
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ontwikkeling stond tijdens de Tweede Wereldoorlog op een punt dat het katholieke iets 

groter was dan het officiële onderwijsnet. Ten tweede werd bondig uitgelegd hoe na de 

Belgische onafhankelijkheid het openbare leven, en dus ook het onderwijs, op zeer korte tijd 

verfranste. De evolutie die deze verfransing opnieuw ongedaan moest maken in Vlaanderen 

was anno 1940 al zeer ver gevorderd, zij het nog niet helemaal afgerond. In verschillende 

Vlaamse scholen, ook in Antwerpen, bestonden er nog Franstalige secties. Het grootste deel 

van het onderwijs, zowel vrij als officieel, was echter bij het uitbreken van de oorlog, zij het 

dan nog maar voor amper een vijftal jaar, volledig vernederlandst. 
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4.1. Oorlog en repressie 

Het is hier uiteraard niet de plaats om gedetailleerd in te gaan op de geschiedenis van de 

Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog of op de naoorlogse bestraffing van zij die 

zich hierin misdragen hadden. Wel is het belangrijk zeer kort een beeld van de situatie te 

schetsen, op deze manier kan correct de maatschappelijke context waarin de scholen en hun 

bewoners verkeerden beter begrepen worden en kan hun gedrag beter een plaats worden 

gegeven binnen het geheel. Waar het nuttig is, wordt gefocust op de Antwerpse situatie, 

aangezien deze uiteraard diegene was waarbinnen zich het leven van bestuur, leerkrachten 

en leerlingen (en hun familie) van Xaverius, Sint-Lievens en Sint-Ludgardis afspeelden. 

Ook zal de houding van de Kerk hier kort besproken worden, gezien het drie katholieke 

scholen betreft.  Uiteraard zal er gezien de probleemstelling ook specifiek worden ingegaan 

op het onderwijs en de jeugdbewegingen tijdens de oorlogs- en repressieperiode. 

 

4.2.1. Oorlog 

4.2.1.1. Algemeen: verloop, maatschappij, bestuur 

Zoals algemeen geweten is, barstte de Tweede Wereldoorlog volledig los op 1 september 

1939 met de Duitse inval in Polen. Hoewel die “volledig los” direct moet genuanceerd 

worden: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verklaarden weliswaar stante pede de oorlog 

aan Nazi-Duitsland (hoewel effectieve gevechten toch nog verschillende maanden zouden 

uitblijven),140 België nam officieel een neutrale positie in. Vanwege de oorlogsdreiging werd 

het Belgische leger wel gemobiliseerd.141  

Op 10 mei 1940 geschiedde het onheil dan toch voor België: de Duitsers vielen ons land 

binnen.142 Nog geen week later vertrok de Belgische regering uit het land. Koning Leopold 

III hield echter het been stijf tegenover zijn ministers en weigerde het land te verlaten en 

zich krijgsgevangen te laten nemen. Achttien dagen na de inval, op 28 mei, gaf de koning 

het militair verzet tegen de Duitsers op,143 zeer tegen de zin van de naar Parijs uitgeweken 
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regering Pierlot die het Belgisch lot aan dat van Frankrijk en Groot-Brittannië wou 

verbinden.144 Enkele maanden later zou de regering Pierlot trouwens naar Londen 

verhuizen.145 Leopold III kon echter op het overgrote deel van de Vlaamse bevolking en van 

kardinaal Van Roey wel op sympathie rekenen voor zijn beslissing de strijdbijl vroegtijdig te 

begraven en zich over te geven aan Duitsland.146  

België had zich hoe dan ook overgegeven en werd bezet door de Duitsers. Qua organisatie 

installeerden de Duitsers een Militärverwaltung, met als Militärbefehlshaber Alexander von 

Falkenhausen. Ook was er in Brussel een Sipo-SD Dienststelle, die wel onder de 

verantwoordelijkheid van het militair bestuur viel, maar ook rechtstreeks bevelen kreeg uit 

Berlijn. De belangrijkste verantwoordelijkheden voor het militair bestuur waren de orde 

handhaven en het economische en het menselijke potentieel van België in de Duitse 

oorlogsvoering in schakelen. Onder Van Falkenhausen fungeerden enerzijds de 

Kommandostab die alle militaire zaken regelde en anderzijdsde Militärverwaltungsstab die 

voor alle burgerlijke zaken bevoegd was. Eggert Reeder was het hoofd van deze laatste. Op 

een lager hiërarchisch niveau, meer bepaald op het gewestelijke, maakten de Duitsers 

gebruik van de administratieve indeling van België zodat elke Duitse dienst een Belgische 

tegenspeler van gelijk niveau had. (Concreet waren dat als we de hiërarchische ladder 

afdalen de secretarissen-generaal, de provinciegouverneurs, de 

arrondissementscommissarissen en de burgemeesters.)147 De Duitse bezettingsstructuur was 

een “Aufsichtsverwaltung”: het hield toezicht op de Belgische bestuurders en bestuurde niet 

zelf.148  

Zoals gezegd kende België gedurende bijna heel de bezetting een militair bestuur en geen 

burgerlijk bestuur (Zivilverwaltung) zoals in Nederland, waar in plaats van de militairen de 

nazi-partij (in Nederland de NSB)149 en de SS de macht hadden en de facto neerkwam op 

een voorbereiding tot annexatie in het Duitse rijk. Naar het einde van de oorlog toe, zou de 

SS ook in België aan invloed winnen en zou het ook de Militärverwaltung geregeld onder 
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druk zetten. Helemaal op het einde van de Belgische bezetting, in de zomer van 1944, zou 

het militair bestuur zelfds nog voor enkele maanden vervangen worden door een Burgerlijk 

bestuur.150 

Algemeen gesproken reageerde de Belgische bevolking op drie verschillende wijzen op de 

bezettingssituatie: sommigen deden aan accommodatie, ze pasten zich aan aan de 

omstandigheden, anderen verzetten er zich tegen en ten slotte een derde groep collaboreerde 

met de bezetter.151 

De accommodatiepolitiek, ook wel die van het minste kwaad genoemd, zagen we vooral bij 

de gezagsvoerders van ons land, in de eerste plaats bij Leopold III, maar ook bij de 

Kerkleiding (cf sup), bij de Belgische bedrijfsleiders en bij de secretarissen-generaal aan het 

hoofd van de ministeries. Zij bestuurden het land binnen de condities van de nazi’s en dat 

betekende dat er soms maatregelen genomen moesten worden tegen het belang van de 

bevolking. Deden zij het niet, dan zat het gevaar er echter in dat de bezetter het zelf zou 

doen waardoor de gevolgen nog erger zouden zijn.152 

Het verzet was zeker niet homogeen en kwam zowel vanuit linkse als rechtse hoek.153 Het 

gebeurde ook op alle niveaus, op allerlei manieren. In België traden in totaal enkele honderd 

duizend mensen in het verzet, waar wel bij moet verteld worden dat er relatief meer Walen 

dan Vlamingen bij betrokken waren. Het is duidelijk dat zij na de bevrijding de “grote 

overwinnaars” waren.154  

Ten slotte waren er zoals gezegd nog de collaborateurs die op gelijk welke manier 

samenwerkten met de bezetter. Dit gebeurde hoofdzakelijk vanuit drie groeperingen: ten 

eerste zoals hierboven werd uitgelegd door het VNV, verder door de Rexisten van Leon 

Degrelle en tenslotte door de Vlaamse SS en DeVlag van Jef Van de Wiele, die beiden de 

Groot-Germaanse gedachte onderschreven. Er waren evenwel ook nog kleinere 
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splintergroepjes die ook collaboreerden.155 De collaboratie nam verscheidene vormen aan en 

in het Belgische Strafwetboek werd ze opgedeeld in vier categorieën. Ten eerste was er de 

politieke collaboratie: hier gaat het om leden van collaborerende verenigingen, maar ook om 

mensen die functies hebben bekleed in collaborerende instellingen en bestuurslui die 

onwettige daden hebben gesteld. Ten tweede was er de militaire collaboratie, dat waren de 

leden van (para-) militaire groeperingen die opereerden ten voordele van de bezetter. Ook zij 

die als burger een wapen hadden gedragen en hadden gecollaboreerd bezondigden zich aan 

militaire collaboratie. De derde categorie van collaboratie was de economische: bedrijven 

die de bezetter voorzagen van zaken die voor onmiddellijke oorlogsdoeleinden konden 

worden gebruikt of bedrijfsleiders die buitensporige oorlogswinsten maakten. De laatste 

categorie was “verklikking”.156 

Uiteraard had de oorlog ook een dagelijks aspect voor de hele bevolking. Daar waar 

schoolkinderen vaak slechts onrechtstreeks met verzet of collaboratie te maken kregen (via 

hun ouders), leden ze wel onder de schaarste die er heerste. Het belangrijkste probleem wat 

dit betreft, was uiteraard dat er onvoldoende voedsel was om iedereen naar believen te laten 

eten. Om met dit tekort om te kunnen gaan, was er een systeem van rantsoenbonnen onder 

een strikte organisatie. Maar ook aan kolen, kleding enzovoort was er een groot tekort.157 Er 

was een grote zwarte markt waar door velen gebruik van werd gemaakt. Er was ook wel 

liefdadigheid: “Winterhulp” was wat dit betreft een zeer belangrijk initiatief, waar echter 

slechts de allerarmsten, zwangere vrouwen en schoolkinderen gebruik van konden maken.158 

Een ander problematisch aspect waar de gehele bevolking mee af te rekenen kreeg, waren de 

bombardementen (met bijhorende luchtalarmen). Wat dit betreft, moet hier zeker het 

bombardement van Mortsel van maandag 5 april 1943 vermeld worden. Dit maakte immers 

veel indruk op heel de stad Antwerpen, waar de drie scholen waarover deze thesis gaat, 

gelegen waren. De Amerikanen wensten die dag de Erlafabriek in Mortsel te vernietigen, 

maar de meeste bommen misten echter hun doelwit en kwamen neer in het midden van de 
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wijk Oud-God. De dodentol was enorm: in totaal bijna 1000 doden, ongeveer 200 kinderen 

stierven op school.159 

Rond 1942-1943 waren de oorlogskansen gekeerd: er was een einde gekomen aan de opmars 

van de Duitsers en hun bondgenoten en de geallieerden begonnen het pleit te winnen.160 

Hierdoor reageerden de Duitsers in de bezette gebieden ook zenuwachtiger en 

repressiever.161 Zeker na de landing van de geallieerden in Normandië op 6 juni 1944 en de 

snelle opmars die er op volgde, was het duidelijk dat het slechts een kwestie van tijd was 

vooraleer de Duitsers verslagen zouden worden.162 Op 2 september 1944 trokken de 

bevrijdingstroepen België binnen langs de Franse grens.163 Reeds twee dagen later bereikten 

ze Antwerpen164 en werd de Scheldestad bevrijd.165 Dat gebeurde, net als de rest van 

Vlaanderen, door Britse, Poolse en Canadese troepen. De Amerikanen namen Wallonië voor 

hun rekening. Opvallend is hoe vlot deze bevrijding ging: niet alleen snel, maar ook met 

slechts zeer beperkte vernielingen en menselijk leed. De oorlog was echter nog niet voorbij: 

na de bevrijding van België startten de Duitsers met het afvuren van raketten, de 

zogenaamde “vliegende bommen” of “V-bommen” op Antwerpen en Luik. De eerste trof 

Antwerpen amper een maand na de bevrijding, op 13 oktober 1944.166 Na oktober zou het 

aantal afgevuurde raketten nog sterk toenemen, het aantal slachtoffers die deze V-bommen 

maakten in Antwerpen was enorm.167 Pas bij het einde van de oorlog in april 1945 zouden 

de bominslagen stoppen.168 

Op 16 december 1944 vielen de Duitsers in een laatste wanhoopsoffensief België terug 

binnen, wat de geschiedenisboeken zou ingaan als “het Ardennenoffensief”. Het zou 
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uiteindelijk niets uithalen, behalve een groot aantal doden.169 Eind januari 1945 stonden 

Hitlers soldaten weer op het punt waar ze een zestal weken eerder hun offensief hadden 

gestart.170 

Hoewel België dan al een klein jaar bevrijd was, zou de oorlog in Europa uiteindelijk 

eindigen op 8 mei 1945, nadat Hitler zich ruim een week daarvoor van het leven had 

beroofd.171 

 

4.2.1.2. De Kerk 

Door haar enorme morele gezag in het overwegend katholieke België, had de Kerk onder 

leiding van Kardinaal Ernest Van Roey een zeer grote invloed op het politieke leven voor, 

tijdens en na de oorlog. 

Bij het begin van de oorlog in Europa, steunde kardinaal Van Roey de neutraliteitspolitiek 

van België, meer nog: hij bestempelde deze als een “morele plicht”. Hiermee gaf hij tevens 

een onschatbare “borg” voor het beleid van de civiele autoriteiten (en dat was misschien net 

zijn bedoeling).172 

Wanneer de oorlog een klein jaar later ook naar België overwaaide en de koning na 18 

dagen besloot zich over te geven, steunde Van Roey zoals hierboven reeds werd vermeld 

deze beslissing. De kardinaal maakte deze steunbetuiging ook publiek door middel van een 

herderlijke brief op 31 mei 1940. Hiermee nam hij duidelijk een politiek standpunt in.173 

Niet alleen verdedigde de kardinaal de koning, de door Leopold III uitgeroepen capitulatie, 

ook rechtvaardigde hij de beslissing van de koning om in België te blijven (en verdedigde 

hij op die manier de vorst tegen de beschuldigingen vanwege de regering Pierlot). Van Roey 

stelde zich dus helemaal borg voor de politiek van de koning. Dat deed hij volgens Alain 

Dantoing enerzijds vanuit een zeker christelijk moralisme, maar anderzijds ook vanwege 

zijn sympathie jegens Leopold III, die in de ogen van de kardinaal tragisch door het lot werd 
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getart en slachtoffer was geworden van valse beschuldigingen. De kardinaal, fervent 

Belgicist, volgde de koning in zijn overtuiging dat niet vertrekken de enige manier was om 

de soevereiniteit van het land te waarborgen (en dus te beschermen tegen centrifugale 

krachten en tegen de willekeur van de overwinnaar).174 In zijn herderlijke brief zweeg de 

kardinaal wel over de Duitse agressie. Dat creëerde de indruk dat de Belgische Kerk zich bij 

de nieuwe situatie neerlegde. 

Een week later schreef ook de bisschop van Luik, Louis-Jozef Kerkhofs, een herderlijke 

brief met een andere ondertoon. Kerkhofs had het meer over de Duitse agressie en de 

problemen die een oorlog met zich meebracht. Tevens was hij genuanceerder in het partij 

trekken voor de koning dan Van Roey.175 Het schrijven van de bisschop van Luik had echter 

veel minder impact dan dat van Van Roey, zelfs binnen Kerkhofs eigen bisdom. 

De onenigheid tussen de twee Belgische kerkleiders, kwam nog nadrukkelijker aan het licht 

na de gemeenschappelijke brief van de bisschoppen over “les devoirs envers la patrie et la 

communauté nationale”. Hierin werd gesteld dat de Belgische bevolking er goed aan deed 

de bezettingsmacht te erkennen en te gehoorzamen binnen de limieten van de internationale 

conventies, er werd ook op gewezen op de absolute noodzaak dat België bleef bestaan en dat 

iedereen zich daar dan ook loyaal tegenover moest blijven houden. In tegenstelling tot zijn 

collega’s was Kerkhofs gereserveerd tegenover de inhoud van deze tekst: hij wenste dat de 

brief ten eerste patriottisme meer lof moest toezwaaien. Ook de veroordeling van de 

collaboratie vond Kerkhofs niet goed genoeg: Van Roey en de andere bisschoppen waren in 

de brief immers wel van leer getrokken tegen zij die van de gelegenheid gebruik trachtten te 

maken om de Belgische staat te vernietigen, met name de Vlaamsnationalisten, wat de 

andere “Belgicistische” collaboratie betrof, was de brief op z’n minst “ambigu”.  Ten slotte 

vond Kerkhofs ook nog dat de herderlijke brief een meer genuanceerde en gematigde 

hommage aan Leopold III’s adres moest bevatten.176  
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Kardinaal Van Roey hield, zeker de eerste maanden van de bezetting, uitdrukkelijk rekening 

met een Duitse overwinning op het continent.177 Voor de Belgische Kerk was zo’n 

overwinning evenwel niet het meest wenselijke scenario: in het bestaande Belgische 

staatsbestel had ze immers doorheen de jaren een machtige en invloedrijke positie weten te 

verwerven en dat zou er mits een Duitse overwinning zeker niet op verbeteren.178 

Daarenboven was de nationaal-socialistische ideologie ook niet bepaald een exponent van de 

katholieke.179 De Kerk heeft echter volgens Dantoing wel steeds de neiging om zich aan te 

passen aan alle omstandigheden, aan elk regime, zolang dit haar niet te veel beperkingen 

oplegde. Hiermee overeenstemmend heeft in 1940 de Belgische kerk dus de mogelijkheid 

niet uitgesloten dat een adaptatie, mits de nodige voorzichtigheid, aan de Nieuwe Orde 

noodzakelijk zou zijn voor haar behoud.180 In haar ogen zou een meer autoritair regime als 

het ware gecorrespondeerd hebben met de “tijdsgeest”.181 Priesters die hem in die zin 

schreven, werden door de Belgische Kerkvorst echter aangemaand zich niet met zo’n zaken 

in te laten en deze aan de Kerkleiding over te laten.182 Van Roey had dus principieel niets 

tegen een meer autoritaire staatsvorm, zo lang de monarchie België maar bleef bestaan en de 

positie van de Kerk niet geschaad werd; hij zou er tot juli 1942 zelfs enkele keren zijn 

sympathie voor uitspreken.183 Wel was hij een tegenstander van de nationaal-socialistische 

ideologie en van de collaboratie en  zeker van de anti-Belgische zoals hierboven reeds 

gezegd is. Zo werden eind 1940 priesters en leerkrachten van katholieke scholen 

bijvoorbeeld verboden lid te zijn van het VNV,184 enkele maanden later werd ook aan de 

katholieke leerlingen verboden lid te worden van nationalistische jeugdorganisaties of 

nationalistische blaadjes te lezen.185 Ook mochten er geen politieke symbolen gebruikt 

worden tijdens liturgische plechtigheden (als begrafenissen) en werd de communie 

geweigerd aan zij die zich in uniform aanboden.186 Wat dit alles betreft, was het gedrag van 

de Belgische kerkleiding quasi conform met de houding die Rome tussen 1870 en 1960 
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tegenover verschillende vormen van nationalisme aannam. Of een bewind autoritair of 

democratisch, monarchaal of republikeins was, maakte niet uit, wel of dat bewind de rechten 

van Kerk en godsdienst eerbiedigde.187 

Hoewel het Belgische episcopaat zich dus aanpaste aan de omstandigheden en er voor 

zorgde de “vijand” niet te provoceren of daden te stellen die de verstandhouding ermee 

problemen zou kunnen bezorgen, bleef het van bij het begin zeer beducht om geen rechten 

die het had, prijs te geven.188 Bijvoorbeeld op het vlak van het katholiek onderwijs en de 

katholieke jeugdbewegingen zou de Kerk geen toegevingen dulden (cf inf). Ook de Duitsers 

van hun kant, met name Eggert Reeder poogden een politiek te voeren om “Unfriede” met 

de Belgische Kerk te vermijden. Ze waren zich zeer goed bewust van haar invloed in België. 

189 Toch moet de terughoudendheid inzake de relatie tussen Kerk en bezetter enigszins 

genuanceerd worden: in haar artikel “Naar een nieuwe onderwijsvrede”, wijst Sarah Van 

Ruyskensvelde er immers op dat er althans zeker inzake “het onderwijs” eerder dynamische 

onderhandelingen tussen de twee partijen plaatsvonden.190 

Samen met de oorlogskansen, keerde midden 1942 ook de aanvankelijke opstelling van de 

Belgische Kerk ten aanzien van de Duitsers enigszins. Disputen tussen clerus en bezetter 

volgden elkaar op: vele geestelijken volgden de richtlijn van Van Roey op om geen 

uitvaarten te doen (van bijvoorbeeld legioen soldaten) als er uniformen of vlaggen in de kerk 

te zien waren. Wanneer in oktober 1942 VNV-leider Staf De Clercq stierf, weigerde Van 

Roey dat deze uitvaart zou gebeuren in de hoofdkerk van Brussel of opgedragen zou worden 

op de Grote Markt door een Belgische priester. Hiervoor weigerden de Duitsers ook tussen 

beiden te komen.191 Midden 1943 zou Rex-voorman Leon Degrelle geëxcommuniceerd 

worden naar aanleiding van een voorval waarbij hij in een eucharistieviering in zijn SS-

uniform verscheen.192 (Nochtans was Rex in de jaren dertig ontstaan binnen het kader van de 
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KA.)193 Ook probeerde Reeder te bekomen dat Van Roey de bevolking de noodzaak van de 

verplichte tewerkstelling zou uitleggen, maar de kardinaal was hier tegen en weigerde.194  

In februari 1943 beslisten de Duitsers over te gaan tot het wegnemen van de kerkklokken. 

Dit was de aanleiding voor een pastorale brief van Van Roey die midden maart 1943 werd 

voorgelezen in alle kerken van heel het land. Deze zou de scherpste brief ten aanzien 

tegenover de Duitse bezetter zijn, die de kardinaal ooit zou schrijven. In deze brief 

veroordeelde Van Roey niet alleen de verwijdering van de klokken, maar protesteerde hij 

tevens tegen de verplichte tewerkstelling. Hiermee trachtte de kardinaal ook, met succes, 

zijn imago in de publieke opinie te verbeteren. De relatie tussen de Kerk en de bezetter 

geraakte er wel volledig door vertroebeld.195 De bezetter reageerde op de uitlatingen met 

enkele “stille”straffen, die ze verkozen boven een algemene veroordeling van de uitlatingen. 

Zo probeerden ze te vermijden dat de bisschoppen een soort martelaren zouden worden.196 

Waren er vanaf midden 1942 dus al enkele opstootjes geweest tussen de Kerk en de 

Duitsers, dan behoorde de relatieve en genuanceerde terughoudendheid die de Kerk zich 

aanvankelijk had aangemeten, vanaf 1943 definitief tot het verleden.197 In mei 1944 deed 

Van Roey afstand van zijn louter religieuze terminologie en hanteerde in een open brief een 

politieke taal. Hoewel Van Roey hierin ook de lukrake bombardementen van de geallieerden 

aanklaagde, deed deze brief volgens Robrecht Boudens de Engelsgezindheid onder de 

bevolking toenemen.198 De Duitsers van hun kant, beschouwden deze brief als een mes in 

hun rug gestoken door het Belgische episcopaat. Ze waren immers vaak bereid geweest om 

tot een modus vivendi te komen met de Kerk en vonden dat de kardinaal nu een regelrechte 

aanval had geplaatst tegen hun regime.199 

Aan het einde van de oorlog bestond volgens Dantoing in de publieke opinie niet de indruk 

dat de Kerk gecollaboreerd had. Gelovigen en priesters in het verzet, hadden niet het gevoel 

                                                           
193 J.M. Delaunois, De l’ action catholique à la collaboration. José Streel, Bourtembourg, Brussel, p. 35 
194 R. Boudens, Op. Cit., p. 71 
195 L. Gevers, "Bisschoppen en bezetting. De Kerk in de Lage Landen tijdens de Tweede Wereldoorlog", in: 

Trajecta, Leuven, Trajecta VZW, 2004, no. 13, pp. 388-389 
196 R. Boudens, Op. Cit., p. 80 
197 Ibid, p. 90 
198 Ibid, pp. 102-103 
199 S. Van Ruyskensvelde, Art. Cit., p. 31 



63 

 

dat hun daden regelrecht tegenover het beleid van Mechelen stonden. Hierdoor kwam de 

hiërarchie van de Kerk in België (in tegenstelling tot die in Frankrijk) niet in vraag te 

staan.200 

 

4.2.1.2. Het onderwijs201 

““In den oorlog zwygen de wetten” zei Cicero, maar Hugo Grotius heeft hierby 
aangemerkt: “wel zwygen in den oorlog de wetten, doch slechts die van zaken, recht en 
vrede, maar niet de eeuwige en voor alle tyden geldende wetten”. En een van die voor alle 
tyden geldende wetten is het recht van het kind op opvoeding en onderwys…”202 

 

G. Neave stelt dat onderwijs voor de nazi’s een belangrijk instrument was voor de sociale 

mobilisatie van “het volk” voor hun nationaal-socialistisch project. Het was een middel 

waarmee de harten en de gemoedsgesteldheid van de mensen konden veroverd te worden. 

Veel meer dan in WO I, maakte het onderwijs een integraal deel uit van de oorlog.203 Het 

was een belangrijk element binnen de propagandamachine van Goebbels. 204 Aan deze 

vaststelling koppelt Neave een vergelijkend onderzoek over het onderwijsbeleid van de 

Duitsers in België, Nederland en Frankrijk. Ondermeer O. Moens , F. Simon  en J. Tyssens 
205 en verder ook Sarah Van Ruyskensvelde206 uitten tegen dit comparatief onderzoek de 

nodige kritiek. Deze kritiek was zeker terecht: goed bleek Neave immers niet ingelicht te 

zijn, zo schrijft hij onder meer: “[…] the rise of a […] Fascist movement amongst the 
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Flemisch community, partly as an expression of linguistic nationalism and partly 

symptomatic of the lack of confidence in the effectiveness of a political system wich it saw 

as dominated by the rival language community. The most significant of these movements 

were the Rexistes.”207 Hoe dan ook: het punt blijft wel dat de Duitsers ook in België hun 

invloed op het onderwijs wensten te vergroten en hiertoe het onderwijssysteem wilden 

omvormen naar het Duits model. De opdeling van het onderwijsveld in een officieel en vrij 

katholiek net werd door hen immers gezien als één der “grundsätzichlen Probleme”. De 

nogal ingewikkelde schoolsituatie in ons land was immers moeilijk om te controleren voor 

de bezetters. Hoewel ze er snel zouden achterkomen dat ingrijpen in het Belgisch 

onderwijssysteem “untunlich” was, trachtten ze vanaf 1941 er toch vat op te krijgen.208 

Organisatorisch gezien kwam het onderwijs bij de bezetting onder de hoede van de 

secretaris-generaal van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Marcel Nyns. (Het principe 

van de Aufsichtsverwaltung werd hierboven al uitgelegd.)209 Daarvoor werden onder druk 

van de Duitsers verschillende organisaties gecreëerd of grondig geherstructureerd als de 

“Commissie ter herziening der schoolboeken”, de “Commissie voor taaltoezicht controle”, 

de “Waalse en Vlaamse culturele raden” en de tijdelijke “Consultatieve Commissie voor 

onderwijs”. Via deze organen, die wel verbonden waren aan het departement van Openbaar 

Onderwijs maar toch een autonoom statuut en soms zelfs eigen beslissingsmacht hadden, 

wensten de Duitsers het onderwijs in België de door hen gewenste richting in te sturen.210 

De Commissie ter herziening der schoolboeken werd opgericht op 8 oktober 1940 en moest 

er voor zorgen dat het “eergevoel van het Duitse volk niet werd gekrenkt”. Concreet zorgde 

deze commissie ervoor dat het didactisch materiaal werd gemutileerd: de bladzijden over de 

Eerste Wereldoorlog werden uit de geschiedenisboeken verwijderd, de teksten en liederen 

van joden werden verwijderd,… Aan sommige nieuwe handboeken zat er dan weer een 

“Nieuwe Ordegeurtje”. Verder werd er door deze commissie voor gezorgd dat er meer uren 

aan de Duitse taal werden gespendeerd.211 Tenslotte hield deze commissie zich ook bezig 
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met het uniformiseren van de schoolboeken in Vlaanderen. De Militärverwaltung had in 

deze commissie ook twee plaatsen voor afgevaardigden van het katholiek onderwijs 

voorbehouden. Deze zouden zich onledig moeten houden met het herzien van de 

schoolboeken geschiedenis en moraal. De kardinaal zag er echter geen graten in omdat: 

“Deze commissie geen zin heeft, aangezien de rol van de geschiedenis bestaat in het 

verhalen van de feiten zooals zij gebeurden, en dat het onderrichten der eenige aannemelijke 

zedenleer, die van de tien geboden, niet kan verminkt of veranderd worden". Volgens Sarah 

Van Ruyskensvelde speelden er naast inhoudelijke waarschijnlijk ook puur politieke 

overwegingen mee voor de kardinaal en wou de kerkleiding zich distantiëren van een 

commissie waarvan sommige leden de Nieuwe Orde vaak zeer gunstig gezind waren. Eerder 

was de Kerk er ook al niet happig op geweest om mee te werken met de verspreiding van de 

catalogus van de door de Duitsers verboden boeken. Wat dit betreft had de Kerk onder 

dreiging van represailles wel moeten toegeven. 212 

De tweede hierboven genoemde commissie, was die voor taalzicht. Deze bestond al voor de 

oorlog en had oorspronkelijk als doel de taalwetgeving van 1932 te controleren. Tegen het 

einde van 1941 zou onder druk van de Vlaamsnationalisten de macht van deze commissie 

verhoogd worden  waardoor deze commissie een zeer streng beleid kon voerden, vooral ten 

aanzien van Brussel en de taalgrensgemeenten213 

Ook de Waalse en Vlaamse culturele raden bestonden al voor de oorlog. Via dezen wenste 

de bezetter hat nationaal-socialistisch gedachtengoed te propageren. In de Vlaamse raad 

zetelden onder meer bekende collaborateurs uit het literaire milieu als Cyriel Verschaeve, 

Filip De Pillecyn en Robert van Roosbroeck.214 Midden 1941 werden de activiteiten van de 

communautaire culturele raden gestopt en hun competenties werden overgedragen naar de 

tijdelijke consultatieve commissie voor onderwijs. Deze moest de oriëntatie van de 

onderwijspolitiek in de gewenste (nationaal-socialistische) richting leiden. De competenties 
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van deze commissies beperkten zich echter tot de officiële scholen, het vrij onderwijs stond 

niet onder haar bevoegdheid. 215 

In het vorige hoofdstuk werd de relatie tussen Kerk en bezetter besproken. Daar werd reeds 

even vermeld dat op het vlak van het katholiek onderwijs en de katholieke jeugdbewegingen 

de Kerk niet bereid was tot toegevingen ten aanzien van de bezetter. 216 Zoals gezegd, 

werden eind 1940 priesters en leerkrachten van katholieke scholen bijvoorbeeld verboden lid 

te zijn van het VNV217 en een beetje later, op 29 januari, werden in een omzendbrief ook de 

leerlingen van de katholieke scholen er aan herinnerd dat het verboden was lid te worden 

van verenigingen die geen voorafgaande toestemming genoten van de kardinaal. Op 2 april 

1941 voegde de kardinaal hieraan toe dat ook het dragen van kentekens, het bijwonen van 

vergaderingen en deelname aan manifestaties verboden waren zowel in het schooljaar als 

tijdens de vakantie.218 Deze richtlijnen waren allicht een reactie op de propaganda die bij 

aanvang van de oorlog werd georganiseerd in verschillende colleges door Nieuwe Orde-

bewegingen, die hierin gesteund werden door de Duitsers.219 

De mate waarmee er rekening werd gehouden met Van Roeys richtlijnen, was afhankelijk 

van de lokale context. De instructies van de kardinaal waren naar alle vrije scholen – zowel 

bisschoppelijke als niet bisschoppelijke – gestuurd. Uit onderzoek van Van Ruyskensvelde 

valt af te leiden dat veruit de meeste scholen rekening hielden met de maatregel van de 

kardinaal. De ouders werden dan voor de keuze gesteld: hun kind uit de pro-Duitse of pro-

Vlaamsnationalistische vereniging halen of van school weg gaan. Hierbij besloot slechts een 

zeer kleine minderheid van school te veranderen.  

Ook leerkrachten die een functie hadden in een Vlaamsnationalistische jeugdbeweging of lid 

waren van een beweging die de Nieuwe Orde onderschreef, werden onder druk gezet om 

hiermee te stoppen, om niet van de school te moeten ontslagen worden.  

Aan de andere kant waren er ook enkele scholen waar de regeling van Mechelen niet altijd 

werd gerespecteerd en waar er inderdaad problemen waren met leerlingen die openlijk pro-
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Duits of pro-Vlaamsnationalistisch waren. Verschillende schoolhoofden legden de 

aartsbisschoppelijke richtlijnen naast zich neer of troffen slechts tijdelijke maatregelen. Deze 

scholen handelden volgens Van Ruyskensvelde eerder uit pragmatische dan uit ideologische 

redenen. Vooral de schrik om leerlingen te verliezen aan het officieel onderwijs was een 

belangrijk element in hun beslissing. Soms durfden de schoolhoofden ook de bezetter niet 

tegen de schenen te schoppen.220 De kardinaal waakte evenwel over de strikte toepassing 

van de voorschriften. Verschillende collegedirecteurs die te laks schenen, werden dan ook 

ter verantwoording geroepen.221 

Aanvankelijk heerste er nog enige verwarring of de kardinaal enkel een actieve propaganda 

in de colleges uitdrukkelijk verbood of dat ook lidmaatschap van organisaties met politieke 

inslag uit den boze waren voor de Belgische kerkvorst: de bezetter had het eerste begrepen, 

de kardinaal had het tweede bedoeld. Deze misvatting had volgens Van Ruyskensvelde 

ernstige gevolgen voor de praktijk op sommige scholen. Uiteindelijk zou het episcopaat op 1 

augustus 1941 de Duitsers duidelijk maken dat er een misverstand in het spel was en dat 

voor de Belgische Kerk ook lidmaatschap van nationalistische verenigingen niet door de 

beugel kon. Deze stellingname werd gelegitimeerd door er op te wijzen dat een dergelijk 

verbod ook al voor de oorlog gold gezien dergelijke bewegingen niet alleen het 

confessionele en kerkelijke karakter van de katholieke zuil aantastten, maar ook omdat het 

Vlaamsnationalisme lijnrecht tegenover de unitair-Belgicistische positie van de Belgische 

Kerk stond. De nationalistische jeugdorganisaties gaven ten slotte volgens de kardinaal 

aanleiding tot verklikking en stonden door hun politieke aard buiten de controle van 

Mechelen. Om al deze redenen werd enkel lidmaatschap van katholieke verenigingen 

gedoogd door het episcopaat.222  

Gezien het katholiek onderwijs onafhankelijk was van de staat en de Duitsers het gevoel 

hadden dat het een broeihaard van anti-Duits sentiment was,223 trachtten ze vanaf de zomer 

van 1942 haar ontwikkeling tegen te werken.224 Op 13 augustus 1942 werd een maatregel 

afgekondigd die verbood om nieuwe scholen op te richten zonder de goedkeuring van de 
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Militärverwaltung. Paragraaf 3 van deze maatregel zorgde er echter voor dat dit enkel nodig 

was voor vrije scholen. Het hoeft geen commentaar dat  de katholieken met deze zet van de 

Duitsers alles behalve opgezet waren. Deze verordening kon echter door allerlei 

achterpoortjes  gemakkelijk worden omzeild. Daarom volgde een nieuwe regel op 7 

november 1942, waardoor katholieke scholen ook hun lessen niet mochten uitbreiden of hun 

curricula mochten veranderen zonder goedkeuring van de Kreigskommandatur.225 Dat was 

een vervelende situatie voor het vrij onderwijs, want globaal gesproken groeide het 

katholieke net doorheen de oorlog, ondanks het feit dat het veel duurder was dan het 

staatsonderwijs. Dat zou kunnen verklaard worden dat ouders door de 

oorlogsomstandigheden een groter belang hechtten aan een respectabele opvoeding voor hun 

kinderen. Het gevolg van dit alles was dat kinderen in overvolle klassen kwamen te zitten 

(met uiteraard de pedagogische en disciplinaire gevolgen van dien).226 Volgens R. 

Tambuyser (die wel met een zeer “kardinaal-Van-Roey-lievende pen schrijft) antwoordde de 

kardinaal op deze maatregelen aan gouverneur-generaal von Falkenhausen dat het principe 

van de vrijheid van onderwijs rechtstreeks werd geschonden en dat de Kerk deze 

maatregelen als aanslag op haar rechten beschouwde. “Wij willen ons schoolrecht 

ongeschonden handhaven; wij zullen geen voorafgaande toelating vragen,” liet Van Roey 

aan de Duitsers weten.227 Door het zo voor te stellen, lijkt de kardinaal zeer strijdvaardig de 

Duitsers te verkiezen de Duitsers niet te gehoorzamen zonder meer. Dat Van Roey de 

rechten van het Katholiek onderwijs wou behouden, lijkt zo klaar als een klontje, alleen 

waren de onderhandelingen veel intensiever dan één krachtig antwoord van het episcopaat, 

zo heeft recent onderzoek van Sarah Van Ruyskensvelde uitgewezen. 

De onderhandelingen over het onderwijs tussen de Kerk en de bezetter startten in november 

1942. Deze zouden zoals gezegd redelijk intensief zijn, waardoor het niet opgaat om te 

zeggen, althans op vlak van het onderwijs, dat in 1942 de verhouding tussen Kerk en 

bezetter al om zou zijn geslagen in vijandigheid.228 
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Na de protestbrief van maart 1943 van de kardinaal tegen verplichte tewerkstelling en de 

verwijdering van de klokken, zouden de relaties tussen de Belgische Kerk en de Duitsers 

zoals we hierboven gezien hebben vertroebelen. Deze keer was dat ook te merken op het 

vlak van de onderwijsonderhandelingen: deze zouden vanaf dan nooit meer hetzelfde peil 

halen als voordien.229 

De vraag of de nationaal-socialistische opvoedingsleer tijdens de oorlog de katholieke 

binnensloop, trachtte M. Depaepe te beantwoorden aan de hand van een studie van het 

Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift (VOT). Hij kwam tot de conclusie dat elke 

nationalistische opvoedingsleer, dus ook de nationaal-socialistische, principieel werd 

afgezworen in het VOT. Toch belette dat niet dat een zeker fascistisch geïnspireerd 

opvoedingsdenken een aantrekkingskracht had op het katholieke opvoedingsdenken. Met 

name elementen als de wilsopvoeding, de verbondenheid met het volk, de traditie,… zouden 

er in binnen sluipen. Uiteraard was het niet al gelijkenis wat de klok sloeg: men had, zo 

bemerkte Depaepe dat men grote problemen had met de vulgair biologische typologieën die 

het religieuze element (toch essentieel voor de katholieken) overschaduwden.230 

Wat het verdwijnen van joodse kinderen uit de schoolklassen en de verwijdering van joodse 

leerkrachten uit het lerarenambt betreft, zijn er weinig sporen terug te vinden van een 

publiek protest vanwege de Belgische kerkleiding. Hier moet echter wel de bedenking bij 

gemaakt worden dat vele congregaties en priesters wel joodse leerlingen onderbrachten in 

hun instituten.231 

Een probleem dat hierboven al even werd aangekaart en dat ook het schoolleven trof, was 

het feit dat de Duitsers het met een verordening op 7 oktober 1942 zichzelf mogelijk 

maakten alle Belgische mannen van 18 tot 50 en vrouwen van 21 tot 35 op te roepen voor 

verplichte tewerkstelling.232 Normaal gesproken werden leerlingen van de middelbare 

school wel met rust gelaten, maar wensten ze na hun retorica naar de universiteit te gaan, 
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werden ze eerst verplicht te gaan werken voor de Duitsers. Om dit te kunnen controleren, 

eisten de Duitsers leerlingenlijsten van de colleges. De meeste directeuren weigerden dit 

echter, wat ze soms bekochten met een gevangenisstraf. Uit verschillende onderzoeken is 

daarenboven gebleken dat mensen al van hun 16 opgeroepen werden voor verplichte arbeid: 

in sommige scholen eisten de Duitsers dan ook leerlingenlijsten op vanaf die leeftijd. Om 

arbeidsdienst te ontlopen, verlengden leerlingen vaak hun secundaire schoolperiode 

“kunstmatig” door verschillende keren hun laatste jaar te doen. Deze techniek werd ook in 

het officieel onderwijs toegepast.233 

Een laatste thematiek die ik in dit deel zou willen aankaarten, zijn de concrete praktische 

problemen die de oorlog voor de onderwijsinstellingen met zich meebracht. Deze problemen 

begonnen reeds voordat de oorlog goed en wel begonnen was. Zoals hierboven reeds 

geschreven staat, mobiliseerde het Belgische leger immers al in september 1939 en leraars 

en directeuren ontsnapten hier niet aan.234 Demobilisatie was enkel mogelijk via de 

commissie met toepasselijke naam “commissie voor demobilisatie”. Scholen konden 

hiervoor een orde van voorkeur opstellen om aan te geven welke leerkrachten er moesten 

vrijgesteld worden.235 Als de oorlog ook in België uitbrak op 10 mei 1940, werden de 

scholen gesloten. Na de capitulatie werden de lessen hervat. Er stelden zich direct enkele 

praktische problemen: gebouwen waren beschadigd, leerkrachten en leerlingen waren 

gevlucht of gesneuveld. Ook de opeising van (delen van) schoolgebouwen door de Duitsers 

was vaak een groot euvel. Vele scholen waren immers geschikt om troepen in te 

stationeren.236 Behalve deze specifieke problemen, troffen diezelfde alledaagse problemen 

van de schaarste waar alle mensen mee af te rekenen hadden en waar hierboven al over 

gesproken werd, ook de scholen. Het voedselprobleem noopte niet alleen verschillende 

scholen tot sluiting van hun internaat237, het voedseltekort was ook nefast voor de 

leerprestaties van de leerlingen. Hetzelfde kan gezegd worden van verwarming. 238 In de 
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scholen kwam de organisatie “Winterhulp” wel tussen om de ergste honger van de 

schoolkinderen te stillen. De prijzen voor deze goedkope bedelingen, waar ook geen 

rantsoeneringsbonnen voor nodig waren, varieerden naar gelang enkele condities van elk 

kind.239  Door middel van een systeem van kaarten (de aard van de kaart werd onder andere 

bepaald door de samenstelling van het gezin en het feit of iemand al dan niet burgerlijke 

steun genoot), konden vele kinderen dagelijks zelfs gratis schoolsoep, vitamine C en D voor 

kinderen ouder dan 6 en levertraan voor kinderen tussen 3 en 6 en lichte bijkomende 

maaltijden aan de verzwakte kinderen bekomen. Soms waren er nog gratis bedelingen van 

chocolade en fruit.240 Ook oorlogswezen en kinderen wiens vader krijgsgevangen was of in 

het buitenland werkte, konden gratis van deze diensten profiteren.241 

Ook de verkeersmogelijkheden werden door de oorlog in de war gestuurd. Hierdoor 

gebeurde het ook dat het schoolleven op bepaalde plaatsen soms ontregeld door het 

chronisch te laat komen van leerlingen. De afwezigheid van goede transportmogelijkheden 

en de schaarste zorgden er ook voor dat de meeste scholen niet veel uitstappen deden.242 

De bombardementen zorgden er niet alleen voor dat de lessen vaak onderbroken moesten 

worden en dat de leerlingen moesten gaan schuilen in de kelders, ook brachten ze soms 

zware schade aan, aan de schoolgebouwen. Bijvoorbeeld het gebouw van de Antwerpse 

meisjesschool de “Dames van christelijk onderwijs” (“de Dames” in de volksmond) werd in 

oktober 1944 grotendeels vernield.243 In Antwerpen was de situatie in het najaar van 1944 

trouwens zo erg geworden dat de scholen hun deuren hadden gesloten en massaal hun 

leerlingen overplaatsten naar andere onderwijsinstellingen in veiligere oorden, hoofdzakelijk 

in West-Vlaanderen, tot de zogenaamde “Vliegende Bommenperiode” in april 1945 voorbij 

was. Bij de bevrijding werden ook door Canadese en Engelse troepen vaak de 

schoolgebouwen tijdelijk bezet. 244 
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4.2.1.3. De Jeugdbeweging 

De eerste vormen van jeugdwerk vinden we in Vlaanderen terug eind 19e, begin 20e eeuw. 

Het gaat dan vooral nog om katholieke studentenverenigingen, die zich vaak organiseerden 

onder een hogere koepel, zoals het AKVS (Algemeen Katholiek Vlaamsch 

Studentenverbond) in 1903.245 Echter ook invloeden uit het buitenland, zoals die van Baden 

Powell met zijn scouting te Engeland, hebben mee het jeugdvereningslandschap in 

Vlaanderen ingevuld. Kort samengevat kunnen we zeggen dat bij het begin van het 

interbellum er drie soorten jeugdbeweging waren: de katholieke onder het AKVS 

verzameld, de scouts (wel een katholieke organisatie, maar niet ontstaan uit de katholieke 

beweging) en ten slotte de socialistische jeugd.  

Snel zou de leiding van het AKVS een uitgesproken Vlaamsnationalistische houding 

aannemen en hierdoor zou het spaak lopen met de geestelijke overheid. In 1927-1928 brak 

de Kerk met het AKVS en richtte in het kader van de KA (Katholieke Actie) de KSA 

(Katholieke Studenten Actie) op. Opnieuw werd een overkoepelende organisatie opgericht, 

die KSA samen met andere bestaande katholieke jeugdbewegingen zoals de KAJ 

(Katholieke Arbeiders Jeugd) onder haar paraplu droeg: het JVKA (Jeugdverbond voor 

Katholieke Actie).246 In 1934 zouden de patronaten grondig veranderd worden onder impuls 

van Cleymans, hij zou tevens de Chiro-gedachte (Christus Koning) aan de vernieuwde 

patronaten meegeven.247 Ook deze jeugdbeweging zou onder de vleugels van JKVA worden 

opgenomen. Vooral KSA en de patronaten zouden populaire Vlaamsgezinde 

jeugdbewegingen worden.248 De Vlaamse beweging bleef ook het belangrijkste 

referentiepunt voor de tot de KA-sfeer behorende bisschoppelijke Vlaamse 
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studentenbewegingen in Vlaanderen, zij het dan ontdaan van zijn anti-Belgische en politieke 

componenten.249 

Het AKVS verloor door de breuk met de kerkelijke overheid uiteraard het gros van haar 

leden en zou in de jaren ’30 eerst omgevormd worden tot het AKDS (Algemeen Katholiek 

Dietsch Studentenverbond) en in 1937 tot DJV (Dietsch Jeugdverbond). Deze laatste 

naamsverandering hield ook een verandering in organisatorische structuur in: het werd een 

zeer strak hiërarchisch opgebouwde vereniging, die radicaal op Vlaamsnationalistische leest 

geschoeid, streefde naar de oprichting van een Dietse volksstaat. Het DJV was wel 

onafhankelijk van gelijk welke (Vlaamsnationalistische of katholieke) partij.250 Twee andere 

nationalistische jeugdbewegingen, waren in tegenstelling tot het DJV wel partijgebonden. 

De belangrijkste was het AVNJ (Algemeen Vlaamsnationaal Jeugdverbond), dat bij het 

VNV behoorde.251 Jong-Dinaso behoorde tot het Verdinaso.252 Tijdens de oorlog zou SS’er 

Alfons Wachtelaer de VJ (Vlaamse Jeugd) oprichten: deze beweging stond buiten alle 

partijpolitiek.253 

Bij het begin van de bezetting maakten de Duitsers direct werk van een regulering inzake 

jeugdbewegingen. Op 11 juli 1940 werd beslist dat openluchtvergaderingen en optochten 

werden verboden, zeker als er politieke vraagstukken aan bod zouden komen. 

Samenkomsten van niet-politieke aard dienden in een gesloten lokaal te worden gehouden 

en er moest telkens ten minste zeven dagen te voren toelating voor worden gevraagd aan de 

Duitsers.254 Een week later verbood de bezetter de facto de meeste bestaande 

jeugdbewegingen.255 Alleen uitingen van de eredienst die als louter religieus konden worden 

aanzien, werden getolereerd. Organisaties als KSA werden bij het begin van de oorlog nog 
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oogluikend toegestaan, maar naar gelang de oorlog vorderde deed men lastiger en lastiger.256  

Er werd door de nazi’s nochtans een zeer groot belang gehecht aan de beïnvloeding van de 

jeugd, maar dan wel vanuit hun eigen perspectief en onder een natiaal-socialistische 

organisatie. Daarom stuurden de ‘Reichsjugendführung’, de dienst die in Duitsland de 

jeugdorganisaties leidde, begin 1941 een vertegenwoordiger naar Brussel. Er werd 

aangestuurd op de vorming van een eenheidsjeugdbeweging. In Vlaanderen lukte dit slechts 

gedeeltelijk.257 Dit hield concreet in dat de nationalistische jeugdbewegingen op 8 juli 1941 

werden gegroepeerd onder het NSJV, de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen onder 

leiding van Edgar Lehembre.258 Snel zou er echter onenigheid groeien binnen deze 

nationalistische eenheidsjeugdbeweging. Ondanks het feit dat Lehembre er zich hevig tegen 

verzet had,259 richtte de DeVlag in 1943 de Vlaamse Hitlerjugend (HJF) op. (Verbonden aan 

de Duitse school van Antwerpen (cf sup) zou overigens al voor 1943 een kern van de 

Hitlerjugend in België bestaan hebben.)260 Deze oprichting van de HJF zorgde alleen maar 

voor een verdere desintegratie van het NSJV, dat na het opstappen van Lehembre eind 1943 

zelfs zou ophouden te bestaan.261 Uit de assen van het NSJV, zetten de Dietsche 

Blauwvoetvendels (DBV) en Dietsche Meisjesscharen (DMS) op eigen krachten hun 

werking wel verder. Het einde van de oorlog betekende logischerwijs het einde voor al de 

nationalistische jeugdbewegingen.262 

Soms waren er conflicten tussen de katholieke jeugdbewegingen en de leden van Nieuwe 

Orde-jeugdbewegingen,263 maar ook tussen de nationalistische jeugdbewegingen onderling 

was het zeker niet allemaal koek en ei.264 Leden die tijdens de oorlog van de katholieke 

jeugdorganisaties overstapten naar collaborerende jeugdbewegingen, waren uitzonderingen. 

Het klare verbod van de kardinaal aan de leerlingen van de katholieke scholen deel uit te 
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maken van een niet-katholieke vereniging in 1941 zal hier zeker ook voor iets tussen zitten. 

Hierover hebben we het echter hierboven reeds uitgebreid gehad. Toch gebeurde het dat pro-

Duitse mensen infiltreerden in bestaande katholieke jeugdbewegingen. Van Ruyskensvelde 

haalt het voorbeeld aan van een pro-nationaal-socialistische priester-leraar van het Sint-

Romboutscollege in Mechelen die daar de plaatselijke KSA leidde.265  

Qua ledenaantallen ging het goed met de katholieke jeugdbewegingen tijdens de oorlog: 

KAJ, KSA en VVKS kenden succes266 en bovendien werd er tijdens de oorlog nog een extra 

katholieke jeugdbeweging opgericht: de Kroonwacht, een kinderbeweging voor meisjes.267 

De patronaten van hun kant, herorganiseerden zich in deze periode tot de “Chirojeugd”.268 

Dit succes was waarschijnlijk voor een groot deel te wijten aan het feit dat jongeren hier 

vermaak konden vinden, binnen de grenzen van het mogelijke en het toegelatene. 

Zoals hierboven al werd geschreven werden organisaties als KSA bij het begin van de 

oorlog nog oogluikend toegestaan door de Duitsers, ook al waren officieel alleen uitingen 

van de eredienst die als louter religieus konden worden aanzien, legaal.269 De katholieke 

jeugdbewegingen werden tot het voorjaar van 1942 door de Duitsers met rust gelaten. Zo 

zette kardinaal Van Roey in 1941 de katholieke jeugdbewegingen er toe aan om een 

bepaalde “Anordnung” van de Duitsers naast zich neer de leggen te negeren, zonder dat er 

sancties op volgden. Deze Anordnung verplichtte de verenigingen er toe zich kenbaar te 

maken bij de Duitse “Kommandaturen”.270 Dit moet uiteraard gezien worden in de context 

waar we het hierboven al over hadden, dat het Belgische episcopaat absoluut niet tot 

toegevingen bereid was inzake het katholiek onderwijs en jeugdnetwerk. In Mechelen 

beschouwde men immers deze twee pijlers als te belangrijk voor haar positie. Hoewel de 

Duitsers niets van deze organisaties moesten weten, trachtten ze een conflict met de 
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machtige Belgische Kerk te vermijden.271 De bezetter aanvaardde evenwel niet zomaar dat 

de verenigingen onder de Katholieke Actie (KA) zich beriepen op hun religieus karakter om 

zich te onttrekken aan de verplichtingen om voor elke vergadering toelating te vragen. Om 

deze reden adviseerde kardinaal Van Roey om de bijeenkomsten in een kerk of sacristie te 

houden, om op deze manier betwistingen te vermijden.272 De oorlogsomstandigheden 

zorgden binnen bepaalde jeugdbewegingen voor een grotere accentuering van de “K”. 

Bijvoorbeeld KSA-Jong-Vlaanderen kon slechts tegen de bezetter verdedigd worden indien 

ze zich als zuiver kerkelijke beweging profileerde. Een te flamingante accentuering zou 

immers bij de bezetter twijfels kunnen doen rijzen rond het kerkelijk aureool ervan en 

bovendien zou de bevolking al snel de beweging op één hoop gooien met de collaborerende 

organisaties. 273 De Vlaamse actie, die voordien weldegelijk in KSA ingebakken zat, kwam 

zo op een laag pitje te staan.274 Dit neemt echter niet weg dat er in de jeugdbewegingen 

tijdens en net na de oorlog weldegelijk nog sprake was van een zekere Vlaamsgezindheid.275 

Vanaf 1942 werden de katholieke jeugdbewegingen wel actiever tegengewerkt door de 

Duitsers, met ondermeer arrestaties en invallen door de SIPO-SD tijdens bijeenkomsten.276 

Na de protestbrief van de Kardinaal van maart 1943 waarover hierboven reeds het nodige 

werd geschreven, reageerden de Duitsers met maatregelen die onder andere  ook op de 

katholieke jeugdbeweging betrekking hadden: ze werden verboden hun uniform nog te 

dragen en er werd tevens gesnoeid in de papierlevering voor de Katholieke Actie-

tijdschriften.277 
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4.2.2. Repressie 

4.2.2.1. Algemeen: verloop, maatschappij 

Uiteraard is het woord “repressie” niet alleen van toepassing op quasi alle tijden van de 

geschiedenis (denk bijvoorbeeld maar aan de repressie van de ketters door de inquisitie 

onder Filips II in de Vroeg-Moderne tijd), zelfs als we dit begrip gebruiken binnen de 

context van “bestraffing van collaborateurs na de twee wereldoorlogen” is het een vlag die 

meerdere ladingen dekt. De complexiteit en de vele facetten ervan, maken het uiteraard 

onmogelijk om alle aspecten gedetailleerd aan bod te laten komen. Anderzijds is het toch 

van cruciaal belang, voor om het even welk historisch onderzoek, om het totale plaatje niet 

uit het oog te verliezen. Om deze reden zal ik dus toch proberen, ook al zal het in bepaalde 

gevallen kort zijn, al de belangrijkste facetten te belichten. 

Globaal gesproken kunnen we spreken van een repressie op twee domeinen: diegene die van 

de overheid, de staat uitging en diegene die niet van de staat uitging. Uiteraard kunnen ook 

binnen deze twee domeinen nog opsplitsingen gemaakt worden. De overheidsrepressie hield 

allerlei verschillende vormen van bestraffing in en bij de repressie die niet van de staat 

uitging, moeten de straatrepressie van de repressie in de privé-sector onderscheiden 

worden.278 Omwille van chronologische redenen zal er begonnen worden met de straat- of 

volksrepressie. 

a) Volksrepressie (of straatrepressie) 

Al tijdens de eerste uren nadat de bevrijdingstroepen hun intrede hadden gemaakt, vonden 

onmiddellijk arrestaties plaats, ook door mensen die daar niet voor bevoegd waren.279  

Hoewel de frustratie van velen begrijpelijk is, hoeft waarschijnlijk geen betoog dat deze 

repressievorm vanuit democratisch oogpunt absoluut geen “gerechtvaardigde” was. De 

natiestaat heeft volgens natie-theoreticus David Held immers in zijn hoedanigheid van 

democratische politieke gemeenschap, waarin de bestuurders hun burgers 

vertegenwoordigen of waarin de bestuurders verantwoordelijk zijn voor hun burgers, een 

geweldsmonopolie. Een monopolie dat tijdens de eerste dagen van de bevrijding met voeten 
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werd getreden.280 Dit was mogelijk aangezien er een machtsvacuüm was opgetreden nadat 

de Duitsers vertrokken waren.281 Wanneer de Belgische regering immers uit Londen 

terugkeerde uit ballingschap in september 1944, ging de volksrepressie al haar tweede week 

in. Slechts zeer moeizaam kon de Londense regering terug haar gezag vestigen.282  

Bij de terugkeer van de politieke gevangenen in mei 1945, kwam er een tweede golf van de 

straatrepressie. Aangezien er nu geen machtsvacuüm meer was, kan de vraag gesteld worden 

of de regering voldoende heeft gedaan om de volkswoede op in te dijken.283 Wat dit betreft 

was België echter zeker geen geval appart: ook in Nederland gebeurden er arrestaties die 

niet allemaal wettelijk waren en die soms gepaard gingen met vernedering, geweld, 

vandalisme of inbraak. Dezelfde taferelen als in België kwamen dus ook bij onze 

Noorderburen voor: kaalscheren van vrouwen,…284 Benjamin Frommer onderzocht de 

repressie in Tsjechoslovakije en kwam tot de conclusie dat de regering daar aanvankelijk 

zeker een gedoogbeleid voerde, om zo “het grootste vuil” al te laten ruimen door de 

volksmassa.285 Ook in Frankrijk greep de regering niet krachtdadig in, waardoor duizenden 

personen vermoord en nog een veel groter aantal beroofd en gearresteerd werden.286 Zo erg 

was het in België zeker niet. Volgens Frank Seberechts zal het ingrijpen van de overheden, 

hoe inefficiënt dit ook leek, vele verdachten toch voor erger hebben behoed.287 Hoe dan ook 

werd deze straatrepressie door de vele slachtoffers als een catastrofe aanvaard, zeker omdat 

ze zich vaak van geen kwaad bewust waren.288  

b) Overheidsrepressie 

Het is logisch dat de overheid de “ontrouwen” wou bestraffen voor hun (mis)daden. Dat 

gebeurde immers in alle landen. De manier waarop de overheid de collaborateurs wou 
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bestraffen, werd vastgelegd in de repressiewetgeving die gedurende de oorlogsjaren tot 

stand kwam. Een grote invloed op deze wetgeving kwam van auditeur-generaal Walter 

Ganshof van der Meersch. Enerzijds werd in deze wetgeving bepaald wat allemaal strafbaar 

was. Hierbij dient gezegd te worden dat de schulddrempel tamelijk laag werd gelegd, 

waardoor enorm velen in aanmerking kwamen voor een veroordeling. Daarenboven werd 

ook de doodstraf weer ingevoerd, waardoor de strafmaat de hoogte werd ingejaagd.289 

Sommigen trachtten de wetten die de regering in Londen had gemaakt rechtsongeldig te 

laten verklaren, maar het hof van Cassatie besliste dat dit niet het geval was.290 

Anderzijds werd de procedure van de berechting van de collaborateurs in deze wetgeving 

geregeld. Er werd bepaald dat die niet voor burgerlijke rechtbanken, maar voor krijgsraden 

zou gebeuren. De keuze hiervoor was zeer controversieel.291  

De overheidsrepressie na de Tweede Wereldoorlog in België kunnen we in een viertal luiken 

opdelen: administratieve en politieke epuratie, weigering van het “bewijs van burgertrouw”, 

de krijgsraden en burgerlijke epuratie. 

Ten eerste was er dus de politieke epuratie met daaraan gekoppeld  “de grote kuis” binnen 

de ambtenarij. De Belgische regering in Londen had zich tijdens de oorlog immers al 

voorgenomen om na de herovering gemeenten, provincies, ministeries en parastatalen 

grondig te zuiveren van de “onwaardigen”. Daarom bracht ze twee besluitwetten uit. De 

eerste was die van 5 mei 1944. Deze vernietigde zowat alle bestuursdaden die de 

secretarissen-generaal en hun ondergeschikten na 16 mei 1940 hadden uitgevoerd. Deze wet 

betrof uiteraard ook de beslissingen over benoemingen en promoties. Hiermee verdwenen in 

één klap duizenden leden van het ambtelijk en politiek personeel. Enkele dagen later, op 8 

mei 1944, werd een tweede besluitswet uitgevaardigd. Deze proclameerde de epuratie van 

de politieke mandatarissen en de ambtenaren wier aanwerving al van voor de oorlog 

dateerde. Het gaat hier over alle bekleders van burgerlijke of militaire openbare ambten. 

Belangrijk om hieraan toe te voegen is, dat wie politiek aantrad tijdens de oorlog in een 

bestuurlijke functie, niet onder de politieke epuratiewetgeving viel, maar als politieke 

collaborateur voor de militaire rechtbank moest verschijnen. 292 
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Ten tweede kon iemand het “bewijs van burgertrouw” ontzegd worden. Dit document was 

noodzakelijk om recht te krijgen op tal van uitkeringen en vergoedingen om het oorlogsleed 

te kunnen dragen. Bovendien was dit document ook vereist om op een normale manier in 

verschillende sectoren van het maatschappelijke leven te kunnen functioneren. Men had het 

bijvoorbeeld nodig om zich in te schrijven aan een rijksuniversiteit, om zich in te schrijven 

in het handelsregister,... Het kan dus duidelijk zijn dat het ontberen van dit document een 

sociale handicap was.293 

Het derde element van de overheidsrepressie, is het meest tot de verbeelding sprekende: de 

krijgsraden. Het is immers zo dat vele, waaronder de zwaarste (oorlogs-)misdrijven voor de 

krijgsraad dienden te komen.294 Mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan wapendracht, 

verklikking, economische collaboratie en zware vormen van politieke collaboratie werden 

voor de krijgsauditeur gebracht.295 De uitvoering van de repressiewetgeving door de 

krijgsraden, zou niet zonder slag of stoot verlopen. De ontworpen procedure voldeed niet om 

de enorme hoeveelheid dossiers bij te houden. Dit zorgde soms voor lange wachttijden 

alvorens men voor de krijgsauditeur kon verschijnen. Zo ondervond Björn Rzoska in zijn 

onderzoek naar het interneringskamp van Lokeren dat op een bepaald moment 60 procent 

van de kampbevolking bestond uit niet-veroordeelden.296 In enkele gevallen ontspoorde het 

systeem.297 Een ander probleem hield in dat de procedure gemaakt was om de zware 

gevallen te berechten, maar de soepelheid miste om de minder zware gevallen daadkrachtig 

(en snel) aan te pakken.298 

Uit de praktijk zou blijken dat de uitvoering van de rechtspraak niet geheel consequent 

verliep. Het is namelijk zo dat de rechtbanken variërende straffen uitspraken voor 

vergelijkbare misdrijven naargelang de plaats en het tijdstip van de rechtzaak. Algemeen 
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gesproken werden in het begin strengere straffen uitgesproken dan iets later na de oorlog.299 

Hierbij moet evenwel zeker vermeld worden dat de repressie ook een “tweede luik” had, 

namelijk één van strafvermindering en vrijlating. Hierdoor was het in vele gevallen mogelijk 

“te strenge straffen” min of meer weg te werken. Deze vrijlatingspolitiek was gebaseerd op 

drie mechanismen: genade, voorwaardelijke invrijheidstelling en voorlopige 

invrijheidstelling. Het was vooral vanaf het ministerschap van Paul Struye (van begin 1947 

tot eind 1948) dat deze mechanismen op een consequente en doorgedreven manier ingezet 

werden.300 Jongeren onder de 21 jaar kregen wat dit betreft voorrang aangezien Struye 

meende dat zij de toekomst van het land waren en dat een te strenge bestraffing jegens hen 

bijgevolg diende vermeden te worden.301  

Tenslotte komen we bij het laatste facet van de overheidsrepressie: de burgerlijke epuratie. 

Dit is een bestraffingsmedium dat ook pas vrij laat door de overheid werd gecreëerd (in 

september 1945). Via dit instrument werden politieke collaborateurs en de minder zware 

gevallen van militaire collaboratie bestraft.302 Concreet hield de burgerlijke epuratie het 

verlies in van alle of enkele rechten die zijn opgesomd in artikel 123 sexies van het 

strafwetboek. Dat zijn burgerrechten als het recht om een openbaar ambt te bekleden, op 

wapenbezit, om zich verkiesbaar te stellen, om te kiezen,... Mensen die door burgerlijke 

epuratie gestraft werden, mochten ook geen leidende functies meer uitoefenen in 

handelsondernemingen, culturele, sportieve en liefdadige instellingen,... Dit verlies kon 

levenslang of voor een bepaalde duur zijn.303 

c) Repressie in de privé-sector 

De repressie in de privé-sector kan in vele gevallen niet los van de overheidsrepressie gezien 

worden. Het is immers zo dat vele ondernemingen hun eigen repressiebeleid verbonden aan 

dat van de overheid: tegen wie een vonnis liep of wie reeds veroordeeld was, werd vaak ook 
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uit de organisatie of onderneming gezet. In enkele specifieke gevallen kon het echter ook 

omgekeerd zijn: bijvoorbeeld in de advocatuur. Wie uit deze beroepsgemeenschap werd 

gestoten, verloor bij wet ook bepaalde burgerrechten. Een derde link tussen de privé-

repressie en de overheidsrepressie heeft te maken met het katholiek onderwijs.304 Daarover 

wordt hieronder uitgeweid in een apart deeltje. 

Er is zoals ook al in de inleiding gezegd werd, veel geschreven over het trauma van de 

repressie. Hoewel ik mij wil behoeden al te zeer eenzijdig “het vreselijke” van de repressie 

te benadrukken, kan er wel gesteld worden dat de repressieperiode voor vele families, net als 

de oorlog voor (misschien nog meer) mensen, geen gemakkelijke periode was.  

Ik gebruik bewust het woord “families”: de repressie trof immers vaak meer dan één 

persoon uit een omgeving. Direct of indirect trof ze ook de rest van de familie en soms zelfs 

buren en vrienden. Dat was al het geval bij de volksrepressie met haar (soms willekeurige) 

aanhoudingen, mishandelingen en plunderingen. Volgens Frank Seberechts zijn er ook 

voorbeelden bekend van mensen die als “gijzelaar”aangehouden werden in de plaats van een 

ondergedoken familielid. 305  Ook bleek uit interviews met getuigen dat het vaak voor de 

verzetslui en politiemensen niet veel uitmaakte wie precies van een gezin werd gearresteerd 

wanneer er vermoedens waren dat personen uit dat gezin met de Duitsers hadden 

gecollaboreerd.306 

Wie te maken kreeg met het verzet of in contact kwam met het gerecht kreeg het etiket 

“zwarte” opgeplakt en werd al gauw gemeden door vrienden, kennissen, geburen of zelfs 

familieleden, meent Seberechts.307  

Hoflack en Huyse voegen daar aan toe dat ook kinderen onder de repressie leden, niet alleen 

indien ze zelf voor collaboratie beschuldigd waren, maar ook als iemand uit hun omgeving 

werd opgesloten. Gezien het feit dat dikwijls heel het gezin of verschillende gezinsleden 

betrokken waren bij de collaboratie, kwam het relatief vaak voor dat meerdere gezinsleden 

werden gearresteerd.308 Sommige kinderen kwamen hierdoor zonder ouders te zitten. Zij 

werden dan opgevangen door familie, buren of vrienden of anders in kloosters, weeshuizen 
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of heropvoedingsinstellingen. Deze laatste optie werd hoofdzakelijk gebruikt voor 

veroordeelde jongeren, maar niet uitsluitend. Ook zijn er voorbeelden bekend van kinderen 

die werden opgevangen door een plaatselijke priester. Sommige van deze kinderen werden 

volgens E. Waterschoot niet te best behandeld en werden zowel fysiek als psychologisch 

onder druk gezet.309 Ook als enkel de vader in de gevangenis zat, zorgde dit vaak voor 

moeilijke situaties: de kostwinner zat immers in de gevangenis en voor de achtergebleven 

vrouwen was het vaak geen sinecure om werk te vinden.310 Het zal zeker interessant zijn 

(zoals het ook al aangekondigd werd in de inleiding) in het vervolg van deze thesis te 

onderzoeken hoe deze situatie zich afspiegelden in de drie onderzochte scholen. 

Werpen we wat dit betreft even een blik naar het noorden, dan zien we dat in Nederland net 

als in België de kinderen wier beide ouders in de gevangenis zaten in tehuizen of 

pleeggezinnen. De herinneringen van nakomelingen van geïnterneerde collaborateurs aan de 

opvang in tehuizen of pleeggezinnen lopen sterk uiteen, maar waren ook in Nederland vaak 

negatief.311 De Nederlandse overheid wenste een beleid te voeren dat de herintegratie van de 

kinderen van collaborateurs bewerkstelligde. Dat concretiseerde zich in de tehuizen in 

pogingen de kinderen “her op te voeden”. De idee hierachter was gebaseerd op de 

veronderstelling dat de kinderen thuis een verkeerd idee van ‘goed’ en ‘fout’ hadden 

meegekregen. De kinderen van de NSB’ers moesten inzien dat zij uit een “verkeerd” gezin 

kwamen en dienden hun oude identitieit af te zweren. Dit overheidsbeleid was echter geen 

overweldigend succes, gezien het leeuwendeel van de NSB-kinderen er nooit mee in contact 

kwam. De moeder was immers zeer vaak niet gearresteerd.312 

Ook in België kwam men er in Brussel al snel achter dat de uitsluiting van collaborateurs en 

hun kinderen niet de manier was om een stabiele samenleving op te bouwen. Net als in 

Nederland ging men dus over tot een herintegratiepolitiek. Een eerste stap was het 

wegnemen van de drempels: vrijheidsontneming, epuratie, verlies burgerrechten, waarvan 

hierboven al even melding werd gemaakt. 313 Een tweede stap was de oprichting van een 

dienst voor wederopvoeding, reclassering en voogdij (DRWV). Deze had drie 

doelstellingen: ten eerste het ontspanningsleven in de gevangenissen en kampen organiseren, 
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ten tweede de oprichting van vakopleidingscentra en ten slotte de werving en vorming van 

duizenden voogden die de incivieken zouden bijstaan. Net als in Nederland was ook bij ons 

het re-integratiebeleid in feite een mislukking. Er was wel goede wil, maar men beschikte 

over onvoldoende middelen: er waren te weinig ambtenaren op de DRWV. Ook waren de 

politiek omstandigheden niet gunstig: er werd lang gewacht vooraleer ernstige stappen 

werden ondernomen op het vlak van de teruggave van rechten.314 

Onder andere hierdoor komt het dat ook nadat collaborateurs hun straf hadden uigezeten, 

hun gezinnen vaak op één of andere manier hinder bleven ondervinden van hun collaboratie 

tijdens de oorlog. Daarenboven waren vele uitkeringen en vergoedingen van de Belgische 

staat om het oorlogsleed te kunnen dragen, niet voorzien voor hen voorzien. Ook werden ze 

soms verplicht om na hun vrijlating te verhuizen. Het is duidelijk dat deze zaken de 

reïntegratie van aardig bemoeilijkte.315  

Niet enkel in de geschiedenis van Zuid-Afrika of de Verenigde Staten, maar ook in onze 

eigen vaderlandse geschiedenis was er hierdoor een periode waarin “witten” en “zwarten” in 

twee gescheiden werelden leefden, in een bijna “parallelle maatschappij” als we Seberechts 

mogen geloven. Uiteraard was dit bij ons niet op huidskleur maar op oorlogsdaden 

gebaseerd. Hoewel “parallelle maatschappij” misschien zwaar taalgebruik is, is het wel een 

feit dat er een soort circuit ontstond waarbinnen “zwarten” elkaar vonden.316 Ook uit het 

onderzoek mondelinge geschiedenis van Kesteloot en Ponteville blijkt uit bepaalde 

getuigenissen dat gezinnen die getroffen werden door de repressie, vooral op hulp vanuit 

collaborateurskringen konden rekenen.317  In deze context moeten we ook het ontstaan van 

een vereniging als “Broederband” begrijpen. Dat was een losse federatie van 

vriendenkringen van Vlaamsnationale repressieslachtoffers, hoofdzakelijk oud-leden van het 

VNV, die elkaar opzochten. Broederband ontstond concreet uit de fusie van “Onze 
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Familiefeesten” uit de Denderstreek met “Onze Vriendenkring” uit Antwerpen. De officiële 

stichting vond  wel pas plaats in 1964.318 

Een dergelijke situatie was ook weer in Nederland zeer nadrukkelijk aanwezig. Volgens 

Ismee Tames werd het door de meeste Nederlanders zelfs als normaal beschouwd dat 

voormalige collaborateurs met hun gezinnen geïsoleerd stonden van de rest van de 

samenleving: door te kiezen voor het nationaal-socialisme hadden ze zich aan de zijde van 

de vijand geschaard en daardoor tegenover de eigen samenleving gekant. Het was als het 

ware een bewijs van gebrek aan integratie in de Nederlandse samenleving: alleen iemand die 

niet doordrongen was van de Nederlandse waarden en idealen kon zo’n keuze maken. Ook 

door de Nederlandse samenleving liep in de beleving van de mensen een kloof door de 

bevolking: “goed” aan de ene kant en “fout” aan de andere.319 

 

4.2.2.2. De Kerk 

Internationaal gezien, noteerde een Amerikaanse geheime agent in een rapport in 1947 dat 

het Vaticaan de grootste organisatie was die betrokken was bij het illegale verkeer van 

personen. Op deze wijze trachtte de Kerk overal haar mannetjes uit te zetten. Het doel was 

de verspreiding van het communistisch gedachtengoed tegen te gaan. Dat verklaart onder 

meer ook het grote begrip waarmee het Vaticaan de katholieke regimes en groeperingen 

behandelde die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa met de nationaal-socialisten 

hadden gecollaboreerd en er zich vaak niet te best hadden gedragen tegenover Joden, Roma, 

orthodoxe christenen en politieke tegenstanders.320 

Het is echter de vraag of ook het Belgische episcopaat na de oorlog geen scrupules zou 

vertonen om al wat zich verbrandde tijdens de oorlog op te vangen. 

Al snel na de bevrijding stroomden bij kardinaal Van Roey en de andere bisschoppen vele 

brieven toe van getroffenen door de repressie om hen te vragen hun invloed te gebruiken 
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voor een snelle afhandeling van hun rechtszaak.321 Volgens Louis Van Roy, was Van Roey 

er niet de man naar om hier op in te gaan.322 Voor Robrecht Boudens is het echter moeilijk 

te zeggen of kardinaal Van Roey ook voor sommigen van deze mensen echt iets gedaan 

heeft.323 F. Seberechts en F.J. Verdoodt schreven dan weer dat bepaalde categorieën 

collaborateurs als Oostfronters of mensen die een verantwoordelijke functie bekleedden in 

een uitgesproken pro-Duitse onderneming niet op begrip konden rekenen van de kardinaal. 

Anderen die zich reeds verdienstelijk hadden gemaakt voor Kerk en geloof konden dan weer 

eerder op zijn welwillendheid rekenen.324 Collaboratie uit religieuze motieven, die 

sommigen in brieven naar hem aanhaalden als rechtvaardiging van hun daden, in de zin dat 

ze wilden strijden tegen het ongodsdienstig bolsjewisme, werden door de kardinaal dus 

radicaal afgekeurd: “men moet aan het Oostfront niet de cholera bestrijden als in eigen land 

de pest woedt”.325 

Hoe dan ook drong zich de noodzaak op aan Van Roey om officieel en publiek stelling in te 

nemen over de gebeurtenissen. Dat deed hij ook in januari 1945 (dus redelijk laat) door 

middel van een pastorale brief. Hij begon zijn brief direct met het veroordelen van de 

collaboratie: “Tijdens de bezetting, werden de beginselen van rechtvaardigheid en van 

naastenliefde, die zouden moeten in ere gehouden worden vooral onder de burgers van 

eenzelfde vaderland, helaas dikwijls geschonden door degenen die niet aarzelden verraad te 

plegen tegenover België, of bij den vijand medeburgers die hun niet bevielen aan te klagen, 

op het gevaar af deze de hardste behandeling te zien ondergaan. Zij zijn zeker grotelijks 

schuldig, en het gerecht van het land moet hun zaak behandelen en hen vonnissen zoals het 

behoort.”326 Meteen hierna klaagde de kardinaal ook de excessen van de repressie aan: 

“Maar zij ook zijn plichtig, die, na de bevrijding, een menig medeburger zonder mandaat 

aangehouden hebben, zonder ernstige reden aangeklaagd, soms mishandeld, medeburgers 
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waaronder een zeker aantal onschuldigen zijn en velen die zich slechts aan kleinigheden 

bezondigden, en die niettemin sinds maanden in de gevangenis opgesloten zijn, samen met 

de grootste misdadigers, en zulks maar al te dikwijls in volstrekt onmenselijke voorwaarden. 

Het mag niet gezegd worden dat de Duitsche methoden, die wij tijdens de bezetting 

verafschuwden, onder een Belgisch regime in voege zouden blijven.”327 Verder bepleit de 

kardinaal ook een mentaliteitswijziging: “Men houde ook op onrechtmatig verdacht te 

maken tal van goede burgers, die zich, naar best vermogen, toegewijd hebben aan het 

welzijn van de bevolking of van het gemenebest, in uiterst moeilijke en gevaarlijke 

omstandigheden, ondenkbaar voor wie ze niet beleefd heeft. Wij zouden willen dat de 

wraakneming de plaats ruile voor de waarachtige rechtvaardigheid, dat de haat wijke voor 

de naastenliefde.”328 Het is dus zeker niet zo dat de kardinaal de collaborateurs openlijk in 

bescherming nam door hun fouten te vergoeilijken: hij veroordeelt zeer klaar de collaboratie 

en wijst er op dat zij die zich hieraan bezondigden weldegelijk moeten gestraft worden. Wel 

vraagt hij om redelijkheid. ”. Ook de Luikse bisschop Louis-Jozef Kerkhofs publiceerde 

begin 1945 een gelijkaardige brief die de repressie vergeleek met de nazi-praktijken. Ook 

volgens hem was bestraffing weliswaar rechtvaardig, maar niet door een opgezweepte 

menigte. 

De repressie en de epuratie werden ook uitvoerig besproken op de bisschoppenconferentie 

van juli 1945 en in de vastenbrief van 1946 hernam Van Roey de hoofdgedachten van zijn 

brief van januari 1945. Hij stelde nu dat ook de overheid (die dan anti-klerikaal was) zich 

niet mocht laten leiden door drift of wraakgevoelens. 329 “Het kwaad dient bestreden! 

‘Akkoord hiermee,’ zullen al de mensen met een rechtschapen en eerlijk hart zeggen, want 

de natuurlijke eerbaarheid haat het kwaad en zou het willen weren uit de menselijke 

gemeenschap. Hebben de vrije volkeren den oorlog niet gevoerd, hebben zij zich geen 

onmetelijke offers van mensenlevens en van stoffelijke goederen opgelegd, om de 

onvergeeflijke verdorvenheid van het nationaal-socialistische Duitsland tot in den wortel uit 
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te roeien? Nochthans, weten allen wel wat kwaad is?”330 De kardinaal zou dus een redelijk 

dubbele houding blijven innemen (en dat later ook nog blijven doen): enerzijds hield hij er 

zich telkens aan de nefaste gevolgen voor de getroffen families betreuren, anderzijds bleef 

hij er bij dat de schuld niet mocht worden vrij gepleit. 331  

Er waren binnen de Kerk echter (op een lager hiërarchisch niveau) heel wat geestelijken 

(zowel seculieren als regulieren) die zich veel uitgesprokener inzetten voor oud-

collaborateurs en repressieslachtoffers. Het gaat ook om leden van verschillende religieuze 

orden, zoals de jezuïeten, dominicanen, de benedictijnen, de trappisten, de norbertijnen en 

de kapucijnen. De belangrijkste motivaties die ze hadden voor het verlenen van hulp aan 

incivieken en hun familie waren christelijke naastenliefde en barmhartigheid, maar ook de 

anti-communistische strijd. In Vlaanderen komt daar nog bij dat het Vlaamsnationalisme 

sterke banden heeft met het katholieke geloof en met een deel van de lagere clerus in het 

bijzonder.332 

Direct al na de bevrijding komen de eerste gevallen aan het licht van hulpverlening door 

katholieke geestelijken. Volgens Seberechts en Verdoodt zouden er in bepaalde gevallen 

zelfs broeders meegewerkt hebben aan het verschaffen van valse identiteitspapieren voor 

onderduikers en diens familie.333 Uiteraard was het gros van de hulp minder illegaal. Er 

waren er die zich als enkelingen inzetten om repressieslachtoffers te helpen, anderen richtten 

organisaties op. Belangrijke enkelingen waren onder meer Maurice Claeys-Boùùaert en 

Desideer Stracke (beiden sj). De eerste schreef Van Roey vele brieven, onder andere met de 

vraag om de burgerlijke autoriteiten te wijzen om de dringende plicht hulp te verlenen aan 

duizenden kinderen en honderden vrouwen die door de internering van hun vader in 

armoede gedompeld waren en geen middelen hadden.334 Tevens hielp deze Brusselaar 

incivieken “met centen”.335 Ook Stracke van zijn kant zette zich in voor 

repressieslachtoffers, dat werk zou na zijn dood in 1970 ook worden voortgezet door de 

                                                           
330 E. Van Roey, “Herderlijke brief van 8 februari 1946, LXII: “Grondregels van het Christelijke leven”” in: Au 

service de l’eglise. Ecrits et allocutions de doctrine et d’action pastorale, Van Roey, IV, NV Brepoels, 

Turnhout, pp. 322-342 
331 R. Boudens en L. Gevers, Art. Cit., p. 1702 
332 F. Seberechts en F.J. Verdoodt, Op. Cit., p. 56 
333 Ibid, pp. 46-48 
334 R. Boudens, Op. Cit., pp. 121-126 
335 F. Seberechts en F.J. Verdoodt, Op. Cit., p. 54 



89 

 

VZW Stracke-Noodfonds.336 Verder kan ook de toenmalige rector van de KUL, mgr. 

Honoré Van Waeyenbergh, die zich mild gedroeg tegenover studenten die een scheve 

schaats hadden gereden, hier vermeld worden.337 

Wat de opgerichte organisaties betreft, dient het in 1944 opgerichte “Liefde in Nood” zeker 

vermeld te worden. Deze vereniging organiseerde hulp voor repressiegevangenen en hun 

gezinnen. Reeds begin 1945 zouden hiervan kernen in Gent, Brussel en Antwerpen bestaan. 

Later zou de organisatie zich verder uitbreiden.338 Verder werden er ook enkele 

jeugdbewegingen opgericht voor kinderen van repressieslachtoffers onder de auspiciën van 

geestelijken (cf inf). In 1950 werd het “comité voor recht en naastenliefde” gesticht, met 

prominente leden waaronder een aantal Leuvense priesterhoogleraren en de voorzitter van 

het Davidsfonds. Doel van het comité was het herstel van het onrecht voor zij die volgens 

hen op onrechtmatige manier slachtoffer waren van de repressie en epuratie.339 

Door het verlenen van soms illegale hulp als het geven van onderdak aan gezochte 

collaborateurs of ook wegens betrokkenheid bij initiatieven ten voordele van incivieken, 

gebeurde het trouwens dat priesters zelf werden opgepakt en opgesloten.340 

Samengevat kan dus gesteld worden dat de steun van de katholieke kerk aan de 

collaborateurs (in de clandestiniteit) bijna niet kan worden overschat. De hulp komt echter in 

de eerste plaats van gewone priesters en religieuzen. Hogerop de hiërarchie is men veel 

terughoudender.341 

 

4.2.2.3. Het onderwijs 

Het is zeer moeilijk hier een volledig beeld te schetsen, gezien er nog geen uitgebreide 

studie over de repressie in het onderwijs is gedaan. Toch kan er zeker het één en ander over 

gezegd worden. 
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In het officieel onderwijs werd een zuivering doorgevoerd onder de leerkrachten: de liberale 

minister van onderwijs De Laveleye stelde: “Enkelen hebben gefaald. Zij zullen gestraft 

worden. De beteugeling moet rechtvaardig zijn, doch zonder zwakheid geschieden. De 

onwaardigen zullen wij uit de kaders van het onderwijs verwijderen en het zal hun eventueel 

verboden worden hun beroep uit te oefenen.”342  Studenten die geen bewijs van burgertouw 

hadden konden zich overigens niet inschrijven in rijksuniversiteiten. Vanaf september 1945 

weigerden de rijksinstellingen voor niet-universitair hoger onderwijs de studenten die “in 

hun burgerplicht tekort gekomen waren”.343 Hoewel het katholieke net volledig los stond 

van de staat, probeerde deze laatste toch ook hier invloed uit te oefenen. Als de scholen de 

minister niet volgden in de door hem gewenste behandeling van verdachte leerkrachten, 

riskeerden ze hun subsidies immers kwijt te geraken.344 De kardinaal van zijn kant heeft 

nooit een richtlijn gegeven, wat dit specifiek probleem betreft. 

Als we de literatuur en verschillende ego-documenten mogen geloven, ondervonden 

kinderen van collaborateurs na de oorlog in bepaalde scholen nogal wat problemen. Ze 

werden vaak gepest, evenzeer als ze te maken kregen met “vervelende” opmerkingen van 

leerkrachten. Frank Seberechts citeert in “Ieder zijn zwarte” een slachtoffer: “Op het 

dorpsschooltje werd ik door iedereen gepest en getreiterd. Men schold me, zelfs in de klas, 

hardop voor “dochter van een zwarte bok”, “zwarte geit” en meer van dat fraais. De 

dienstdoende non deed ook niets om me in bescherming te nemen.”345 Dit was geen 

alleenstaand geval. Adriaan Verhulst schrijft dat hij op het Gentse atheneum allusies op de 

collaboratie van zijn vader moest verduren. Zo moest hij van een leerkracht – met enig 

sadisme, zo meent Verhulst – in het Frans een voordracht doen over Franklin Roosevelt en 

werd hem ondertussen door medeleerlingen een foto van Hitler voor de neus gehouden. 

Verhulst vertelt dat in bepaalde klassen van de moderne humaniora van zijn atheneum de 

situatie in die mate uit de hand liep dat leerlingen zelf overgingen tot het uitsluiten van 

“zwarte” medeleerlingen of zich verzetten tegen de aanwezigheid in hun klas van bepaalde 

leerlingen uit collaboratiegezinnen. In zo’n gevallen moest volgens Verhulst zelfs de prefect 

tussen komen om de orde opnieuw te herstellen. 
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Verder vertelt hij dat in zijn atheneum na de bevrijding ook een vijftiental leerlingen de 

toegang tot het atheneum werd ontzegd omdat ze bij verboden jeugdbewegingen hadden 

gezeten, of gewoon omdat ze kinderen van collaborateurs waren. Hijzelf werd wel met rust 

gelaten, waarschijnlijk omdat hij enerzijds vrienden in de klas had die zonen van 

vooraanstanden waren en omdat hij nooit openlijk Duitsgezinde sympathieën had geuit 

(hoewel zijn familiale achtergrond wel goed gekend was).346 Over de praktijk dat leerlingen 

in sommige scholen werden geweigerd omwille van de gezindheid van hun ouders, werd 

ook gesproken door Seberechts: het Gents Atheneum was geen alleenstaand geval.347 

Bijvoorbeeld ook Mark Grammens schrijft dat hij in verschillende colleges geweigerd werd, 

enkel en alleen omwille van zijn familienaam: “Men kan zich dit vandaag wellicht nog 

moeilijk voorstellen, maar het was in die jaren zeer gebruikelijk dat scholen kinderen van 

“kollaborateurs” wegzonden of niet wilden inschrijven”348 Flor Grammens, zijn vader, was 

niet de eerste de beste. Omwille van zijn acties waarbij onwettige Franstalige 

straatnaamborden in het Brusselse overschilderd werden, was Flor Grammens een bekend 

figuur geworden. Hij zou zich tijdens de oorlog schuldig maken aan collaboratie.349 In 

“Kultuurleven”, een tijdschrift van de Dominicanen verscheen in juli 1945 een artikel van 

M.C. Schoenaerts. Zij schrijft: “Als we dan vernemen, dat zelfs katholieke leeraressen in 

hun klas beweren durven, dat elke terechtstelling, door den krijgsraad uigesproken, zou 

moeten voorafgegaan worden  van een langzame, geraffineerde foltering, en dat niemand 

hen voor die uitlating ter verantwoording roept, dan vragen wij ons angstig af: wat zullende 

moeders en de kindjes van morgen zijn?” Dat dit een zeer éénzijdige benadering is van het 

toenmalig onderwijs, mag geen discussie opwekken. Het zegt wel iets over de mentaliteit die 

toen in en over (delen van) het onderwijs heerste.350 

Minder ingrijpend, maar wel tekenend is het verhaal van Katelijne Lehembre, dochter van 

Edgar Lehembre. Zij zat tijdens de eerste jaren van de repressieperiode op een school in 

Berchem waar ze ingeschreven was als “Katelijne Van Reeth”, dus met de naam van haar 

moeder. Zij wist niet zeker hoe dat kwam, maar vermoedt wel dat dit een eis was van de 

                                                           
346 A. Verhulst, Zoon van een foute Vlaming, Uitgevrij Pelckmans, Kapellen, 2000, pp. 81-84 
347 F. Seberechts, Loc. Cit. 
348 M. Grammens, Op. Cit., p. 57 
349 L. Wils, “Grammens, Flor”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. Nieuwe Encyclopedie 

van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp 1348-1349 
350 M.C. Schoenaerts, “Het Jonge Meisje in 1945”, in: Kultuurleven, 12 (1945), 6, p. 381 
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school uit.351 Soms was het ook andersom: als incivieke leerkrachten les gaven in een 

school, kwam het in enkele gevallen tot protest vanwege leerlingen en ouders.352 

Aan de andere kant waren er dus ook scholen die ervoor bekend stonden juist kinderen van 

repressieslachtoffers te helpen. Het zal net één van de doelstellingen zijn van deze thesis om 

te onderzoeken wat deze reputatie van de Sint-Ludgardisschool, het Sint-Lievenscollege en 

het Xaveriuscollege precies betekende in de praktijk. Dat deze reputatie er weldegelijk was, 

werd al in vorig hoofdstuk behandeld en bewezen. Wat andere colleges betreft, vertelt Mark 

Grammens dat zijn eerste school, het Sint-Jan-Berchmanscollege van Brussel, “zo 

vriendelijk was hem nagenoeg zonder examens een certificaat van de zesde latijnse af te 

geven”. Dat was inderdaad vriendelijk: omwille van de repressie die zijn gezin trof, was hij 

in juni immers niet meer op school geweest.353 Jan Lehembre, broer van Katelijne, volgde 

zijn zesde humaniora op de Broederschool van Sint-Niklaas. Een kennis had hun gezin die 

school aangeraden omdat men daar de reputatie had veel voor de repressieslachtoffers te 

doen. Ze maakten er daar inderdaad geen probleem van als een “Lehembre” zich kwam 

inschrijven. Meer nog: schoolgeld moest hij niet betalen en hij herinnert zich ook nog goed 

dat hij op een bepaald moment van de broeder-overste een Franse woordenboek kreeg. Deze 

wist immers dat Lehembres gezin het financieel moeilijk had. De moeder van dit gezin 

moest (aangezien haar man in de gevangenis zat) gaan werken om het gezin (met vijf 

kinderen) te onderhouden. Zij was onderwijzeres, maar kon nergens werk vinden, ook niet 

in het katholieke net, onder andere omdat daar enkel ongehuwde juffrouwen voor de klas 

mochten staan. Uiteindelijk werd ze geholpen door iemand van de zusters Annonciaden, 

waardoor ze toch les kon gaan geven in een school in Wommelgem, niet als “Mevrouw 

Lehembre”, maar als “Juffrouw Van Reeth”.354 Zowel het voorbeeld van het Sint-Jan-

Berchmanscollege in Brussel, van de Broederschool in Sint-Niklaas als van de school in 

Wommelgem, toont aan dat er weldegelijk scholen waren die zich (de één al wat 

verregaander dan de andere) het lot van de repressieslachtoffers aantrokken. 

 
                                                           
351 Eigen verzameling documenten, interview van Katelijne Lehembre (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

19/07/201 
352 F. Sebetrechts, Loc. Cit. 
353 M. Grammens, Op. Cit., pp. 54-55 
354 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010 
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4.2.2.4. De Jeugdbeweging 

Dat de oorlog voorbij was, betekende voor de Kerk dat er geen last meer werd ondervonden 

van de beperkende maatregelen voor haar jeugdbewegingen. Toch moest Mechelen zich er 

voor hoeden de autonomie van hun katholieke jeugdbewegingen niet kwijt te geraken. De 

regering had immers nog voor de bevrijding al plannen gemaakt om jeugdbewegingen een 

apart statuut te geven, waardoor katholieke en neutrale organisaties samen zouden kunnen 

werken onder een parastatale instelling met aan het hoofd een door de koning aangestelde 

commissaris.355 Zo ver zou het (gelukkig voor de Kerk) niet komen. 

De nationalistische jeugdbewegingen van hun kant werden uiteraard afgeschaft op het einde 

van de oorlog, maar er was meer: lidmaatschap van één van de collaborerende 

jeugdbewegingen (of het VAVV) viel onder de “politieke collaboratie” en was dus 

strafbaar,356 al is het zeker niet zo dat ook effectief alle leden hiervan voor de rechter zijn 

verschenen en veroordeeld. In haar thesis onderzocht Ellen Waterschoot de repressie ten 

aanzien van minderjarigen. Haar bevinding was dat het overgrote deel van zij die jonger dan 

16 waren en voor de jeugdrechtbank moesten verschijnen, (jongeren onder de 16 jaar 

kwamen niet voor de krijgsauditeur, maar voor de kinderrechter)357 werden beschuldigd van 

“lidmaatschap van een organisatie of groepering die de vernietiging van België nastreeft.”358 

De straffen die de meeste jongeren kregen waren mild.359 

De vraag die zich ontegensprekelijk opwerpt is: hoe reageerden de katholieke 

jeugdbewegingen hierop? Het is nog niet onderzocht of zij profiteerden van de afschaffing 

van enkele jeugdbewegingen om hun ledenaantal op te krikken, ook al omdat wat dit betreft 

enorm weinig archiefmateriaal bewaard is. Robrecht Boudens kwam in zijn onderzoek naar 

de houding van kardinaal Van Roey in het aartsbisschoppelijk archief evenwel drie 

rapporten tegen van drie verschillende mensen over hoe zij de herintegratie van de in 

ongenade gevallen jeugd zagen verlopen.  

Met de eerste twee was de kardinaal het oneens. Het eerste rapport stelde dat als de KA-

organisaties wat soepeler zouden zijn, vele van de Vlaamsnationalistische jongeren nog 

                                                           
355 R. Boudens, Op. Cit., p. 108. 
356 M. Van den Wijngaert, B. De Wever, F. Maerten, Op. Cit., pp. 178-179 
357 E. Waterschoot, Op. Cit., p. 57 
358 Ibid. pp. 75-76 
359 Ibid, passim en K. Hoflack, Op. Cit., pp. 18-21 
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vatbaar zouden zijn voor de KA-invloed. Nu waren zowel deze jongeren als de KA-

organisaties immers in een situatie van wederzijds wantrouwen verzeild geraakt. Daarom 

stelde het rapport voor om de kaders van de KA open te trekken: de bisschoppelijke 

richtlijnen zouden uiteraard gevolgd moeten blijven worden, maar alle inspanningen zouden 

hoe dan ook aangemoedigd worden. Het tweede rapport stelde dan weer dat de KA niets 

ondernomen had om jonge incivieken op te vangen en alleen “zwarten” wilden aanvaarden 

als ze berouw toonden en de visie van de KA en haar werkwijze aanvaardden. Tevens werd 

er in dit rapport gesteld dat de houding van de KA een Belgisch chauvinisme uitdroeg en het 

“dietsch” idealisme probeerde te doven, waardoor vele “zwarte” jonge mensen niet konden 

wennen aan de sfeer van de KA. Er werd geconcludeerd dat er dringend noodzaak aan was 

dat men zich het lot van de jonge mensen die niet bij de KA aangesloten waren, vooral van 

de “incivieke” jeugd zou aantrek. Men moest stoppen hen te behandelen als tweede 

rangskatholieken, maar zoeken naar wat waardevol in hen was.360 Het feit dat de kardinaal 

het helemaal niet eens was met deze twee rapporten, duidt aan dat hij waakte over het “K-

gehalte”. Een strijdend Vlaams accent paste daar in zijn opinie niet bij. In de praktijk 

daarentegen, was er in jeugdbewegingen als KSA na de oorlog weldegelijk nog sprake was 

van een zekere Vlaamsgezindheid.361 

Het derde rapport, waar de kardinaal wel mee akkoord ging, stelde dat het een slecht idee 

zou zijn indien de “zieke” jeugd opnieuw zou samengebracht worden, wegens het gevaar 

van wederzijdse beïnvloeding van wrok. Daarenboven zouden de kandidaat-aalmoezeniers 

van deze groepen  vaak diegene zijn die sympathiek stonden tegenover nationalistische 

tendenzen (en de jaren ’30 hadden getoond tot wat dat kon leiden). Daarom was de beste 

oplossing om de “zwarte” kinderen in kleine groepjes te absorberen in gezonde KA-

organisaties.  

Robrecht Boudens concludeert dat de kardinaal heel weinig heeft gedaan tegenover de 

kinderen van de incivieken: “Bij de KA waren ze niet welkom en diegene die aansluiting 

zochten waren niet talrijk,” 362 al kan het haast niet anders dat er toch geweest zijn. Hoe 

voorzichtig de Kerk ook was, uit linkse en liberale hoek werd haar verweten “heroplevend 

jeugdnazisme” te zijn dat bestreden moest worden. Jeugdbewegingen als KSA, KAJ, VVKS 
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en Chiro moesten het vooral ontgelden omwille van hun Vlaamsgezindheid en “fascistische” 

stijl.363 Wat dit laatste betreft, was het inderdaad zo dat veel jeugdbewegingen die tijd veel 

aandacht gaven aan hun uniform, hun groet, uiterlijke tekenen en symbolen, vlaggen, 

wimpels, strijdliederen, enzovoort.364  

Her en der ontstonden er al snel losstaande initiatieven die als doelpubliek kinderen van 

collaborateurs hadden. De initiatiefnemers waren oud-leden van de Dietsche 

Blauwvoetvendels, die de nieuwe jeugdbeweging wilden spiegelen aan deze door 

collaboratie opgedoekte jeugdbewging.365 Het  bekendste voorbeeld hiervan zijn zonder 

enige twijfel “De Zilvermeeuwtjes”. Deze Brusselse groep werd al direct opgericht in 

september 1944. Uiteraard bleven polemieken in de pers niet uit en die werden zelfs gevolgd 

door een senaatsinterpellatie. Vooral vanuit linkse hoek werden de Zilvermeeuwtjes 

vergeleken met de Hitlerjeugd Vlaanderen en de NSJV van tijdens de bezetting. Max 

Wildiers, de hoofdaalmoezenier van de groep, verdedigde in deze hetze het initiatief.366 

Ook in Antwerpen waren er soortgelijke initiatieven: het “Sint-Arnoutsvendel” voor de 

jongens en de “Beatrijsschaar” voor de meisjes. Sint-Arnout werd in 1946 opgericht door 

Wim de Roy (Dietsche Blauwvoetvendels), Gust van Damme (Vive le Gueux!) en Karel 

Dillen. Pater Jozef Van Laer (sj) zou zich hier ook mee bezig houden en de activiteiten laten 

plaatsvinden op zijn college… het Xaveriuscollege (cf inf).367 Ook elders werden 

soortgelijke groepen opgericht:  het Arteveldevendel en de Katelijneschaar (in Gent), het 

Bert Claeysvendel (in Brugge),… Al deze groepen waren Groot-Nederlands geïnspireerd.368 

Kijken we tenslotte weer even naar onze noorderburen, dan zien we dat ook daar de 

integratie van kinderen in de bestaande, zuilgebonden jeugdbewegingen moeilijk verliep. 

Het was immers zowel niet gemakkelijk voor NSB-gezinnen die niet binnen een bepaalde 
                                                           
363 W. Baeten, Op. Cit., p. 199. 
364 M. Depaepe, Art. Cit., p. 100. 
365 B. De Wever, “Groot-Nederland als utopie en mythe”, in Bijdrage tot eigentijdse geschiedenis, 1997, 3, p. 

178 
366 N. Wouters, “Zilvermeeuwtjes”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 3779-3780 
367 N. Wouters, “Sint-Arnout”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. Nieuwe Encyclopedie 

van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, p. 2752 
368 N. Wouters, “Jeugdverbond der Lage Landen” in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. 

Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 1570-1571 
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levensbeschouwelijke zuil pasten om hun kinderen naar een jeugdafdeling van zo’n zuil te 

sturen, als voor de jeugdverenigingen zelf niet evident om NSB-gezinnen aan te spreken369 

Het benoemen van het NSB-verleden was voor hen immers onwenselijk (gezien de oude 

NSB-identiteit volledig afgezworen moest worden), maar het niet benoemen leverde ook 

problemen op.370 Meer als bij ons, werd in Nederland actief tegengegaan dat “zwarte” 

kinderen met elkaar een eigen groep vormden.371   

                                                           
369 I. Tames, Op. Cit., p. 228 
370 Ibid, p. 119 
371 Met dank voor de informatie aan professor Jan Romijn, projectleider “Erfenissen van Collaboratie” 
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4.2.3. Besluit 

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd ingegaan op de evolutie naar een vernederlandst 

middelbaar onderwijs. In het vervolg van deze thesis zal duidelijk worden dat alle drie de 

onderzochte scholen hier een belangrijke plaats in innemen en dat kennis over deze 

vernederlandsingsgeschiedenis noodzakelijk is om de betekenis en de mentaliteit van de 

scholen te begrijpen. In het tweede deel werd de context van oorlog en repressie geschetst. 

Hierbij werd de focus steeds specifieker gelegd. Eerst werd er gekeken naar de hele 

maatschappij, dan naar de katholieke Kerk (gezien het drie vrije scholen betreft) en tenslotte 

werd gekeken naar onderwijs en jeugdbeweging in het bijzonder. De volgende hoofdstukken 

zullen nu de laatste stap zijn in deze specificatie: er zal een gedetailleerde blik geworpen 

worden op de drie verschillende onderzochte scholen. Het schetsen van deze historische 

context, hoe algemeen deze ook mag lijken, is van groot belang om het gedrag van de 

verschillende scholen en hun leerlingen en leerkrachten te beoordelen tegenover de rest van 

de maatschappij, in de katholieke wereld en in vergelijking met andere onderwijsinstellingen 

en jeugdbewegingen. Collaboratie, verzet, repressie,… waren immers allemaal zaken die 

zich niet boven de hoofden van de toenmalige leerlingen hebben afgespeeld. Het is 

bijvoorbeeld een foute veronderstelling dat alle collaborateurs of mensen die meewerkten ter 

realisatie van een nationaal-socialistisch imperium sadistische criminelen waren, die 

geïsoleerd stonden in de maatschappij of in hun eigen subcultuur leefden en niets te maken 

hadden met de schoolgaande jeugd. Vaak waren het “brave huisvaders”. D.J. Goldhagen 

onderzockt in zijn “Hitlers willing executioners” ondermeer wat mannen er kon toe leiden 

zich als wrede moordmachines te laten gebruiken. Hoewel zijn conclusie dat het anti-

semitisme diep in het Duitse bewustzijn geworteld zat, zeer omstreden is,372 blijven zijn 

bevindingen wel dat de soldaten van verschillende bataljons die deelnamen aan de uitroeiing 

van joden, zich weldegelijk bewust waren van hun daden en toch weinig protesteerden 

tegenover hun oversten die hen de orders gaven.373 Hoewel zijn conclusies volledig botsten 

met die van C.R. Browning, stelde ook deze heer in zijn “Ordinary men” vast dat brave 

                                                           
372 M. Boone, Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek, Academia Press, Gent, 2005, p. 

145 
373 D.J. Goldhagen, Hitlers gewillige beulen (Hitler’s willing executioners. Ordinary Germans and the 

Holocaust), Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1996, pp. 189-265 
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Duitse huisvaders zich tijdens de oorlog opvallend vlot lieten gebruiken als moordenaars.374 

Uiteraard is het hier niet mijn bedoeling om alle collaborateurs over dezelfde kam te scheren 

en hen moord of andere mensonwaardige daden te verwijten. Wel wil ik hiermee aantonen 

dat collaboratie zeker niet alleen iets was voor “cowboys”, maar dat er weldegelijk ook 

huisvaders tot verregaande foute zaken in staat waren, wat in de context van deze thesis 

zeker een relevante wetenschap is. Aan de andere kant, moet er ook op gewezen worden dat 

men zeer behoedzaam moet zijn in het “zwart-witdenken”: niet iedereen was ofwel goed, 

ofwel slecht. Volgens Chris Van der Heijden is het zwart-wit een mythe waarvan de kern 

wordt gevormd door een wereldbeeld. Het reduceert het bestaan tot een onophoudelijke 

strijd tussen goed en fout, wit en zwart. Van der Heyden meent dat publiek debat over 

Nederland en Tweede Wereldoorlog te veel gevoerd is volgens het patroon van deze 

oeroude mythe.375 Over België kan gerust hetzelfde worden gezegd, zoals mag blijken uit 

het bovenstaande. 

Van der Heijden besluit dat “als WO II iets heeft getoond, dan is het wel dat de oude 

waarheid dat de mens niet goed is en niet fout, niet zwart of wit, maar grijs. Hij moddert 

langdurig in een onoverzichtelijk tussengebied om soms, opeens, te ontdekken dat hij in een 

landschap is beland met nog slechts één kleur.”376 

  

                                                           
374 C.R. Browning, Doodgewone mannen: een vergeten hoofdstuk uit de Jodenvervolging (Ordinary men. 

Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland), Arbeiderspers, Amsterdam, 1993, passim 
375 C. Van der Heijden,  Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Uitgeverij Contact, 

Amsterdam, 2003,  p. 410 
376 Ibid, p. 412 



99 

 

5. SINT-LUDGARDISSCHOOL  

De eerste school die gedetailleerd zal behandeld worden is, zowel het motto “ladies first” als 

de chronologie in acht nemend, de Sint-Ludgardisschool. Alvorens dit hoofdstuk te 

beginnen, kan het geen kwaad er nog eens op te wijzen dat er van deze school helaas geen 

rijkelijk historisch archief is bewaard gebleven, waardoor zelfs het vinden van oud-

leerlingen die als respondent zouden kunnen dienen quasi onmogelijk bleek (cf sup). 

Hetgeen wel bewaard werd, werd gearchiveerd door een niet-professional. Meer dan bij de 

andere colleges, zal het onderstaand onderzoek naar de Sint-Ludgardisschool dus neerkomen 

op “roeien met de riemen die doorheen de tijd bewaard zijn gebleven”. 

 

5.1. Voorgeschiedenis 

5.1.1. Het Meisjesonderwijs tot de Eerste Wereldoorlog 

Tot de Eerste Wereldoorlog was het meisjesonderwijs quasi volledig in katholieke handen. 

In de 19de eeuw hadden zustercongregaties tientallen meisjespensionaten gesticht en ook in 

het eerste decennium van de 20e eeuw zouden er nog heel wat pensionaten bijkomen, 

hoofdzakelijk geleid door uit Frankrijk verdreven congregaties. In deze pensionaten werd 

vooral aandacht besteed aan godsdienst, Frans en gewijde geschiedenis. 

In enkele gemeenten waren er vanaf 1860 ook wel officiële meisjesscholen, maar het zou 

duren tot de wet van 1881 (cf sup) vooraleer de regering zou overgaan tot de oprichting van 

18 rijksmiddelbare scholen voor meisjes in Vlaanderen. Ook kwamen er vanaf dan enkele 

privé-initiatieven waar meisjes een volledige humanioraopleiding konden volgen. 

Een aantal orden en congregaties volgden dit voorbeeld vanaf 1912-1913 en bouwden een 

volledige meisjeshumaniora uit. Na de Eerste Wereldoorlog zou deze trend worden 

voortgezet. 

Algemeen gesproken kan gezegd worden dat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 

het meisjesonderwijs kwalitatief veel minder waard was dan het onderwijs voor jongens. 

Daarenboven verliep de vernederlandsing van de katholieke meisjespensionaten veel 

moeizamer dan die van de katholieke colleges. Het was niet ongewoon dat Vlaamsgezinde 
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meisjes gestraft werden. De katholieke Vlaamse meisjesbeweging, die zou ijveren voor de 

vernederlandsing van de meisjesinstituten, startte pas in 1912-1913. De vernederlandsing 

werd tevens bemoeilijkt door het feit dat vele ouders hun meisjes naar de Franstalige 

pensionaten bleven sturen, omwille van de hoge statuswaarde 377 

In tegenstelling tot deze globale situatie, had zuster Maria Jozefa echter in Turnhout al voor 

een “primeur” gezorgd. Daar vernederlandste ze immers tussen 1905 (nog voor de 

“instructions” van kardinaal Mercierbekend werden gemaakt) en 1911 de middelbare school 

van het Heilig Grafinstituut namelijk volledig. Het waren geen politieke, maar louter 

pedagogische motieven die haar inspireerden. Zo zou er in de gang van de middelbare 

afdeling een muurspreuk “Kennis van vreemde talen zonder kennis van eigen taal is een 

standbeeld met aarden voet” gehangen hebben.378 Marc Hanson wijst er echter op dat de 

betekenis van vernederlandsing van een kleine afdeling in een kleine stad als Turnhout niet 

mag overschat worden. Toch zorgde het initiatief volgens Hanson voor een zekere 

doorbraak en zou het een steunpunt worden voor anderen die zich wilden engageren voor de 

vernederlandsing van het (katholiek) onderwijs.379 

 

5.1.2. Maria Belpaire en de Oudersbond 

Maria Belpaire, geboren in een zeer rijke familie, zette zich al vroeg in voor het katholiek 

meisjesonderwijs. In de jaren 1870 werd ze als twintiger voorzitster van het Anna 

Bijnsgenootschap, dat in de context van de schoolstrijd voortgezet onderwijs voor meisjes 

inrichtte. Ze zou doorheen de jaren zowel betrokken raken bij de ontluikende sociale 

vrouwenbeweging als bij de Vlaamse beweging. Belpaire investeerde tussen 1902 en 1910 

een aanzienlijk deel van haar fortuin in de uitbouw van het “Belpaire-instuut”, dat door zijn 

Franse en Vlaamse studiekringen al gauw een draaischijf in de ontwikkeling van een 

“algemene vrouwenactie” zou worden. Voor een goed begrip: ondanks haar 

Vlaamsvoelendheid, was dit Belpaire-instituut was weldegelijk (conform de tijdsgeest) 
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Franstalig.380 Zijzelf zou immers gemeend hebben dat als de nieuwe middelbare school 

Vlaams geweest was, de klaslokalen leeg zouden gebleven zijn.381 In de aanloop van de 

“instructions” van kardinaal Mercier waarover hierboven al heel wat werd verteld, werd 

Belpaire verschillende keren geconsulteerd door het episcopaat. Zij schatte de situatie echter 

verkeerd in en stelde zich openlijk garant voor de aartsbisschop. Hierdoor kwam ze na de 

bekendmaking van de instructies in moeilijke papieren: ze moest kiezen tussen de 

onvoorwaardelijke steun aan Mercier en haar flamingante geloofwaardigheid. Ze deed het 

tweede en distantieerde zich van het bisschoppelijke onderwijstaalbeleid.382 

Belpaire was zoals gezegd niet de enige overtuigde katholieke Vlaming die voor deze keuze 

kwam te staan en ook niet de enige die van mening was dat wat deze problamatiek betrof, 

Mechelen de bal mis sloeg. In Antwerpen werd in deze context “De oudersbond” opgericht 

op 10 december 1910. Voorzitter van dit initiatief was de Vlaamsgezinde katholieke 

politicus Frans Van Cauwelaert. De reeds hierboven vermelde Lieven Gevaert werd 

ondervoorzitter.383  

In het archief van Van Cauwelaert zit een kladpapiertje waarop Van Cauwelaert volgende 

vraag op neer krabbelde: “Wat wil onze vereeniging?” Het antwoord dat hij eronder schreef 

was tweevoudig: enerzijds vervlaamsing, anderzijds uitbreiding van het katholiek 

onderwijs.384 In de statuten van de organisatie die begin 1911 werden gepubliceerd in het 

Staatsblad, werd het doel duidelijk in de verf gezet, het werd toegevoegd aan de naam van 

de vereniging: “Oudersbond tot uitbreiding en verbetering van het Vlaamsch Katholiek 

Onderwijs”. 385 In het manifest “oproep aan de ouders” werd meteen duidelijk gemaakt waar 

het de Oudersbond om te doen was: “streven naar onderwijs en opvoeding, katholiek en 

Vlaams in alle graden, in alle vakken, over heel Vlaams België.” Dat was volgens de 

Oudersbond noodzakelijk, omdat “de meeste Vlamingen, dank zij een verfanscht onderwijs, 

noch Vlaamsch noch Fransch kennen.” De doelstellingen werden ook geconcretiseerd in 

                                                           
380 R. Christens, “Belpaire, Maria (eigenlijk Marie-Elisabeth)”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et 

al, reds. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 457-458 
381 N., 75 jaar Sint-Ludgardisschool, p. 19 
382 R. Christens, Loc. Cit. 
383 R. De Schyver, “oudersbond”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 2364-2365 
384AMCV, FVCA, Doos 63, map nota’s FVC, “Wat wil onze vereeniging” 
385 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVO, Statuten Oudersbond 
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programmapunten als “onze Vlaamsche moedertaal moet de taal zijn der eerste opvoeding”, 

“het Fransch mag eerst aangevat worden na het vierde leerjaar; dus niet voor den ouderdom 

van tien jaar”, “de onderwijzer of onderwijzeres moet de Vlaamsche taal flink beheerschen, 

het Fransch moet zuiver en zorgvuldig aangeleerd worden; daartoe behoeven we bijzondere 

leerkrachten, tot die taak onderlegd”, “het onderwijs door het Vlaamsch moet voortgezet 

worden in alle klassen van het lager onderwijs en in alle vakken, behalve het vak der 

Fransche taal” en “het schoolprogramma voor de eerste drie jaren mag niet overlast worden, 

maar moet zich bepalen tot de hoofdvakken: moedertaal, lezen, schrijven, rekenen, 

godsdienst, beginselen van geschiedenis en aardrijkskunde.” 386 Dit alles wilde de 

Oudersbond bereiken door haar invloed te laten gelden bij de schoolbesturen, maar ook door 

hulp en steun te verlenen bij de oprichting van nieuwe scholen.387 

Wat dit laatste betreft, liet de Oudersbond er geen gras over groeien: nog binnen het jaar 

werd de oprichting van een nieuwe school geregeld waar het onderwijs zou ingericht zijn 

“naar een programma opgemaakt in den geest van den Oudersbond, zoals die zich heeft 

geuit in den “oproep aan de ouders.”” De school zou er één voor meisjes worden en werd 

naar de Vlaamse patroonheilige Lutgardis genoemd.388  (Dat was een benedictines die 

zogezegd tot God zou gebeden hebben om nooit Frans te kunnen leren. Ze wilde immers 

geen priores wou worden. God zou volgens de legende de oneindige goedheid hebben gehad 

haar wens in te willigen.)389 

Dat mensen als Lieven Gevaert en Frans Van Cauwelaert zich zo inzetten voor de 

vernederlandsing van het onderwijs, had alles te maken met het cultuurflamingantisme dat 

hierboven reeds werd besproken. Deze motivatie moet hier toch nog even herhaald, gezien 

ze voor de initiatiefnemers (en geldschieters) het a en het z van alles waren. Het grote idee 

achter deze inspanningen was dat kwaliteitsvol Vlaams onderwijs noodzakelijk was om het 

belangrijke einddoel te bereiken: de ontwikkeling van een Vlaamse elite, die Vlaanderen uit 

haar achtergestelde positie zou doen opstijgen. 

                                                           
386 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVO, “Oproep aan de ouders” 
387 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVO, Statuten Oudersbond 
388 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVO, Propagandafolder  Sint-Ludgardisschool 
389 K. Bussels en C. De Ridderen, “Lutgardis”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. 

Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, p. 1967 
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Ten slotte moet hier nog vermeld worden, dat over de geschiedenis van de Oudersbond foute 

informatie circuleert. Zo schreef Reginald de Schryver in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 

Beweging (NEVB), dat deze naast de Sint-Ludgardisschool ook het Sint-Lievenscollege zou stichten. 

Dit strookt niet met de werkelijkheid (cf inf). Eerder in dit artikel meldde de Schryver al dat de Sint-

Ludgardisschool in 1912 werd opgericht, zoals bleek uit het bovenstaande moet dit echter 1911 

zijn.
390

 Dit brengt me er tevens toe er op te wijzen dat zowel onder “Sint-Lutgardisschool” als onder 

“Sint-Lievenscollege” in de NEVB verwezen werd naar het artikel over de “onderwijzersbond”. Het 

is onduidelijk of het hier gaat om de scholen uit Antwerpen of over andere instellingen met 

dezelfde naam (het zou dan wel toevallig zijn dat het juist twee instellingen met dezelfde naam 

betreft), maar indien het zou gaan over de Antwerpse exemplaren, is ook hier de informatie, 

volledig fout. De onderwijzersbond blijkt immers de eerste beroepsvereniging van onderwijzers in 

België te zijn, opgericht in 1857 en opgeheven in 1869, een halve eeuw voor de oprichting van 

beide scholen.
391

 Het lijkt me mogelijk dat er verwarring is opgetreden tussen de “schoolbond” (zie 

hoofstuk Sint-Lievenscollege), de “oudersbond” en de “onderwijzersbond”. Het is sowieso vreemd 

dat er geen volwaardig artikel in de NEVB geschreven staat over beide scholen, gezien ze een 

belangrijke plaats innemen in de geschiedenis van de VB. 

 

5.1.3. De Sint-Ludgardisschool 1911-1939: een bewuste Vlaamse strijdvaardigheid 

Als deze stichting wordt geplaatst in de hierboven reeds uitgebreid geschetste context van 

vernederlandsing van het onderwijs, kan niet anders dan tot de conclusie gekomen worden 

dat de Sint-Ludgardisschool een pionier was. Het was immers de eerste meisjesschool die 

direct als volledig Nederlandstalig instituut van start ging. Samen met het Heilig Graf in 

Turnhout zou de Sint-Ludgardisschool aanvankelijk de nodige kritiek en tegenkanting te 

verwerken krijgen, maar anderzijds waren er ook velen die de initiatieven met belangstelling 

in de gaten hielden. Volgens Hanson zou vooral in West-Vlaanderen die belangstelling tot 

navolging hebben geleid.392 

                                                           
390 R. de  Schryver, Art. Cit., passim 
391 N. Wouters,  “onderwijzersbond”, in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds. Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998,  passim 
392 M. Hanson, Loc. Cit. 
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Praktisch gezien, zou de Nederlandstalige Sint-Ludgardisschool bij haar oprichting ingericht 

worden in het Franstalige Belpaire-instituut. Tot 1919 zou het in de praktijk er eerder een 

Vlaamse afdeling van zijn, zo was er gedurende die periode ook maar één directrice voor 

beide scholen, mevrouw Chaumont.393  

In 1919 zou de Sint-Ludgardisschool echter volledig onafhankelijk worden met een eigen 

bestuurster, juffrouw L. De Schutter. Zij zou deze functie blijven bekleden tot na 1950.394 

Voor het geldelijk beheer van de school, richtte Lieven Gevaert in september 1920 richtte de 

Samenwerkende Maatschappij (SM) Ludgardia op, waar hij zelf voorzitter van werd. Deze 

hield zich bezig met "alles wat de bloei der scholen kon bevorderen". In 1928 zou Gevaert 

de VZW “Katholiek Vlaamsch Onderwijs” (KVO) oprichten, deze had een verruimd doel, 

namelijk "Het stichten en steunen over het hele land van onderwijsgestichten met zuiver 

katholiek Vlaamsche strekking". Deze VZW zou vanaf dan dus ook het beheer van de Sint-

Ludgardisschool op zich nemen en zou (wie anders dan) Lieven Gevaert zelf als eerste 

voorzitter hebben.395 

Direct na haar volledige onafhankelijkheid werd de Sint-Ludgardisschool uitgebreid: er 

bestond reeds lager en middelbaar onderwijs voor de lagere graden, nu kwam daar ook een 

froebelklas bij en werd de aanvang gemaakt met de volledige inrichting van de Latijn-

Griekse humaniora, dat was op dat moment een novum voor meisjes. Ook werd een 

internaat ingericht.396  

De school zou in de jaren ’20 groeien en wegens plaatsgebrek werd in november 1928 de 

school met financiële steun van Lieven Gevaert overgebracht naar de Maarschalk 

Gerardstraat (alwaar ze tot op vandaag nog gevestigd is).397 

In de jaren ’30 breidde de school ook uit buiten het stadscentrum van Antwerpen: in 1931 

werd te Merksem een Sint-Ludgardisschool opgericht met een bloeiende afdeling met 

volledig lager en middelbaar onderwijs en in 1936 werd het “Sint-Ludgardishofken”  in 

                                                           
393 R. Christens, Art. Cit., p. 458 en N., 75 jaar Sint-Ludgardisschool, pp. 29-30 
394 ASLSA, V. Het schoolleven, doos 20, nr. 6, cv juffrouw De Schutter 
395 W. Janssens en L. Roossens, Art. Cit., pp. 1299-1300; N., 75 jaar Sint-Ludgardisschool, p. 30  en AAM, 

Van Roey, Scholen, Briefwisseling scholen, Sint-Lievenscollege, “oproep aan het Vlaamsche Volk!” 
396 ASLSA, V. Het schoolleven, doos 20, nr. 6, cv juffrouw De Schutter 
397 W. Janssens en L. Roossens, Loc. Cit. 
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Kongingshof (wat eerst een weekendverblijf was voor internen) omgevormd tot de eerste 

“model-openluchtschool” van België.398 Ook in Antwerpen zelf groeide de school: er werd 

in 1937 een huis aangekocht in de Bervoetsstraat (vlak bij de Maarschalk Gerardstraat).399 

Het kan geen kwaad hier ook even te vermelden dat er ook in Mortsel een Sint-

Lutgardisschool bestond, deze had echter niets met de Sint-Ludgardisscholen waarover het 

hier gaat te maken. Deze school in Mortsel was een instituut dat oorspronkelijk voor meisjes 

was opgericht, maar waar tijdens de oorlog ook al jongens waren toegelaten. Het telde acht 

lagere schooljaren en een froebelklas. Het instituut werd geleid door kloosterzusters.400 In 

1936 zou de Sint-Ludgardisschool haar zilveren jubileum vieren, een gebeurtenis die zeker 

niet zomaar voorbij ging. Er werden feestelijkheden georganiseerd, waarop ook kardinaal 

Van Roey werd uitgenodigd.401 Zeer opvallend wat deze viering betreft is de manier waarop 

de bestuurster het volk toesprak: “wie zich den jarenlangen stryd herinnert die er is moeten 

gestreden worden om de opleiding van het Vlaamsche kind op een meer gezonden grondslag 

te zien vestigen, die denkt ook onvermyddellyk terug aan den tyd toen er niet alleen voor de 

Vlaamsche kinderen in het Walenland en te Brussel niet eens een Vlaamsche klas was, maar 

ook in byna alle Vlaamsche steden zelfs niet eens een Vlaamsche school kon gevonden 

worden, waar Vlaamsche kinderen zouden worden opgeleid zooals elk vreemd kind in elk 

beschaafd land in zyn eigen moedertaal werd onderwezen […] Aan dit opvoedkundig 

treurspel moest er dan toch eens een einde komen en de Sint Ludgardisschool heeft er in 

1910 dan ook het eerst te Antwerpen een einde aan gesteld. Er waren immers in Vlaanderen 

ook nog andere ouders dan deze, die het heil van hun kinderen aan de vooroordeelen van 

ontaarde en van hun volk sociaal afgezonderde enkelingen wilden blyven opofferen.”402 De 

uitgebreide verwijzing naar de taaltoestanden in Vlaanderen en de nadrukkelijke 

positionering van de Sint-Ludgardisschool hierbinnen duiden op een zeer bewuste Vlaamse 

strijdvaardigheid.  

                                                           
398 ASLSA, V. Het schoolleven, doos 20, nr. 6, cv juffrouw De Schutter 
399 N., 75 jaar Sint-Ludgardisschool, p. 53 en ASLSA, Het schoolleven, doos 20, nr. 5, map “Brugge, 

Bommentijd”, jaarboekje 1943-1945 
400 P. Serrien, Op. Cit., p. 68 
401 AAM, Van Roey, Scholen, Briefwisseling scholen, Sint-Ludgardisschool, Brief van Sint-Ludgardisschool 

aan Van Roey, 3 oktober 1928 

 
402 ASLSA, IV de beginperiode, doos 18, nr. 1, Rede op de Luisterryke plechtigheden in Sint-Ludgardisschool 

te Antwerpen, 8 juni 1936 
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5.2. Het schoolleven en de mentaliteit 1940-1950 

5.2.1. Organisatie van de school  

Uit de voorgeschiedenis mocht blijken dat de Sint-Ludgardisschool in de jaren ’40 al 

bestond uit scholen op verschillende locaties (in Antwerpen, Merksem en Koningshof). 

Deze scholen werden evenwel allemaal beheerd door dezelfde beheersraad. De focus in het 

gedeelte hieronder, zal hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, liggen op de school in 

Antwerpen. Dit was niet alleen de oudste vestiging en het vertrekpunt van waaruit naar 

andere locaties werd uitgebreid in de jaren ’30, ook was zij veel meer dan de andere de 

originele pioniersschool inzake Nederlands (meisjes)onderwijs. (De andere Sint-

Ludgardisscholen waren veeleer plaatselijke kopieën om aan een lokale behoefte te 

voldoen). Tevens was de school in de Gerardstraat veruit de grootste en lag ze veel centraler 

dan de andere. (Merksem ligt op 5 kilometer van het centrum van Antwerpen, Kongingshof 

(Schoten) zelfs op 13 kilometer.) Als we het in het vervolg over “de” Sint-Ludgardisschool 

hebben, doelen we op die in Antwerpen. Indien niet, wordt dit steeds duidelijk vermeld. 

De raad die al deze instellingen beheerde, de VZW Katholiek Vlaams Onderwijs, stond in 

de jaren ’40 onder voorzitterschap van Elsa Gevaert403, de dochter van de in 1935 overleden 

Lieven Gevaert.404 

Het dagelijks bestuur van de Sint-Ludgardisschool, werd (zoals reeds eerder gezegd) 

waargenomen door een bestuurster: in de jaren ’40 was dat juffrouw L. De Schutter.  De 

figuur van de bestuurster, wekte bij de leerlingen heel wat ontzag en bij sommigen ook een 

zekere “schrik” op. Verschillende respondenten hadden het over het aanzien dat juffrouw De 

Schutter onder de leerlingen genoot. Langs de ene kant werd ze begrijpend genoemd, langs 

de andere kant werd verteld dat ze zeer gedistingeerd was en dat de leerlingen maar beter 

hun plaats kenden.405 Een onbelangrijk, maar veelzeggend voorbeeld wat dit betreft, is dat 

                                                           
403 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1950, Verslagen van 1939-1940 tot en met 1549-1950 
404 W. Janssens en L. Roossens, Art. Cit., p. 1301 
405 Eigen verzameling documenten, interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

07/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 13/07/2010; interview van Lucia De Hoog (oud-

leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 21/06/2010 
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als de bestuurster op de speelplaats kwam, er naar alle deuren leerlingen liepen om deze 

voor haar open te doen.406   

Onder de bestuurster stond dan het onderwijzend personeel. Hoewel de school door en door 

katholiek was (cf inf), werd er geen les gegeven door religieuzen, maar bestond het 

leeuwendeel van de leerkrachten uit “juffrouwen” die contractueel aan de school verbonden 

waren. Het feit dat over “juffrouwen” werd gesproken en niet over “mevrouwen”, maakte 

meteen ook duidelijk dat ze niet mochten getrouwd zijn, wilden ze dat toch doen, moesten 

ze ontslag nemen.407 Het feit dat ze ongehuwd moesten zijn, betekende niet dat het daarom 

om jonge leerkrachten ging. Volgens alle respondenten waren ze van alle leeftijden en was 

het gros ervan van middelbare leeftijd.408 Het bisdom legde aan het begin van het schooljaar 

1941-1942 de verplichting op dat in de poësis en retorica enkel les mocht gegeven worden 

door academisch geschoolde vrouwen. Dit bleek echter praktisch niet uitvoerbaar, omdat er 

geen academisch geschoolde vrouwelijke leerkrachten voor klassieke talen te vinden 

waren.409 Uiteindelijk zou in 1943 een mannelijke lekenleerkracht van het atheneum (die 

doctor in de klassieke talen was) aangenomen worden.410 Heel bijzonder was dit niet: er 

waren wel nog meer mannelijke leerkrachten (ongeveer één op de drie), zowel priesters als 

leken. De mannelijke lekenonderwijzers, die “professor” genoemd werden,411 waren zoals 

uit het bovenstaande kan blijken, soms leerkrachten van op een atheneum die ook enkele 

vakken op Sint-Ludgardis kwamen onderwijzen. Hetzelfde kan gezegd worden van de 

priestersleraars die vaak van op colleges uit de buurt kwamen. Zo zou bijvoorbeeld Jozef 

                                                           
406 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
407 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr 2 b, schoolreglement  
408 Eigen verzameling documenten, interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

05/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010; interview van 

Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van Lucia De Hoog (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010 
409 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 7 juli 1941 
410 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 17 maart 1943 
411 Eigen verzameling documenten, interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

09/07/2010 
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Splichal, de directeur van het Sint-Lievenscollege, vanaf 1947 godsdienst geven aan de 

poësis en retorica van de Sint-Ludgardisschool.412  

In de humaniora kregen de leerlingen elk jaar verschillende vakken van hun titularis 

(aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands,…), maar dus ook enkele van vakleerkrachten 

(zoals tekenen, zang, godsdienst, Latijn, Grieks, Frans,…).413 Naast deze “algemenere” 

vakken, kregen de Ludgardismeisjes ook huishoudkundige vakken als naailes, kookles, 

schoonmaak, handwerk,... Dit nam naarmate de humaniora vorderde, wel af.414 Een vrouw 

moest duidelijk van vele markten thuis zijn! 

Heel erg veel uren les werden er op Sint-Ludgardis op een dag niet gegeven: de lessen 

liepen van 8u50 tot 11u50 en 1u50 tot 3u50. Zoals hierboven reeds vermeld waren wel 

slechts zondag en donderdagnamiddag vrij. Zaterdag was dus een volle schooldag.415 

De school bestond uit een froebelklas, volledige voorbereidende afdeling, volledige oude 

humaniora (Latijn-Grieks) en vier jaren “middelbaar” (zo werd de moderne humaniora er 

genoemd): van de zesde tot en met de derde. Volgens Vilma Antonissen was er echter een 

probleem met deze laatste studierichting: de leerlingen die hun diploma van de moderne 

wilden halen, moesten hun twee laatste jaren elders afwerken, maar constateerden dan dat ze 

geen diploma kregen en indien ze dit toch wilden behalen, naar de middenjury moesten 

trekken. Volgens haar lag het probleem hiervan weldegelijk bij Sint-Ludgardis en niet bij de 

school waar de twee laatste jaren werden gevolgd. De meesten hebben dit probleem echter 

nooit ervaren, omdat slechts een minderheid van de meisjes na het derde middelbaar op Sint-

                                                           
412 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
413 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 en AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 

tot 1943-1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 

1949-1950 
414 Eigen verzameling documenten, interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

05/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010; interview van 

Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010 
415 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr 2 b, schoolreglement 
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Ludgardis, elders hun humaniora (voor de laatste twee jaar) verder zetten.416 Voor een goed 

begrip: wat mevrouw Antonissen vertelde, was enkel van toepassing op de leerlingen van de 

moderne en niet op de Latijn-Griekse. 

Om de onderlinge grootteverhoudingen tussen de verschillende afdelingen goed te kunnen 

inschatten, stelde ik onderstaande tabel op, waarin het aantal leerlingen per afdeling 

weergegeven wordt van jaar tot jaar. Om het duidelijker visueel voor stellen, is ook een 

schijfdiagram toegevoegd. 

Jaar Oudere humaniora Moderne humaniora Voorbereidende afdeling (7e-10e) 
1940/41 137 122 296 
1941/42 151 114 307 
1942/43 138 139 271 
1943/44 125 151 279 
1944/45 Geen gegevens beschikbaar 
1945/46 
1946/47 
1947/48 118 101 195 
1948/49 118 98 198 
1949/50 135 93 170 
Tabel 1: leerlingen Sint-Ludgardisschool per afdeling (met bijhorend schijfdiagram)417 

 

Hieruit zou kunnen geconcludeerd worden dat de Latijn-Griekse populairder was dan de 

moderne humaniora. Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat 

eerstgenoemde uit zes studiejaren bestond en de laatstgenoemde uit slechts vier. Als dit in 

beschouwing wordt genomen, zien we dat gemiddeld per leeftijd 57% in de moderne zat en 
                                                           
416 Eigen verzameling documenten, interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

13/07/2010 
417 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
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43% in de Latijn-Griekse. Ook hier echter mogen geen voorbarige conclusies uitgetrokken 

worden, want in de Latijn-Griekse vielen er in vergelijking met de moderne doorheen de 

jaren veel meer leerlingen af (wat het percentage zeer naar omlaag haalt). Welke de 

populairste richting was in de 6e, varieerde sterk van jaar tot jaar en was het ene jaar eens de 

moderne humaniora, het andere weer de oude humaniora. In deze variaties valt ook geen lijn 

te trekken. Opvallend waren de soms zeer grote klassen: elke studierichting had over het 

algemeen maar één klasgroep per jaar, met af en toe een uitzondering voor de zesde 

moderne of Latijn-Griekse. Zeker in de jongere jaren waren klasgroepen van meer dan 30 

leerlingen niet ongewoon. 

Jaar 3e mod 4e mod 5e mod 6e mod 
1941/42 9 30 35 39 
1942/43 Geen gegevens beschikbaar 
1943/44 7 42 49 61 
1944/48 Geen gegevens beschikbaar 
1948/49 0 29 32 37 
1949/50 24 32 18 19 
Tabel 2: leerlingenaantal per schooljaar moderne humaniora Sint-Ludgardisschool418 

jaar Retorica Poësis 3e  LG 4e LG 5e LG 6e LG 
1941/42 10 14 17 21 28 58 
1942/43 Geen gegevens beschikbaar 
1943/44 11 19 17 29 20 34 
1944/48 Geen gegevens beschikbaar 
1948/49 7 16 15 20 23 29 
1949/50 14 17 19 18 25 42 
Tabel 3: leerlingenaantal per schooljaar oudere humaniora Sint-Ludgardisschool419 

Tot slot moet hier ook nog aangegeven worden dat voor de aller kleinsten, met name tot het 

tweede leerjaar, Sint-Ludgardis gemengd was. Vanaf het derde leerjaar moesten de jongens 

dan andere oorden opzoeken. 

 

                                                           
418 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
419 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
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5.2.2. “Wees voornaam, meisjes!” 

Deze zin werd aan Agnes Claes en haar toenmalige klasgenootjes vele keren herhaald door 

de juffrouwen en de bestuurster. Vaak werd daar in één adem aan toegevoegd: “ u moet dat 

doen, want u hoort tot de elite”. 
420 Verwondering kan deze mentaliteit niet wekken, gezien 

deze volledig in de lijn lag van wat Lieven Gevaert en zijn trawanten wilden bereiken met 

de oprichting van de school: de vorming van een Vlaamse elite (cf sup). Uiteraard was dit 

evenzeer van toepassing op meisjes als op jongens, want met een geschikte ontwikkeling 

was de vrouw immers de passende levensgezellin van een gestudeerde man en binnen het 

gezin en de vriendenkring bepaalde zij mede het niveau van cultuur.421 Deze voornaamheid 

entte zich op verschillende punten: niet alleen moest er gezorgd worden voor een kwalitatief 

hoogstaand onderwijs dat hen intellectueel zou vormen, ook moest de meisjes aangeleerd 

worden geordend en gedisciplineerd te leven, zoals het iemand die tot de elite behoorde, 

betaamde.  

 

5.2.2.1. Orde en Discipline 

 “Zij [Het katholiek onderwijs] moet er [de kinderen] goede kristenen van maken, vrouwen 
van karakter, orde en werklust, verkleefd aan de nationale instellingen.”422 

 

In de Sint-Ludgardisschool werd enorm veel gehamerd op orde en discipline. Dat hoorde, 

zoals uitgelegd, bij een opvoeding voor vrouwen die de elite zouden moeten gaan vormen. 

Boven al moesten de bestuurster en leerkrachten uiteraard beginnen met altijd het goede 

voorbeeld te geven. Vilma Antonissen herinnerde zich nog zeer goed hoe de onderwijzers er 

altijd voor zorgden met alles volledig in orde te zijn.423 Dit werd ook verwacht door de 

                                                           
420 Eigen verzameling documenten, interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

09/07/2010 
421 N., Sint-Lievens College: 50 jaar Katholiek Vlaams Onderwijs, p. 30 en J. Craeybeckx, A. Meynen en E. 

Witte, Op. Cit., p. 149 en eigen verzameling documenten, interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door 

Hans Blomme, 21/06/2010 
422 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr 2 b, schoolreglement 
423 Eigen verzameling documenten, interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

13/07/2010; interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010 
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beheersraad.424  De relatie tussen de leerlingen en de leerkrachten was over het algemeen (er 

waren altijd uitzonderingen) zeer afstandelijk. Hoewel de leerkrachten wel vriendelijk 

waren, waren ze toch vooral streng en correct. Als er een probleem was, waren ze wel 

aanspreekbaar, maar dat was toch nog steeds met enige afstand en kort. Indien men iets niet 

snapte, kon men wel om uitleg vragen.425 

Ook van de leerlingen werd een grote discipline geëist, daar waren alle respondenten van 

Sint-Ludgardis het in de interviews roerend over eens. “Er was wel een strengheid die niet 

iedereen aankon. Het was absoluut een strenge school,” vertelde Vilma Antonissen.426 Met 

allicht enige zin voor overdrijving, stelde Agnes Claes zelfs: “Het was zeer, zeer streng, een 

beetje orde en tuchtachtig, zoals de Duitsers konden zijn!”427 Discipline werd van de 

leerlingen geëist zowel op school als erbuiten. Op de school werden uiteraard de “normale” 

zaken verwacht als stilte in de klas, stiptheid, schooluniform, orde,…  Tijdens de speeltijd 

was het verboden om in kleine groepjes te praten: men moest altijd in een grote groep staan 

of spelen. Alles wat niet “voornaam” werd geacht, was verboden voor de kinderen. Een 

bloemlezing waar de Ludgardianen zoal voor gestraft werden: iets of iemand aanwijzen, het 

eigen haar aanraken “in gezelschap”, in de sneeuw spelen op de speelplaats, juwelen dragen, 

met de benen gekruist zitten,... De straf beperkte zich aanvankelijk wel meestal tot een 

berisping of een slecht punt op “wellevendheid” op het wekelijkse rapport. Het was immers 

zo dat de bestuurster wekelijks de rapporten kwam uitdelen. Dit was een boekje waarin 

telkens de in die week behaalde punten op de verschillende vakken, maar dus ook op het 

gedrag, werden bijgeschreven. Waren de punten slecht of mispeuterde men één of ander, 

dreigde een “retenue”. Dan moest men op de vrije donderdagnamiddag toch naar de school 

komen om straf te schrijven. Deed men iets ernstig verkeerd, werd men uit de school 

                                                           
424 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 7 juli 1941 en 13 

juli 1942 
425 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 13/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
426 verzameling documenten, interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

13/07/2010 
427 Eigen verzameling documenten, interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

09/07/2010 
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gezet.428 Een voorval wat misschien de sfeer op de school goed omschrijft is dat Lucia De 

Hoog, wanneer ze op school gevallen was en had haar arm gebroken had, dit ondanks de 

pijn niet durfde te vertellen aan de leerkracht. Ze was immers bang dat deze zou denken dat 

ze in de sneeuw had gelopen en haar zouden straffen.429 Yvonne Thibaut, die niet graag op 

Sint-Ludgardis zat, volgde tijdens de V-bommenperiode een half jaar les in een school 

verbonden aan een klooster in Leuven. Ze gaf aan dat, hoewel het daar nonnen waren en in 

Sint-Ludgardis juffrouwen, het in Leuven veel minder streng was en er een veel “lossere 

sfeer” heerste.430 

Zoals gezegd werd ook buiten de school discipline geëist van de leerlingen. Dat begon al bij 

het verlaten van de school. Er gingen vanaf de schoolpoort rangen naar verschillende 

“afhaalpunten”, van waar de kinderen alleen hun tocht naar huis konden verder zetten of 

waar ze opgehaald konden worden door ouders. Uiteraard diende dit zeer gedisciplineerd te 

gebeuren. “mijn grootmoeder zag ons eens in de rang lopen en zei “dat zijn geen kinderen, 

dat zijn soldaten” omdat wij zo gedisciplineerd moesten stappen,” vertelde Lucia De 

Hoog.431 Ook nadat de leerlingen vrij hun weg naar huis moesten gaan, konden ze niet doen 

en laten wat ze wilden. Zo mochten ze zeker niet met jongens praten, verder moesten ze hun 

befaamde (of beruchte) hoedje (dat deel uitmaakte van hun schooluniform) op houden. Als 

het kermis was, mochten ze deze niet bezoeken zonder hun ouders.432 Ten slotte werd ook 

op straat spelen niet “voornaam” bevonden en dus niet getolereerd volgens Lucia De 

                                                           
428 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 13/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
429 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
430 Eigen verzameling documenten, interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

05/07/2010 
431 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
432 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 13/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
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Hoog433. Dit alles werd uiteraard niet actief gecontroleerd, dat kon ook niet, maar als het 

gezien werd (en dat gebeurde nogal eens), had je een probleem. Alweer kan een voorval de 

heersende mentaliteit goed weergeven. Aangezien er geen feestzaal was op de Sint-

Ludgardisschool, werd er in de jaren ’40 voor plechtigheden gebruik gemaakt van die van 

het Sint-Lievenscollege (deze was immers vlak bij.) Wanneer een klas meisjes in deze 

context op het Sint-Lievenscollege verscheen en daar bleek nog een groep jongens rond te 

lopen, ging de juffrouw afschermend voor deze jongens staan en riep “niet kijken meisjes, 

niet kijken!”434 

Dit alles trok vooral kinderen van de hogere sociale lagen aan, waardoor het doorsnee 

“profiel” van een leerling van Sint-Ludgardis het best kan omschreven worden als een kind 

van “de Vlaamse burgerij” en zelfstandige middenklasse. Anderzijds trok de school ook 

kinderen van mensen uit de culturele sector aan: zo waren de dochters van Felix 

Timmermans en Anton Tierie Ludgardianen in de jaren ’40.  

Een duidelijk minpunt aan de consequente en doorgedreven “elitaire” en “voorname” 

houding die op de school leefde, was het feit dat de moderne toch enigszins als inferieur 

werd beschouwd aan de Latijn-Griekse. Deze laatste studierichting was er één voor de elite, 

de eerste voor de “minder verstandigen”.435 “Ik denk dat ze de moderne wel wat aanzagen 

als diegene die het niet konden,” meende Vilma Antonissen.436 Lucia De Hoog verteld iets 

soortgelijks: “er werd vanwege de leerkrachten wel een onderscheid gemaakt tussen de 

moderne en de Grieks-Latijnse. Ze waren toch fier op diegene die Grieks-Latijn deden. Je 

voelde dat toch.”437 Spottende opmerkingen werden er evenwel niet gemaakt (dat zou 

                                                           
433 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
434 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010 
435 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 13/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 en L. 

Timmermans, Mijn vader, Declée De Brouwer, Brugge, 1951, p. 112 
436 Eigen verzameling documenten, interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

13/07/2010 
437 verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010 
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uiteraard niet voornaam geweest zijn). Een ander minpunt aan de elitaire houding is dat 

volgens Paula Hillen sommige leerlingen af en toe spotten met meisjes die het minder breed 

hadden.438 De sfeer onder de leerlingen verschilde zeer van klas tot klas en de perceptie 

ervan verschilde waarschijnlijk ook van leerling tot leerling: de ene respondent was nog 

steeds (bijna 70 jaar later) goed bevriend met haar klasgenootjes van toen, de andere sprak 

over een slechte sfeer en de afwezigheid van een groepsgevoel. 

De grote aandacht voor tucht en orde, zorgde er voor dat deze er ook weldegelijk was in de 

praktijk. Bijna alle respondenten gaven aan dat er niet veel “kattenkwaad” werd uitgestoken 

en dat er eigenlijk relatief weinig moest gestraft worden. Een echt repressieve sfeer hing er 

dus niet echt. Als iedereen deed wat hij moest doen, was er immers geen probleem.439 Ook 

juffrouw De Schutter was tevreden over de discipline die er op de school heerste. Zij gaf 

immers in haar verslagen voor het Aartsbisdom aan, dat de discipline in haar school goed 

was.440 

 

5.2.2.2. Kwalitatief onderwijs 

Het kon niet anders dan de bedoeling zijn van de stichters van Sint-Ludgardis, dan dat deze 

school een onderwijs van een zeer hoog niveau zou afleveren. Dit was immers essentieel om 

een hoogstaande elite te vormen. Het mag dus ook geen verwondering opwekken dat ook al 

in het schoolreglement bepaald werd dat de onderwijzeressen hun best moesten doen om “op 

de hoogte te blyven van de vooruitgang der wetenschap over het algemeen en inzonderheid 

van den vooruitgang der opvoedkunde en der methodenleer […] Zy volgt de methodes en 

werkwyzen welke als de beste bekend staan. Wanneer zulks wenschelyk blykt doet zy een 

                                                           
438 Eigen verzameling documenten, van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010 
439 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 
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440 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
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behoorlyk voorbereid schooluitstapje.”441  De naleving van dit voorschrift, werd vanuit de 

beheersraad ook gecontroleerd en indien nodig werd er ingegrepen. Zo werd er aan het begin 

van het schooljaar 1941-1942 beslist een bepaalde juffrouw te ontslaan “aangezien het er 

niet de schijn van heeft dat de betrokkene haar lesgeefmethodes zou aanpassen.” Zoals 

hierboven reeds gezegd werd, waakte ook het episcopaat op de kwaliteit van de school en 

eiste het dat in de poësis en retorica enkel les mocht gegeven worden door academisch 

geschoolde vrouwen. Hoewel het onmogelijk bleek de nodige gekwalificeerde vrouwen te 

vinden voor alle vakken, besliste de beheersraad om in de plaats mannelijke universitairen 

aan te trekken. 442  Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de leerkrachten voor een groot 

deel de kwaliteit van de school bepaalt en dat wierp op de Sint-Ludgardisschool haar 

vruchten af: in Antwerpen stonden er maar twee katholieke meisjesscholen zeer hoog 

aangeschreven: de eerder franskiljonse “Dames van het Christelijk Onderwijs” (waar de 

Franstalige sectie lang zou blijven bestaan) en de bewust Vlaamse Sint-Ludgardisschool.443 

“Sint-Ludgardis en ‘de Dames’, dat was water en vuur. In mijn ogen waren ‘de Dames’ 

franskiljons en bourgeois. Sint-Ludgardis was Vlaams en meer middenklasse,” getuigde 

Vilma Antonissen.444 Maar volgens Agnes Claes heerste er toch niet zo’n grote concurrentie 

tussen deze twee scholen: “er was meer concurrentie tussen Sint-Ludgardis en het Heilig 

Graf in Turnhout, dat was ook een zeer Vlaamse school.”445 

Verschillende respondenten die het niveau van Sint-Ludgardis konden vergelijken met 

andere scholen (waar ze voor of na hun Sint-Ludgardisperiode studeerden), waren het er 

over eens dat de moeilijkheidsgraad op de Sint-Ludgardisschool toch duidelijk voelbaar een 

                                                           
441 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr 2 b, schoolreglement 
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443 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 
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SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
444 Eigen verzameling documenten, interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

13/07/2010 
445 Eigen verzameling documenten, interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

09/07/2010 
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trapje hoger lag dan elders.446 Op deze manier valt de grote selectie die de eerste jaren van 

hoofdzakelijk de oude humaniora werd doorgevoerd, te begrijpen (zie ook de hierboven 

reeds besproken tabel 3). “We zijn met 40 in de zesde begonnen en met 8 in de retorica 

afgestudeerd,” bevestigde Agnes Claes dit beeld. 447 Nochtans moest er voor de zesde 

humaniora al een ingangsexamen worden afgelegd om op voorhand enigszins het kaf van 

het koren te scheiden.448 

De hoge kwaliteit van het onderwijs, wierp ook zijn vruchten af in de praktijk: de leerlingen 

van de Sint-Ludgardisschool presteerden niet alleen sterk op interscolaire prijskampen,449 

ook gingen een aanzienlijk aantal van de retoricaleerlingen (met succes) naar de 

universiteit.450 

Het niveau lag wel niet even hoog voor alle vakken. Bijvoorbeeld aan wetenschappen werd 

vrij weinig tijd besteed en de cursus hiervan was dan ook van een veel lager niveau dan de 

andere vakken.451 Naast godsdienst werd er vooral heel veel aandacht besteed aan wiskunde 

en talen, ook aan het Frans. Zoals bepaald was in de statuten van de Oudersbond, werd pas 

begonnen met het aanleren van deze taal vanaf het achtste leerjaar en werd dit gedaan door 

iemand die er speciaal toe onderlegd was. In de humaniora was dit de Luxemburgse 

juffrouw Biesdorf, volgens de respondenten een zeer goede en bekwame onderwijzeres. Ze 

kregen zowel les in de Franse spraakkunst als in dictee en lezen.452 Dat weldegelijk enorm 

                                                           
446 Eigen verzameling documenten, interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

13/07/2010; interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010 en interview 

van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010 
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448 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
449 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, verslag van beheersraad KVO 14 juli 
450 Eigen verzameling documenten, interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van 

Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
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21/06/2010 en interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010 
452 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 
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veel belang werd gehecht aan het goed aanleren van de Franse taal, bewijst dat zelfs op de 

beheersraad van de VZW KVO werd gesproken over de “bevordering van de franse 

taalkennis”. Deze zou er in 1943 volgens het verslag tegenover vroegere generaties sterk op 

achteruit zijn gegaan. “Een voorname opvoeding, het doel van de school, sluit een degelijke 

kennis van het Fransch niet uit. Men is geen beter Vlaming omdat men het Fransch slechts 

gebrekkig kent, wel integendeel”.453 Enkele jaren later, in 1946, kwam deze problematiek 

weer naar boven, daar is een document met de titel “Hoe kan het vlot Fransch spreken op 

school practisch worden aangeleerd?” getuige van. In het begin van de tekst wordt gesteld 

dat men niet vroeger mag beginnen met Frans aan te leren en er ook niet meer tijd aan mag 

besteden: “verfransing, laat staan de tweetaligheid van de school is uit den boze.” Toch is 

het doel dat de leerlingen “zoo vlotweg en sierlijk Fransch zouden spreken als andere, die 

thuis in het Fransch, of zelfs tweetalig werden grootgebracht.” Vervolgens werden er allerlei 

methodes aangebracht om de kwaliteit van de Franse lessen te verbeteren.454 In het verslag 

van het schooljaar 1948-1949, dat de bestuurster voor het bisdom moest opstellen, gaf ze de 

bedoelingen van Sint-Ludgardis aan: “meer zorg aan Franse taal” te besteden “door 

intensiever werk!”455 

Het feit dat de Sint-Ludgardisschool als uitgesproken Vlaamse instelling zo bezorgd was om 

de kwaliteit van haar Franse lessen, wijst er op dat ze op voorhand alle mogelijke kritiek in 

zake haar taalbeleid wenste te pareren en dat ze er voor wou zorgen dat haar leerlingen geen 

achterstand opliepen voor de Franse taal. 

 

5.2.3. Lutgart! Vlaandrens schutspatroon! 456 

Zoals uit de voorgeschiedenis van de Sint-Ludgardisschool bleek, was Sint-Ludgardis de 

eerste decennia na haar oprichting niet alleen een volledig vernederlandst instituut, maar was 
                                                                                                                                                                                   
Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 13/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
453 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, verslag van beheersraad KVO 
454 ASLSA, IV. De Beginperiode, doos 19, nr 17, Hoe kan het vlot Fransch spreken op school practisch worden 

aangeleerd?, document 1949 
455 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLS, aanvullend verslag schooljaar 1948-1949 
456 Zie bijlage 1, Sint-Ludgardislied en ASLSA, I. Liederen en partituren, doos 2, Sint-Ludgardislied 
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het tevens een zeer bewuste, strijdbare Vlaamse school. Net deze geschiedenis en de naam 

die het college hierdoor verworven had in de “publieke opinie”, gaf de school een enorme 

aantrekkingskracht en was een belangrijke peiler waarop het flamingante karakter van de 

school in de jaren ’40 steunde. 

Wat het gebruik van de typische Vlaamse symboliek betreft, moet het strijdend Vlaamse 

beeld echter al gauw bijgesteld worden. Bijna alle respondenten meenden dat bijvoorbeeld 

de Vlaamse Leeuw nooit gezongen werd op plechtigheden of proclamaties (de Brabançonne 

evenwel ook niet) en slechts enkelen herinnerden zich dat de Vlaamse Leeuwenvlag ooit 

boven de school wapperde bij feestelijkheden. Daarenboven waren de herinneringen van de 

respondenten nogal tegenstrijdig.457 Dit zou er op kunnen wijzen dat er wel gebruik werd 

gemaakt van Vlaamse symbolen, maar slechts in zeer beperkte mate. Als we daarenboven 

foto’s bekijken van de informatiestand van de Sint-Ludgardisschool in de stadsfeestzaal in 

1949 ter gelegenheid van een feest van de katholieke scholen, kunnen we perfect zien hoe de 

school zich wenste te profileren naar de buitenwereld. Op de foto’s valt te bemerken dat er 

wordt uitgepakt met schoolboeken en informatieborden over de structuur van de school. 

Verder werd de informatiestand opgefleurd met bloemen en Romeinse bustes, maar was er 

geen Vlaamse Leeuw, Blauwvoet, of ander typisch Vlaams symbool te bespeuren. Wel 

stond er in de infostand een afbeelding van Sint-Lutgardis en een portret van Lieven 

Gevaert. Uit dit laatste zouden we kunnen afleiden dat de (uitgesproken flamingante) geest 

van Lieven Gevaert op de school weliswaar van cruciaal belang bleef en dat het nog steeds 

de bedoeling was om een “Vlaamse elite” te vormen, maar dat van een radicale, strijdbare 

Vlaamsgezinde profilering geen sprake was.458 

Op zich hoeft dit alles niet vreemd te zijn: een te uitgesproken symbolische, quasi platte, 

romantische adoratie van het Vlaamse land zou absoluut niet in het plaatje gepast hebben 

van de “voornaamheid”. Laat ons trouwens niet vergeten dat behalve de reserve die men 

blijkbaar aan de dag legde bij het stellen van tijdelijke symbolische daden (als het zingen 

                                                           
457 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 13/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
458 ASLSA, V. Het Schoolleven, doos 20, nr 8, feest van de katholieke scholen 1949, enkele onbenoemde en 

ongenummerde foto’s 
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van een lied, het hijsen van een vlag,…), er op verschillende vlakken weldegelijk een 

uitgesproken Vlaamse symboliek gehandhaafd bleef: de schoolnaam “Sint-Ludgardis”, de 

tekst van het “Sint-Ludgardislied” (zie bijlage 1), de naam van de beheersraad VZW 

“Katholiek Vlaams Onderwijs”,…  

Als we het flamingantisme van de school in de dagelijkse gang van zaken willen 

onderzoeken, kan dit best gebeuren door er ten eerste naar te peilen bij respondenten, maar 

verder ook door de retoriek en het discours van de documenten uit die tijd te analyseren. De 

meeste respondenten gaven aan dat er zeer zeker een Vlaamse sfeer leefde op de school, 

maar dat ze niet konden beschrijven hoe deze zich precies uitte. Het mag dus duidelijk zijn 

dat expliciete uitingen van flamingantisme zelden naar boven kwamen op de school en dat 

de Vlaamsgezindheid eerder in de mentaliteit verborgen zat.459 Toch zou het verkeerd zijn te 

stellen dat deze Vlaamse mentaliteit zich helemaal niet concretiseerde in het dagelijkse 

leven. Ten eerste was het gehele schoolleven volledig vernederlandst: niet alleen de lessen 

en de hele administratie waren volledig in deze taal, ook de bestaande (en doorgaans 

verfranste) schoolterminologie werd op Sint-Ludgardis vernederlandst: de leerlingen hadden 

geen bulletin maar een rapport, er was geen directrice maar een bestuurster,…460  De 

vernederlandsing van het schoolleven was radicaal en dat mag ook blijken uit hetgeen Lucia 

De Hoog vertelde. In haar klas zat een meisje die “eens iets in het Frans zei in de klas, en 

heel de klas draaide zich om en schold haar uit voor ‘Franskiljon’, omdat ze één zin in het 

Frans zegde.”461 

Ten tweede kwam ook in de lessen de Vlaamse cultuur uitgebreid aan bod: de literatuur in 

de les Nederlands,462 uitgesproken flamingante liederen in de zangles, het leven van Sint-
                                                           
459 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010; interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van 

Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010; interview van Paula Hillen (oud-leerling 

SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 13/07/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
460 Eigen verzameling documenten, van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 13/07/2010 

en  ASLSA, V1. U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1950, Verslagen van 1939-1940 tot en met 1549-

1950 
461 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
462 Eigen verzameling documenten, interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

05/07/2010 
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Lutgardis in de godsdienstles: “zij was zo nederig dat ze geen overste wou worden en 

daarom bad ze om geen Frans te kunnen leren, maar wij namen dat op in het kader van de 

Vlaamse zaak”.463 Ook Lieven Gevaert werd wel eens vermeld in de les, er werd weliswaar 

niet specifiek les over gegeven, maar ter loops werd er soms wel kort verteld over het feit 

dat hij het was die er voor had gezorgd dat er een Vlaamse meisjesschool was in 

Antwerpen.464 Op schoolfeesten als “muzikale kunstavonden” en “Sint-Ludgardisfeesten”, 

stonden steevast uitgesproken Vlaamse gedichten (van onder meer Albrecht Rodenbach) en 

liederen geprogrameerd: “Jeugd, door U wordt Vlaandren groot, Red uw dierbaar volk in de 

nood […]”, en zo meer.465 

Ten derde stond ook de retoriek die in de jaren ’40 van de school uitging bol van de 

verwijzingen naar Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld: “het Christen Vlaamse levensideaal […] 

dat we onze leerlingen voor ogen houden”,466 “met Vlaamsche voornaamheid”,467 “een 

Vlaming is correct”,…468  

Tot slot is een heel duidelijke uiting van de Vlaamse mentaliteit van de school, dat de raad 

van beheer in november 1945, tegen de gangbare regels dat men op de school geen 

propaganda mocht voeren, toch de “Yzerstichting” toestond propaganda te maken in de 

klassen. “Dit gezien het gaat om zielmissen voor gesneuvelden,” werd als motivatie 

gegeven.469 

                                                           
463 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
464 Eigen verzameling documenten, interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

09/07/2010; interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010 en interview 

van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 07/07/2010 
465 ASLSA, V. Het schoolleven, Doos 20, nr 18, programma’s van feestelijkheden, Programma muziekale 

kunstavond 19 juni 1948 en Programma Sint-Ludgardisfeest 1949 
466 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, verslag van beheersraad KVO 21 december 1942 
467 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 18, nr. 1, allerlei correspondentie bewaard door L. De Schutter, Brief 

van H Van Oekel aan De Schutter, 16 juni 1946 
468 Eigen verzameling documenten, interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

21/06/2010 
469 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, verslag van beheersraad KVO 21 november 

1945 
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Het mag dus duidelijk zijn dat de Vlaamsgezindheid er één was die zich vanuit een 

flamingante mentaliteit concretiseerde in de dagelijkse gang van zaken, volledig passend 

binnen het ideaal dat Lieven Gevaert en de andere cultuurflaminganten voor ogen hadden. 

Het flamingantisme was er geen met luide trom, vlaggen en wimpels. Toch leefde het sterk 

op de school, daar waren alle respondenten het over eens, ook zij die niet uit 

Vlaamsgezindheid voor de Sint-Ludgardisschool hadden gekozen. Van de zeven oud-

ludgardianen die ik sprak, was Sint-Ludgardis voor “maar” vier een overwogen Vlaamse 

keuze.470 Sommigen meenden dat het Vlaamse aspect voor het leeuwendeel van de 

schoolpopulatie van groot belang was,471 anderen meenden net het tegenovergestelde.472 

Naar mijn aanvoelen was voor een belangrijk deel van de meisjes Sint-Ludgardis duidelijk 

een bewust Vlaamse keuze. Dat bewijst ook de aanwezigheid van verschillende dochters van 

prominente en uitgesproken Vlamingen, die soms van ver kwamen en er op internaat zaten. 

Dit laatste was bijvoorbeeld het geval voor een klasgenootje van Paula Hillen: Tonet 

Timmermans.473 Haar vader, Felix Timmermans, was een fervent cultuurflamingant en liep 

hoog op met de Duitse cultuur. In 1942 verklaarde hij: “Het is langs Duitsland heen dat onze 

schrijvers in andere landen vertaald werden. Alzo is Duitsland de vinger, die aan de wereld 

wijst dat er nog een Vlaanderen is.”474 Na de oorlog zou hij beschuldigd worden van 

culturele collaboratie, maar (na het uitoefenen van enige politieke invloed) zou zijn dossier 

geseponeerd worden in 1946.475 De school had volgens mij echter ook meer aspecten op 

basis waarvan leerlingen opteerden om naar Sint-Ludgardis te gaan, zoals de nabijheid en 

                                                           
470 interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; interview van Katelijne 

Lehembre (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 19/07/201; interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) 
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07/07/2010 
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(oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans 
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21/06/2010 
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vooral de kwaliteit. Zoals immers reeds gezegd werd, waren er in Antwerpen maar twee 

hoog aangeschreven scholen, waarvan Sint-Ludgardis er één was. Hierdoor konden meisjes 

die eerder onverschillig stonden tegenover het flamingantisme, toch bij de Sint-

Ludgardisschool terechtkomen omwille van het onderwijsniveau. Zeer kort gesteld, lijkt het 

mij dat het overgrote deel van de meisjes uit de (Antwerpse) Vlaamsgezinde milieus die 

kwaliteitsvolle humaniorastudies wensten te volgen, naar Sint-Ludgardis gingen, maar dat 

niet alle leerlingen van deze school uit een Vlaamsgezind milieu kwamen. 

Hoe Vlaamsgezind de school ook mocht zijn, anti-Belgicisme mogen we haar geenszins 

verwijten. Niet alleen hing in elke klas een foto van de koning,476 ook stond letterlijk in het 

schoolreglement dat van de kinderen vrouwen van karakter, orde en werklust moest gemaakt 

worden, “verkleefd aan de nationale instellingen”.477 Bovendien stelt de beheersraad net na 

de bevrijding (naar aanleiding van een brief van Van Roey) “dat er door het verwezenlijken 

van vele desiderata in Vlaamsch opzicht, het vroegere romantisme verdwenen is en plaats 

gemaakt heeft voor al te zeer stoffelijke betrachtingen en er thans, in het algemeen bestaande 

tekort aan nationale opvoeding bij de jeugd, volstrekt zou dienen verholpen worden.”478 

Dissident tegenover de Belgische staat, is de raad van bestuur dus zeker niet, wel in 

tegendeel. 

 

5.2.4. Lutgarts ziel steeg blind en doof […] op de vlerken van ’t geloof479 

De Sint-Ludgardisschool werd opgericht door de “Oudersbond tot uitbreiding en verbetering 

van het Vlaamsch Katholiek Onderwijs”, werd beheerd door de “VZW Katholiek Vlaamsch 

Onderwijs” en was genoemd naar “Sint-Lutgart”,… Enkel de naamgeving maakte dus al 

duidelijk dat deze school zeer katholiek was. Hoewel de Sint-Ludgardisschool in se geen 

bisschoppelijke school was  (voor bepaalde zaken moest ze wel de richtlijnen van het 

aartsbisdom volgen) en niet tot één of andere orde of congregatie behoorde en hoewel er, 

                                                           
476 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
477 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr 2 b, schoolreglement 
478 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, verslag van beheersraad KVO 26 september 

1944 
479 Zie bijlage 1, Sint-Ludgardislied en ASLSA, I. Liederen en partituren, doos 2, Sint-Ludgardislied 
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zoals reeds gezegd, hoofdzakelijk les werd gegeven door leken, werd het godsdienstig 

karakter van de school er niet minder om. In het schoolreglement viel onder artikel 2 te 

lezen: “Het hoofddoel van het katholiek onderwys is de zedelyke en kristelyke opvoeding 

der kinderen te bewerken.”480 Het belang dat men ook in de praktijk aan de christelijke 

opvoeding hechtte, was zichtbaar aan de voorkeursbehandeling die de godsdienstles genoot. 

Alle dagen werden er immers mee begonnen en als tijdens de oorlog door een bomalarm 

lessen weg vielen, werden er voornamelijk twee lessen ingehaald: godsdienst en 

wiskunde.481 Bovendien werd “het toezicht over het onderwys in den godsdienst […] door 

de afgevaardigden van de hoofden der eerediensten” uitgeoefend (de kardinaal dus).482 Anna 

Smits vertelde dat nadat ze Sint-Ludgardis had verlaten op een school terecht kwam waar 

nonnen het onderwijs verzorgden en daar minder nadruk legden op de godsdienst, dan dat op 

Sint-Ludgardis gebeurde.483 

Hoe het katholicisme op de school werd ervaren, hing van persoon tot persoon af: sommigen 

vonden het overdreven en preuts,484 anderen vonden het goed te doen.485 De leerlingen 

moesten (zoals in vele scholen wél het geval was) niet elke dag naar de mis. Er was elke 

ochtend een eucharistieviering voor de internen op de school, maar de externen moesten 

hierop niet aanwezig zijn. Er werd wel verwacht dat leerlingen dat ze alle weken gingen 

biechten en op zondag naar de kerk gingen, maar dit werd niet gecontroleerd. De dag werd 

wel steeds begonnen met een gebed. Ook bij bomalarmen werd er in de schuilkelder 

gebeden. Verder werden uiteraard alle katholieke feestdagen gevolgd486: hiertoe beschikte 

de school over een kapel, waar de leerlingen bij bepaalde gelegenheden een mis moesten 
                                                           
480 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr 2 b, schoolreglement 
481 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
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bijwonen, zo was er bijvoorbeeld elk schooljaar een zielenmis voor de in 1935 overleden 

stichter, Lieven Gevaert. Soms werd er echter ook gebruik gemaakt van de veel grotere 

kapel op het Sint-Lievenscollege (dat vlakbij gelegen was).487 Jaarlijks werd er ook een 

retraite georganiseerd, dat waren bezinningsdagen onder leiding van een pater, met 

tussendoor lezingen en periodes van algemene stilte in de klas, en dat gedurende een drietal 

dagen. Ook als er doorheen het jaar een pater of kloosterzuster wou komen spreken, werden 

deze met open armen ontvangen.488  

Verschillende respondenten gaven aan dat er vanuit de school wel een beetje op aangestuurd 

werd om in te treden in een klooster. Als dit gebeurde “dan was het feest, dat was voor hen 

de bekroning van hun programma.”489  

Het geloof was dus grondig, zoals die tijd in alle katholieke scholen, maar zeker niet 

overdreven inzake “verplichtingen” als misvieringen, biecht,... Het feit dat alle respondenten 

aangaven dat er toch een erg katholieke sfeer heerste, wijst er op, dat deze er veeleer één 

was die zich weerspiegelde in de dagelijkse praktijk dan in een grootse symboliek: men 

moest leven, hoe het een goede, voorname christene betaamde te leven en als dusdanig in 

alle omstandigheden handelen. Zoals dit ook bij het flamingantisme het geval was. (cf sup) 

Dit nam niet weg dat de mentaliteit soms vroom godsdienstig was, zeker vanwege het 

schoolbestuur. Zo werd er bijvoorbeeld aan het begin van de oorlog ooit besloten door de 

bestuurster en enkele leden van de raad van beheer, dat om een bezetting van de school door 

Duitse soldaten te vermijden, “het Sint-Ludgardisschrijn in de kapel moe[s]t blijven” om 

hen te beschermen.490 Vijf jaar later, bij het einde van de bezetting, werd er in het 

beheersraadverslag geschreven: “De aandacht der vergadering wordt gevestigd op wat, vijf 

jaar geleden […] beloofd werd. De Beheerraad [sic], zijn volledige vertrouwen uitsprekend 

in de bescherming van de H. Ludgardis, besloot op dien dag het Relikwieschrijn in de Kapel 

onaangeroerd te laten en beloofde, indien de school van inbeslagname bevrijd blijven, 

hiervoor blijvende erkenning te zullen betuigen in een later te bepalen vorm. […] De 
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beheerraad besluit dat de gedane belofte dient uitgevoerd. Gelijktijdig wordt er op gewezen 

dat toekomend jaar de 700ste verjaring van den sterfdag der H. Ludgardis wordt herdacht.”491 

Deze erg “naïeve” katholieke houding was echter niet atypisch in een overwegend zeer 

katholiek Vlaanderen.  

 

5.2.5. Jeugdbeweging op de school: de VKSJ 

Aan de Sint-Ludgardisschool  was een VKSJ verbonden, maar erg populair bleek deze in de 

jaren ’40 niet te zijn want de meeste respondenten herinnerden zich niet meer dat die er was. 

Van een uitgebreide propaganda ervoor kon dus geen sprake geweest zijn. Zelfs diegene die 

er bij geweest hadden er maar weinig of flauwe herinneringen aan. Dat ze als VKSJ-uniform 

een blauwe muts moesten dragen op de vergaderingen, was het enige dat Vilma Antonissen 

zich kon herinneren.492 Agnes Claes voegde hieraan toe dat er behalve de muts ook nog een 

blauwe blouse tot het uniform behoorde,“Iets seutekesachtig”. Ze voegde hier verder aan 

toe: “de VKSJ stelde niet veel voor: dat waren regelmatig voordrachten, een speeldag,… Het 

waren vaak wat meer retraite-achtige dingen.” Knopen leggen en sjorren behoorden tot de 

typische zaken voor scouts en werden in de VKSJ niet gedaan. Het was dus vooral heel 

braaf en lag zowat in het verlengde van de school. Van flamingantisme op de VKSJ was 

volgens deze twee respondenten geen sprake, het was wel heel katholiek.493 Dat de school 

zelf deze VKSJ ook vooral als katholiek element zag, mag blijken uit het aanvullend verslag 

van het schooljaar 1947-1948 dat juffrouw De Schutter naar het bisdom opstuurde. Daar 

vernoemde ze immers de VKSJ onder het puntje “godsdienstige karakteristieken” en meldde 

ze dat er “meer werkzaamheid en leven” in zat dan het voorgaande jaar.494 

  

                                                           
491  ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 29 mei 1945 
492Eigen verzameling documenten,  interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

13/07/2010 
493 Eigen verzameling documenten, interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

09/07/2010 
494 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1947-1948 
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5.3. Sint-Ludgardisschool en de oorlog 

5.3.1. Het oorlogsverloop: met de hulp van de Heilige Ludgardis 

Op vrijdag 10 mei 1940 verneemt bestuurster De Schutter ‘s morgens dat het land is 

aangevallen door de Duitsers. In haar dagboek schrijft ze: “De radio deelt mee dat de 

scholen gesloten blijven. Enkele leerlingen die nog naar school kwamen, worden terug naar 

huis gestuurd, andere komen hun boeken halen.” Ook de kotschoolleerlingen werden direct 

naar huis gestuurd. Veel mensen vluchtten richting West-Vlaanderen, maar er kwamen ook 

een 40-tal vluchtelingen naar de gebouwen van de Sint-Ludgardisschool om daar een veilig 

onderdak te zoeken. Als een week later, op zondag 19 mei, de Duitsers Antwerpen hadden 

veroverd, kwamen ook zij verschillende malen naar de school om plaats te vragen. Telkens 

konden zij afgehouden worden: “Sint-Ludgardis helpt ons op buitengewone wijze,” geloofde 

juffrouw De Schutter.495  

Nog voor de capitulatie werd uitgeroepen door de koning, werd alles in gereedheid gebracht 

de lessen te herbeginnen en op maandag 26 mei ging de Sint-Ludgardisschool weer open. 

Slechts een dikke helft van de kinderen was die dag aanwezig: 320 van de 586. Lucia de 

Hoog vertelde dat de turnzaal tijdens de oorlog toch een tijd bezet werd door Duitse 

soldaten.496 Ik denk echter dat ze zich vergist en dat het hier ging om militairen van de 

Passieve Luchtbescherming (PLB) die na de bevrijding inderdaad hun intrek hadden 

genomen in de school.497 De school in Merksem werd in tegenstelling tot die in Antwerpen 

wel in beslag genomen door de bezettende overheid. De school moest daarom dus ontruimd 

en verhuisd worden.498 In maart 1943 zou deze school terug vrijgegeven worden door de 

Duitsers.499 Tijdens de oorlog had de school wel af te rekenen met bevoorradingsproblemen 

en stijgende kosten.500 Hierdoor werd het internaat in Koningshof even gesloten en moest 

ook het schoolgeld verhoogd worden (van 300 fr. naar 350 fr. per trimester).501 Om de 

kinderen toch voldoende eten te kunnen geven, was Winterhulp ook actief op de Sint-

                                                           
495 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr. 5 c, dagboek juffr. De Schutter, 10 tot 26 mei 
496 interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010 
497 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 26 juli 1945 
498 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 30 augustus 1941 
499 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 17 maart 1943 
500 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 4 mei 1942 
501 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 30 augustus 1941 
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Ludgardisschool.502 Als er luchtbombardementen dreigden en het bomalarm loeide, trokken 

alle leerlingen van Sint-Ludgardis de schuilkelders onder de schoolgebouwen in. Hoewel de 

meningen verdeeld waren over de frequentie ervan, kan toch gerust gesteld worden, dat 

vooral tegen het einde van de oorlog dit verscheidene keren per week voorviel. Lang 

duurden deze alarmen echter meestal niet (een twintigtal minuten schatte Agnes Claes).503 

Het was ook in deze periode op het einde van de oorlog niet uitzonderlijk dat leerlingen 

moesten thuisblijven door de oorlogsomstandigheden. De beheersraad besliste in de zomer 

van 1944 dan ook dat voor deze kinderen een deel van het betaalde schoolgeld zou 

teruggestort worden.504 

Naast deze “materiële” en praktische zaken, deden tevens de richtlijnen van de Duitse 

instanties en commissies (waarover hierboven al uitleg werd gegeven) zich voelen op de 

school. Zo vertelde Lucia De Hoog: “Tijdens de oorlog moesten we regelmatig onze 

geschiedenisboeken inleveren en dan kregen we die terug met bladeren die tegen elkaar 

geplakt waren. We mochten dat niet meer lezen van de Duitsers.”505 Ook het aantal uren 

Duitse les werd (zoals elders) tijdens de oorlog opgedreven.506 Ook aan de verplichte 

arbeidsdienst ontsnapten de meisjes volgens Paula Hillen niet: als ze naar de universiteit 

wilden gaan, moesten ze eerst een jaar arbeidsdienst doen voor de Duitsers.507  Als dit klopt, 

hielden de Duitsers zich niet aan hun eigen regels. De verordening die eind 1942 werd 

bepaald, stelde immers dat “mannen tussen 18 en 50 jaar en vrouwen tussen 21 en 35 jaar” 

verplicht werden tot arbeidsdienst.508 Dit is echter niet volledig onmogelijk, want ook Sarah 

                                                           
502 Eigen verzameling documenten, interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

05/07/2010 en interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010 
503 ASLSA, V. Het schoolleven, Doos 20, nr. 5, “Brugge Bommentijd”,  jaarboek 1943-1945 en Eigen 

verzameling documenten, interview van Agnes Claes (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 09/07/2010; 

interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 21/06/2010; interview van Lucia De Hoog 

(oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010;  interview van Anna Smits (oud-leerling SLS) door Hans 

Blomme, 07/07/2010 en interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010 
504 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 23 juni 1944 
505 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

16/07/2010 
506 Eigen verzameling documenten, interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

21/06/2010 en interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 16/07/2010 
507 Eigen verzameling documenten, interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 

21/06/2010 en interview van Yvonne Thibaut (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 05/07/2010 
508 M. Van den Wijngaert, B. De Wever en F. Maerten, Op. Cit., p. 97 
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Van Ruyskensvelde schreef al in haar artikel over onderwijs tijdens de bezetting dat reeds 

uit verschillende onderzoeken was gebleken dat de Duitsers ook al jongens opriepen van 16 

jaar oud.509 Toch lijkt mij enig voorbehoud hier op zijn plaats.  

In 1944 hadden op 4 september de lessen moeten aanvangen, maar de 

oorlogsomstandigheden lieten dat niet toe: de Duitse troepen begonnen weg te trekken en de 

bevrijders kwamen en dit ging gepaard met beschietingen. Een kleine maand later waren 

ook de scholen in Koningshof en Merksem bevrijd.510 Alle scholen waren ongedeerd uit de 

bevrijdingsgevechten gekomen, maar die in Koningshof en Merksem waren wel bezet door 

militairen.511 Op 13 oktober echter, zou de eerste V-bom (cf sup) in Antwerpen tot 

ontploffing komen, meer bepaald op de hoek van de Karel Rogierstraat en de 

Schildersstraat, op amper 700 meter van de Sint-Ludgardisschool. Het zou de eerste van vele 

zijn.512 Na deze 13de oktober, werd nog enkele dagen les gegeven, maar dan werd de terreur 

zo groot en het gevaar zo algemeen dat de klassen werden geschorst. De leerlingen kregen 

vanaf dan huiswerk en lessen aan huis.513 Aangezien er geen verbetering in zicht is op korte 

termijn, zochten de Antwerpse scholen naar uitwijkmogelijkheden, zo ook Sint-Ludgardis. 

De bestuurster vertrekt op 20 november naar West-Vlaanderen om daar een plaats te zoeken 

om de leerlingen de gelegenheid te bieden hun studies voort te zetten. Aanvankelijk was het 

de bedoeling om de leerlingen daar in bestaande inrichtingen te plaatsen. Dat scheen echter 

onmogelijk gezien de leerprogramma’s verschillend waren en alles volzet bleek. Er zat dus 

niets anders op dan geheel te verhuizen: met leraars, boeken, kolen voor verwarming en zo 

meer incluis.514 Uiteindelijk werd er na een week vruchteloos zoeken plaats gevonden in 

Brugge: de Sint-Annaparochie in Brugge was bereid de leerlingen van Sint-Ludgardis zo 

lang het nodig was op te vangen. 515 De Sint-Ludgardisschool zou hier vier vertrekken in een 

huis huren om les te geven. De leerlingen werden in verschillende families ondergebracht.516 

Op 8 december vertrokken de leerlingen. Ondertussen werden de schoolgebouwen opgeëist 

                                                           
509 S. Van Ruyskensvelde, Education and occupation, p. 11 
510 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr. 5 c, dagboek juffr. De Schutter, 28 maart 45 - 8 april 1945 
511 ASLSA, V. Het schoolleven, Doos 20, nr. 5, “Brugge Bommentijd”,  jaarboek 1943-1945 
512 J. Cels, Op. Cit., p. 21. 
513 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr. 5 c, dagboek juffr. De Schutter, 13 oktober 1944 
514 ASLSA, V. Het schoolleven, Doos 20, nr. 5, “Brugge Bommentijd”,  jaarboek 1943-1945 
515 ASLSA, IV. De beginperiode, Doos 15, nr. 5 c, dagboek juffr. De Schutter, 20-28 november 
516 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 28 november 

1944 
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door de PLB die er soldaten stationeerden.517 Meer veilige oorden opzoeken in Brugge, was 

echter niet iedereen gegeven: het kostte 900 fr. per kind, wat toen een erg hoog bedrag 

was.518 Onder andere hierdoor gingen verschillende kinderen niet mee: zij bleven in 

Antwerpen519 of zochten op eigen houtje een nieuwe school in veiligere oorden op.520 

Op 18 mei 1945, als de oorlog volledig voorbij was in Europa, zou men terug komen naar 

Antwerpen, waar eind mei de lessen zouden hervat worden in de gebouwen van de Sint-

Ludgardisschool. Op dat moment werd het gebouw echter nog grotendeels bezet door de 

PLB die slechts “zeer schoorvoetend” het gebouw lokaal per lokaal ontruimden. In juni 

zouden in Antwerpen alle lokalen opnieuw vrij zijn, behalve die in de Bervoetsstraat.521 Het 

schoolgebouw in Merksem zou echter langer bezet blijven, gezien het gebruikt werd als 

hoofdkwartier van de geallieerde troepen. In de grote vakantie van 1945 ging de beheersraad 

daarom al op zoek naar andere locaties om te huren en ook Van Roey werd aangeschreven 

om in hun voordeel te lobbyen.522 Deze liet echter weten dat hij niets kon doen zodat de 

lokalen in Merksem sneller vrij gegeven zouden worden.523 Ook voor de school in 

Koningshof was de oorlog niet in schoonheid geëindigd: het leerlingaantal was er gezakt tot 

het zeer lage peil van twaalf leerlingen. De vraag werd gesteld hoe levensvatbaar deze 

instelling nog was.524 Uiteindelijk zou het nieuwe schooljaar 1945-1946 op 25 september 

worden aangevat in Antwerpen en (toch ook) in Koningshof. De gebouwen in Merksem 

zouden uiteindelijk pas in november vrijgegeven worden.525 
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schutter, 6 december 1944 
518 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslag van beheersraad KVO 28 november 
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519 Eigen verzameling documenten, interview van Lucia De Hoog (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 
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Hoewel vanaf dan alles weer zijn “gewone gangetje” kon gaan, was er veel schade die moest 

hersteld worden. De school zag zich genoodzaakt om het schoolgeld nogmaals op te trekken 

(voor de humaniora van 350 fr. naar 400 fr.), maar de financiële problemen zouden blijven. 

In 1949 zou Elza Gevaert de school 100 000 fr. schenken, om levensvatbaar te blijven.526 

 

5.3.2. Politiek op school 

Het officiële beleid van de school was duidelijk: het was verboden op school aan politiek te 

doen.527 Nu zijn regels en de realiteit uiteraard niet altijd in overeenstemming, maar in de 

beheersraad van 26 september 1944 stelde men wel tevreden vast dat aan dit verbod “ten 

strengste de hand gehouden werd.” Voor de rest zijn er geen documenten bewaard gebleven 

die iets over de politieke ingesteldheid (hetzij apolitiek, hetzij pro-Duits of -Engels) kunnen 

verraden. Globaal gesproken werd de apolitieke houding van de school echter wel bevestigd 

door de leerlingen, die er misschien een nog beter beeld op hadden dan de raad van beheer, 

gezien zij dagelijks met de school geconfronteerd werden.  

Ten eerste werd het dragen van (politieke) kentekens, net als de kardinaal bepaalde op 2 

april 1941 (cf sup), ook op de Sint-Ludgardisschool verboden: zowel nazistische als Engelse 

of Belgische symbolen werden niet toegelaten, zelfs Vlaamse Leeuwen waren op de 

uitgesproken flamingante school uit den boze.528 Agnes Claes vertelde dat er ook effectief 

controle werd op uitgevoerd. Soms durfden volgens haar enkele leerlingen wel eens vlagjes 

op hun schooluniform te spelden en “dan stonden ze aan de poort om die af te rukken”.529 

Agnes Hillen vermoedde evenwel dat bepaalde leerlingen op onzichtbare plaatsen wel 

symbolen droegen of bijvoorbeeld in hun klasboeken hakenkruisen durfden te tekenen, “hoe 

                                                           
526 ASLSA, V. Het schoolleven, doos 19, nr. 16. KVO: correspondentie met juffr. Gevaert, Brief van KVO aan 

juffrouw Gevaert, 23 april 1949 
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zijn kinderen als het niet mag...”. Ook zij bevestigde echter dat er in het openbaar nooit 

enige politieke symboliek mocht getoond worden.530  

Ten tweede heeft geen van de respondenten ooit een leerkracht, in gelijk welke situatie, iets 

over de oorlog horen zeggen. In de lessen werd nooit over actualiteit gepraat en geen enkele 

leerkracht liet ooit enige Duitsgezindheid dan wel Engelsgezindheid merken.531 Alleen 

Agnes Claes gaf aan dat ze wel enig vermoeden had welke leerkracht tot welk kamp 

behoorde: “Ik had zo eens een lijstje gemaakt van al diegenen die Duitsgezind en 

Engelsgezind waren en dat werd dan afgepakt. Maar als de leerkracht mij daarna dan opzij 

nam, zag ik goed dat zij eigenlijk ook Engels gezind was.” Ondanks dit voorval, wees ook 

Agnes Claes er op dat de leerkrachten er zeker niet over praatten, dat lijstje had ze enkel 

opgesteld op basis van vermoedens. De volledig neutrale houding van de leerkrachten in de 

les, hield ook in dat Duitsgezinde kinderen tijdens de oorlog noch bevoordeeld noch 

benadeeld werden. Vilma Antonissen vertelde dat dit in een andere school (“De Spijker”) 

waar ze les had gevolgd, wel het geval was: “Er was een juffrouw daar hevig Belgisch 

gezind en die liet dat voelen tegenover een meisje met een Duitse moeder […] Op Sint-

Ludgardis was zoiets ondenkbaar.”  Wat de persoonlijke politieke mening van de 

bestuurster, L. De Schutter, betreft, kan uit haar dagboek afgeleid worden dat ze zeker niet 

sympathiseerde met de Duitsers. Ze schrijft immers aan het begin van de oorlog op 19 mei: 

“het schieten heeft opgehouden, dat geeft een heele opluchting. Maar.... wij bemerken dat de 

hakenkruisvlag op de Onze-Lieve-Vrouwtoren geheschen is: dat geeft een pijnlijken 

indruk.”532 Eén juffrouw, een zekere juffrouw Van Herck (van de school in Merksem), zou 

na de oorlog wel beschuldigd worden van Duitsgezindheid maar ook alleen maar op basis 

van feiten die zich buiten de school hadden voorgedaan (cf inf). 

                                                           
530 Eigen verzameling documenten, interview van Paula Hillen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 
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Hoezeer het politieke aspect van de oorlog onder de leerlingen leefde, hing af van persoon 

tot persoon: in de ene vriendenkring of klas bleek er wel over gediscussieerd te worden,533 in 

de andere werd er met geen woord over gerept.534 Als erover verteld werd, gebeurde dit 

steeds buiten de lessen: soms op de speelplaats, maar aangezien daar eigenlijk niet mocht 

gepraat worden en al zeker niet over politiek (cf sup), was het toch vooral in de rang naar 

huis waar dit alles het vaakst werd besproken. Deze gesprekken getuigden van een grote 

kinderlijke naïviteit. Zo getuigde Paula Hillen: “Onder mekaar werd er wel over gepraat, 

maar dat waren weddenschappen: ‘ge zult wel zien dat ik voor de goede ben’ en dan zei de 

andere ‘ik wed op de andere partij.’” In haar vriendengroep werd er heel vrij over de 

oorlogssituatie gesproken,  maar immer op een speelse en kinderlijk naïeve manier, nooit 

kwetsend of vijandig.535  Agnes Claes meende dat hoewel er zeker niet veel over politiek 

werd gesproken onder de leerlingen, de tegenstelling Duitsgezind-Engelsgezind wel 

enigszins leefde: “Je merkte dat als iets gebeurde, als de Duitsers achteruit gingen, er  [door 

sommigen] werd beweerd dat het valse berichten waren enzo…” Zij was er net als Paula 

Hillen wel duidelijk in dat deze tegenstelling nooit op vijandigheden of gemene verwijten 

uitdraaide.536 Voor anderen was deze tegenstelling niet eens een issue: “Wij waren kind, wij 

trokken ons dat niet aan!”537 Dat enkele klasgenootjes uit uitgesproken Duitsgezinde 

families kwamen, vernamen zij pas achteraf: “Zelfs van diegene waarvan ik achteraf wist 

dat hun vaders oorlogsburgemeester waren, heb ik nooit de minste allusie hierover gehad,” 

meent Vilma Antonissen. Zij voegde hier aan toe dat maar één keer iemand tegen haar het 

onderwerp “oorlog” had aangesneden: “die vroeg of ze bij mij thuis ook zo veel over Hitler 
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praatten.” 538  Zowel de studentes die wel over de oorlog discussieerden als zij die dat niet 

deden, waren het over één ding helemaal eens: of iemand een Duitsgezinde dan wel 

Engelsgezinde achtergrond had, maakte voor hen helemaal niets uit. Het was ook zeker niet 

zo dat de Engelsgezinden en de Duitsgezinden aparte vriendengroepjes vormden, dat liep 

allemaal door elkaar.539 

Heel opvallend is het feit dat, daar waar het verbod van de kardinaal op kentekens door de 

school werd gecontroleerd, dit blijkbaar niet het geval was voor het verbod op lidmaatschap 

van politieke verenigingen. Verschillende respondenten geven immers aan dat er meisjes 

van de Sint-Ludgardisschool bij Duitsgezinde organisaties aangesloten waren. Zo vertelde 

Jan Lehembre, zoon van NSJV-leider Edgar Lehembre, dat zijn oudste zus (die op Sint-

Ludgardis zat) lid was van de Dietsche Meisjesscharen (DMS).540 Agnes Claes meende dat 

enkele leerlingen van haar klas bij de DMS zaten. Eén meisje van haar klas zat volgens haar 

bij een Duitsgezinde organisatie, met een bruin uniform waarvan ze de naam niet meer wist, 

ze meende dat het iets met “Arbeid” te maken had. Hoogst waarschijnlijk had ze het hier 

over de VAVV (Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen) was een door Renaat Van 

Thillo geleide organisatie die in 1941 was opgericht naar het model van de 

Reichsarbeitsdienst (RAD) in Duitsland. Het bestond uit zowel een mannen- als 

vrouwensectie. De VAVV baadde van meet af aan in een Nieuwe Orde-sfeer: er traden 

voornamelijk jongeren toe uit collaborerende organisaties en na de bevrijding zouden de 

leden ervan ook veroordeeld worden voor collaboratie. 541 De beschrijving van het bruine 

uniform maakt het alleen maar waarschijnlijker dat de organisatie die Agnes Claes bedoelde 

de VAVV was: in het vierde deel van “Vlaanderen in Uniform” werd door Jan Vincx het 

uniform van de VAVV Vrouwelijke Jeugd beschreven: bruine hoed, bruin drie-kwartvestje 

en bruine rok.542 Tenslotte beweerde ook Yvonne Thibaut dat een meisje van haar klas, die 

                                                           
538 Eigen verzameling documenten, interview van Vilma Antonissen (oud-leerling SLS) door Hans Blomme, 
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uit een Duitsgezinde familie kwam, lid was van de DMS. Ze vertelde dat dit meisje via haar 

lidmaatschap bij deze vereniging ging helpen bij het opruimen van de ravage veroorzaakt 

door het bombardement van Mortsel.543 Hoewel dit alles uiteraard kan kloppen, zou ik hier 

de kanttekening bij willen maken, dat het mij logischer zou lijken dat de vriendin van 

Yvonne Thibaut niet (alleen) bij de DMS aangesloten was, maar ook weer bij de VAVV 

Vrouwelijke Jeugd. In zijn boek over het bombardement van Mortsel, geeft Pieter Serrien 

immers aan, dat na het bombardement één van de meest aanwezige organisaties de VAVV 

was en dat ook de vrouwensectie er vertegenwoordigd was.544 De andere respondenten 

gaven aan dat het lidmaatschap van nationalistische jeugdbewegingen wederom een thema 

was dat niet werd besproken. Het lijkt dan ook aannemelijk dat deze meisjes lid konden 

blijven van deze organisaties als en slechts als ze het niet publiek lieten merken noch 

verkondigden op school.545 Hier moet helaas de vraag onbeantwoord blijven of de directie 

niet wist van hun lidmaatschap of er wel van op de hoogte was, maar een gedoogbeleid 

voerde. Ik ben eerder geneigd om het tweede te vermoeden. Het lijkt mij immers 

onwaarschijnlijk dat de directie niet op de hoogte was van bijvoorbeeld het feit dat de oudste 

dochter van Edgar Lehembre lid was van de DMS. 

Een apart voorval dat zowel Paula Hillen als Agnes Claes naar boven haalden, was het feit 

dat er een meisje van Sint-Ludgardis tijdens de oorlog “kennis had gemaakt” met een Duitse 

soldaat.546 Wanneer dit de directie ter oren kwam, werd het meisje in kwestie zonder genade 

de deur gewezen. Toch is de nodige voorzichtigheid geboden alvorens hier al te grote 

politieke conclusies uit te trekken. Ook als het om een Belg had gegaan, had het meisje op 

niet te veel bijval moeten rekenen vanwege de directie: het was gewoon verboden om met 

jongens omgang te hebben.547 
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137 

 

De vraag kan gesteld worden in welke mate het feit dat het om meisjes ging, er niet over 

politiek werd gesproken. Laat ons vooral niet vergeten dat in de oorlog er nog geen 

vrouwenstemrecht was!548 Dat was echter volgens de meeste respondenten niet het geval. 

Paula Hillen wees er zelfs op dat er juist aangeleerd werd dat de vrouw mondig moest 

zijn.549 Het zou inderdaad niet in het plaatje passen van de “opleiding tot de elite”. 

Aangezien bleek uit het voorgaande dat dit project, ook in de jaren ’40, nog zeer actueel was 

op de school, lijkt het mij inderdaad weinig waarschijnlijk dat het geslacht van de leerlingen 

iets te maken zou hebben met de apolitieke houding van de school. 

In dit hoofdstuk moet ten slotte nog besproken worden of er een ho(o)g(er) percentage 

Duitsgezinden op de Sint-Ludgardisschool zat dan elders. Deze vraag valt eigenlijk niet te 

beantwoorden met harde argumenten. Over politiek mocht en werd niet vaak gesproken 

onder leerlingen en al zeker niet in het openbaar. Daarbij zijn er geen leerlingenlijsten 

bewaard op basis waarvan onderzoek zou kunnen gebeuren. Toch denk ik hier te mogen 

stellen dat weldegelijk een relatief hoog percentage van de leerlingen uit Duitsgezinde 

families kwam. Niet alleen het feit dat het specifiek Vlaamse imago van de school kinderen 

van uitgesproken Vlamingen aantrok, doet mij deze veronderstelling maken, ook gaven vele 

respondenten aan dat ze van een heel aantal schoolgenoten wisten (of achteraf te weten 

kwamen) dat ze Duitsgezind waren.550 

Besluitend kunnen we dus constateren dat de Sint-Ludgardisschool tijdens de oorlog een 

apolitieke houding wenste aan te nemen: over politiek mocht niet gepraat worden, politieke 

symbolen waren uit den boze en ook over de actualiteit werd in de lessen met geen woord 

gerept. De realiteit was iets genuanceerder, hoewel onmogelijk kan gesteld worden dat dit 

beleid op een fiasco uitdraaide en totaal niet werd nageleefd. Er werd onder sommige 

leerlingen toch nu en dan eens wat verteld over de oorlog en (meer nog) waren verschillende 
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leerlingen lid van een met de Duitsers sympathiserende organisatie als de DMS en het 

VAVV. Waarschijnlijk voerde de school ten aanzien van deze laatste meisjes een 

gedoogbeleid, zo lang zij op de school zelf hier niet over praatten, laat staan propaganda 

voor voerden. De tegenstelling Engelsgezind-Duitsgezind was in sommige gesprekken 

onder leerlingen enigszins voelbaar, maar gaf nooit aanleiding tot vijandigheden en bepaalde 

de sfeer op de school helemaal niet. 
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5.4. Sint-Ludgardisschool in de repressieperiode 

Dit hoofdstuk zal ik opbouwen rond twee grote vragen: ten eerste of de Sint-

Ludgardisschool een interne repressie doorvoerde op haar eigen personeel en/of leerlingen 

en ten tweede hoe de school zich opstelde tegenover kinderen van repressieslachtoffers? 

Zoals reeds in vorige hoofdstukken werd uitgelegd, probeerden nogal wat verenigingen en 

instellingen hun naam te vrijwaren van enige blaam of smet door gebrandmerkte leden uit te 

stoten.551 Welk repressiebeleid Sint-Ludgardis zou voeren, werd door de beheersraad van de 

school zich op haar vergadering van 26 september 1944 bediscussieerd. Het episcopaat had 

enkele weken ervoor richtlijnen verspreid over de aan te nemen houding inzake de 

leerkrachten die “in opzichte van vaderlandsliefde en burgerplicht geen vertrouwen 

verdienen.” Hierbij werd bepaald dat er geen personeelsleden mochten worden afgezet 

alvorens de bevoegde overheid had kunnen oordelen over de betrokkenen, in tussentijd 

moesten de verdachte leerkrachten worden geschorst. Verder moesten leden van het 

personeel die door hun houding of lidmaatschap van één of andere beweging in vraag waren 

gesteld of die het vertrouwen niet meer genoten van de ouders, worden geschorst totdat 

uitgemaakt was of ze al dan niet nog konden belast worden met de opvoeding van 

kinderen.552  

Deze richtlijnen in acht nemend, besliste de beheersraad de houding van leerkrachten en 

leerlingen tijdens de oorlog te onderzoeken en indien er slechts maar vermoedens waren 

tegen één van de leden uit Antwerpen, Merksem of Koningshof, een nauwkeuriger 

onderzoek in te stellen. Leerkrachten die geen “laakbare” feiten hadden gepleegd, maar wel 

“laakbare” meningen hadden gehad, zouden door de beheersraad streng worden 

gewaarschuwd. Leerlingen die tijdens de bezetting aan propaganda hadden gedaan op de 

school of die “in de school in opspraak zouden gebracht zijn door hun houding buiten de 

school,” zouden de spreekwoordelijke schoolpoort worden gewezen.553  

Door deze beslissingen te nemen, koppelde de school zoals Mechelen had aangegeven haar 

interne repressiebeleid, zeker voor haar leerkrachten, min of meer aan dat van de staat: 
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slechts zij die strafbare feiten hadden gepleegd werden ontslagen. Dit gebeurde, zoals we 

hierboven al zagen, wel vaker: vele ondernemingen koppelden hun eigen repressiebeleid aan 

dat van de overheid.554 Inzake de houding tegenover “personen met laakbare meeningen”, 

houdt de beheersraad van Sint-Ludgardis er een opvallend mildere toon op na als Mechelen: 

het episcopaat wenste dat deze personen werden geschorst totdat uitgemaakt was of ze al 

dan niet konden aanblijven; de VZW KVO hield het bij een “strenge waarschuwing”. 

Het repressiebeleid tegenover de leerlingen bleek eerder vaag geformuleerd te zijn: de 

formulering “wie in opspraak is gekomen”, kan immers nogal vrij worden ingevuld.  

Als we dit repressiebeleid willen evalueren in haar tijd, was het op zich niet ongewoon 

streng: in sommige instellingen was het hebben van Duitse sympathieën al genoeg om op 

straat te worden gezet. Toch kan de school zeker enig opportunisme worden verweten: 

waarom had ze al deze leerlingen en leerkrachten niet al eerder verbannen? Propaganda 

maken en lidmaatschap van een nationalistische vereniging waren door de geestelijke 

overheid immers ook al tijdens de oorlog verboden en bij gevolg was het ook al tijdens de 

oorlog voor de school mogelijk geweest om maatregelen te nemen tegen deze leerlingen.  

Een belangrijke bedenking die bij dit alles moet gemaakt worden, is in hoeverre deze door 

de beheersraad vooropgestelde theorie ook in de praktijk werd omgezet. De leden hiervan 

hadden helemaal niets te maken met de dagelijkse gang van zaken en stonden dus misschien 

enigszins boven de dagelijkse realiteit op de school. Hier moet echter tegen opgeworpen 

worden dat ook de bestuurster op de vergadering aanwezig was en als dusdanig mede 

invloed had op het repressiebeleid. Bovendien kan het geen kwaad hier weer even in 

herinnering te brengen dat, zoals in het vorige hoofdstuk werd uitgelegd, zij niet bepaald 

Duitsgezind was. 

Een concreet voorbeeld dat het niet bij theorie bleef, is het feit dat de beheersraad op twee 

februari 1945 een zekere juffrouw E. Van Herck, van de Sint-Ludgardisschool uit Merksem, 

op het matje riep: ze werd ondervraagd over haar gedragingen tijdens de Duitse bezetting. 

Vijf zaken werden haar verweten: ten eerste zou ze tijdens de oorlog gezien zijn met Duitse 

militairen in uniform met wie ze familiair zou omgegaan zijn. Juffrouw Van Herck ontkende 

it echter. Hoogstens had ze geantwoord op een aan haar gestelde vraag. Hoewel de 
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beheersraad volhield dat ze herhaaldelijk gezien was met soldaten, hield ook zij voet bij 

stuk: ze pleitte onschuldig. Ten tweede werd haar verweten dat een persoon van de zwarte 

brigade met een toegangskaart op haar naam naar de Mattheuspassie was gaan luisteren. Dit 

moest Van Herck toegeven: ze had deze heer nochtans gevraagd zijn uniform niet aan te 

doen. Dat dit voorgevallen was, vond zij ook zelf een spijtige zaak. Ten derde zou ze op een 

zekere dag een verkoper van propagandabrochures opvallend begroet hebben, zodanig dat 

het anderen ergerde. Juffrouw Van Herck verdedigde zich hiertegen door te zeggen dat ze 

zich dit niet kon herinneren. Ten vierde zou ze een vergadering hebben bijgewoond die werd 

voorgezeten door inspecteur Van Mieghem, een notoire Duitsgezinde. Dit moest Van Herck 

toegeven: een vriendin had haar meegevraagd. Ze had na afloop op haar school 

medegedeeld wat op deze vergadering allemaal gezegd was, waarop haar direct verboden 

werd nogmaals naar een dergelijke vergadering te gaan, een verbod waaraan ze zich ook 

altijd had gehouden, verdedigde ze zich. Ten slotte werd haar aangewreven dat ze omgang 

had met een familie te Merksem, waar veel Duitse officieren aan huis kwamen. Zijzelf 

echter beweerde er niet vaak aan huis te komen en er ook nooit Duitse officieren gezien te 

hebben. 

Na dit verhoor kwam de beheersraad overeen dat Mechelen een beslissing moest nemen 

over het lot van juffrouw Van Herck. Wat het bisdom uiteindelijk besliste, kon ik helaas 

nergens terug vinden. Heel opvallend is wel dat dit verhoor in twee verschillende 

exemplaren werd opgemaakt: één met en één zonder advies voor Mechelen. Uiteindelijk zou 

het exemplaar zonder advies worden opgestuurd. Dit maakt niet minder interessant welk 

advies de beheersraad oorspronkelijk in gedachte had. Op deze manier kan immers ingeschat 

worden wat men er daar zelf van dacht. Dat het geen verschrikkelijke dingen waren die Van 

Herck had gedaan, leek de beheersraad duidelijk, maar al de feiten samen konden wel een 

vermoeden van Duitsgezindheid opwekken, werd er direct aan toegevoegd. Dat was voor 

een lerares “delicaat” tegenover ouders en kinderen, was het besluit. 

Eigenlijk ging met deze zaak de beheersraad al lijnrecht in tegenover haar eigen richtlijnen: 

deze stelden immers dat zij die geen foute daden hadden gesteld, maar enkel “laakbare” 

meningen hadden, slechts gewaarschuwd zouden worden door de beheersraad. Ze volgden 

daarentegen volledig de wens van de diocesane overheid. 

Op één na alle respondenten vertelden geen weet te hebben van een interne repressie onder 

de leerlingen. Agnes Claes daarentegen, nam enkele dagen na het interview zelf contact met 
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me op, nadat ze van een oude schoolvriendin had vernomen dat er weldegelijk bepaalde 

meisjes onder een zekere dwang de school moesten verlaten omdat ze de dochter waren van 

een collaborateur. Deze verhalen had ze via via vernomen langs de kant van "slachtoffers". 

Het spreekt voor zich dat voorzichtigheid dus geboden is, alvorens dit verhaal als waarheid 

aan te nemen. Uiteraard kan dit zeker waar gebeurd zijn: de mogelijkheid tot uitsluiting van 

leerlingen die zich hadden gecompromitteerd was immers zwart op wit gesteld in het verslag 

van de beheersraad. Anderzijds werd bijvoorbeeld de dochter van Edgar Lehembre niet uit 

de school gemanoeuvreerd.555 Hierbij moet verteld worden dat Edgar Lehembre zeker niet 

de eerste de beste was. Tijdens de oorlog had hij immers lange tijd een hoge functie bekleed 

binnen het VNV als nationaal leider van het NSJV. Edgar Lehembre zou hiervoor ook ter 

dood worden veroordeeld tijdens de repressie.556 “Lehembre” was met andere woorden die 

tijd zeker geen onbekende naam. Gezien verdere informatie volledig ontbreekt, heeft het 

geen zin om allerlei scenario’s te bedenken waarom de één wel en de andere niet werd 

uitgesloten. Het enige wat met zekerheid kan gesteld worden is dat onder de leerlingen geen 

grote zuivering plaatsvond en dat zeker niet iedereen die door de oorlog in moeilijke 

papieren was gekomen, zomaar op straat werd gezet. 

De tweede vraag die in dit hoofdstuk behandeld zal worden, is zoals gezegd wat de houding 

van de school was ten aanzien van de kinderen van repressieslachtoffers. Zoals gezien 

meende Seberechts dat deze school ervoor bekend stond geen kinderen van “zwarten” te 

weigeren. De verslagen van de raad van beheer, wijzen echter een andere richting uit: “Voor 

wat de nieuw aan te nemen leerlingen betreft, beslist de Beheerraad, kinderen van ouders, 

die zich bijzonder tijdens de bezetting in opspraak zouden gebracht hebben, niet te 

aanvaarden. Ten slotte zal er, inzake de nieuw aan te nemen leerlingen, een verklaring 

geëischt worden.”557  

Hierbij dienen drie opmerkingen gemaakt te worden: ten eerste waren ook deze beslissingen 

volledig in overeenstemming met de richtlijnen vanuit Mechelen en bijgevolg niet strenger 

dan op vele andere plaatsen. Ten tweede geldt ook hier de opmerking inzake theorie en 
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praktijk met de bijhorende bedenkingen. Ten slotte moet men weer rekening houden met het 

feit dat de formulering “bijzonder in opspraak” heel vaag was en zeer ruime grenzen stelde 

waarbinnen geschipperd kon worden. Er is helaas behalve het bovenstaande geen 

betrouwbare en nuttige informatie voorhanden, ook geen getuigenissen, over de 

aantrekkingskracht van Sint-Ludgardis op “zwarte” kinderen de eerste jaren na de oorlog. In 

1951 zou Katelijne Lehembre op de school zonder enig probleem toegelaten worden, maar 

dat was uiteraard wel al enkele jaren later en tevens al buiten de periodisering van mijn 

onderzoek valt.558 

Of de kinderen van repressieslachtoffers die op de school zaten op één of andere manier 

geholpen werden, is een interessante vraag, waarop slechts zeer voorzichtig een antwoord 

kan worden gegeven: Jan Lehembre meende dat zijn oudste zus nooit van enige hulp kon 

genieten.559  Er zou kunnen opgeworpen worden, dat als zij geen hulp kreeg, waarschijnlijk 

niemand hulp zal gekregen hebben hoewel. Het gezin Lehembre had het immers heel 

moeilijk in de repressieperiode (vijf kinderen met een vader die in de gevangenis zat en een 

moeder die geen werk kon vinden). We moeten ons er echter voor behoeden om op basis 

van één geval toch niet te veralgemenen. Veiligheidshalve moeten we ons dus beperken tot 

de conclusie dat het niet de regel was dat kinderen van repressieslachtoffers speciaal 

geholpen werden. 

Een detail dat hier nog even de aandacht verdient, daar ik er aanvankelijk enigszins door in 

de war was, is de foto die te vinden is in bijlage 2.560 Deze foto werd getrokken in de na-

oorlogse periode (1949) bij een optocht ter ere van “het Feest der 20 000” (ter gelegenheid 

van 75 jaar katholiek onderwijs). Deze meisjes brengen voor alle duidelijkheid geen 

Hitlergroet, wel de befaamde “vlaggengroet”. Deze werd in het “knapenboek KSA Jong-

Vlaanderen” anno 1943 beschreven als: “Bij het hijschen en strijken van de vlag, zal de 

leider den vlaggegroet bevelen. Deze wordt gebracht met uitgestrekten arm en hand, 

horizontaal naar de vlag toe. De andere arm wordt strak (de vingers gestrekt) tegen het 
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lichaam gehouden.”561 Van deze bewuste groet bestaan er ook foto’s met leerlingen van het 

Xaveriuscollege. Deze symboliek, die nu nogal raar aanvoelt, bleek die tijd normaal te zijn 

en verraadt de invloed die het fascistisch vertoon ook in de naoorlogse samenleving zal 

blijven behouden. Bij zulke foto’s mogen dus absoluut geen overhaaste conclusies worden 

getrokken: de Ludgardianen moesten zich tijdens de oorlog onthouden van politieke 

symbolen, laat staan dat ze in de naoorlogse periode een Hitlergroet zouden brengen! 

Concluderend kan gesteld worden dat de beheersraad zich qua repressiebeleid vrijwel 

integraal achter de richtlijnen schaarde die ze van kardinaal Van Roey had gekregen. Van 

Roey was er, zoals we hierboven al gezien hebben, niet bepaald de man naar om zeer zijn 

nek uit te steken voor repressieslachtoffers en al zeker niet voor hen die uit 

Vlaamsgezindheid gecollaboreerd hadden. Ter ere van het Sint-Ludgardisfeest, zou de 

kardinaal overigens in 1946 de Sint-Ludgardisschool bezoeken.562 Er werd weldegelijk een 

interne repressie doorgevoerd, maar zeer verregaand bleek deze in de praktijk niet: het was 

zeker niet zo dat alle kinderen uit Duitsgezinde families dienden op te stappen. Wel werd 

een bepaalde juffrouw, die zich niet bepaald schuldig had gemaakt aan strafbare daden, 

uitgebreid ondervraagd. Uiteindelijk werd de beslissing in deze zaak aan het bisdom 

toevertrouwd. Dit wijst erop dat de interne repressie voor een groot deel een operatie was 

om de naam van de school te zuiveren van “Duitsgezindheid” en het zwarte etiket ervan af 

te trekken. Het valt moeilijk te zeggen hoe de school in de praktijk reageerde op kinderen 

van voormalige collaborateurs die nieuw tot de school wensten toe te treden: mij lijkt het 

meest waarschijnlijke scenario dat conform het repressiebeleid ten aanzien van de reeds 

aanwezige leerlingen, ze werden toegelaten zolang hun aanwezigheid de naam van de school 

niet schaadde. Een voorkeursbehandeling of speciale hulp kregen ze waarschijnlijk niet en 

het was alleszins niet de algemene regel. 

  

                                                           
561 ASLCA, KSA Sint-Lievens, knapenboek KSA Jong-Vlaanderen, 1943 
562 AAM, Van Roey, Scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Ludgardisschool, Brief van Sint-Ludgardisschool 

aan Van Roey, 12 februari 1946 
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5.5. Sint-Ludgardisschool in de jaren ’40: besluit 

Hij mocht aan het begin van de bezetting dan al vijf jaar dood zijn, op de Sint-

Ludgardisschool leefde de geest van Lieven Gevaert gedurende de hele jaren ’40 nog steeds 

voort: de school bracht katholiek, Vlaams onderwijs met de bedoeling haar leerlingen op te 

voeden tot voorname dames, die tot een (intellectuele) elite zouden behoren. Dit 

concretiseerde zich in een kwalitatief hoogstaande opvoeding waar orde en tucht boven alles 

werden gehandhaafd. Dit alles gebeurde binnen een katholiek kader, dat zich veeleer 

weerspiegelde in de dagelijkse gang van zaken, dan in overdreven veel religieuze 

verplichtingen. Ook de VKSJ werd ingeschakeld bij de godsdienstige vorming van de 

leerlingen. De uitgesproken Vlaamse mentaliteit die op de school leefde en die ze 

overgeërfd had van haar geschiedenis, was er geen van uiterlijk vertoon, de dagelijkse 

praktijk telde: een volledig vernederlandst onderwijs, de nodige aandacht voor de Vlaamse 

cultuur, een uitgesproken Vlaamse retoriek en het steunen van typisch Vlaamse initiatieven 

als de Yzerstichting. Het flamingante element was, naast de kwaliteit van het onderwijs één 

van de belangrijkste “pullfactoren” van de school. 

Tijdens de oorlog was het schoolbeleid er één dat geen politieke stellingname tolereerde. 

Algemeen gesproken slaagde dit beleid aardig: politieke symbolen waren er op de school 

niet te zien en veel werd er ook niet over de oorlog gepraat. Hoewel een aanzienlijk deel van 

de leerlingen was waarschijnlijk eerder Duitsgezind en verschillende meisjes bij organisaties 

als de DMS en de VAVV aangesloten waren, heeft dit nooit voor enige controverse gezorgd 

op de school. Waarschijnlijk voerde de bestuurster, die zelf niet veel voelde voor de nazi’s, 

wat deze meisjes betreft een gedoogbeleid. 

Over de repressieperiode is enorm weinig (nagenoeg niets) bewaard aan archiefmateriaal en 

waren er ook niet veel betrouwbare en relevante getuigenissen. Dat maakt het moeilijk om 

specifieke uitspraken te doen. Na de oorlog ging de school weldegelijk over tot een interne 

repressie, die althans in theorie sterk op de richtlijnen van kardinaal Van Roey gebaseerd 

was. In de praktijk werden zeker niet veel meisjes uitgestoten, laat staan al zij die uit 

Duitsgezinde families kwamen. Bovenal bleek uit de ondervraging door de beheersraad van 

een juffrouw die op zich geen laakbare feiten had gepleegd, dat men toch zwaar rekening 

hield met de reputatie van de school (voor velen al “zwart” omwille van het Vlaamse 

karakter) en trachtte men ze niet in opspraak te laten komen. Er werd zeker geen publieke 

propaganda gevoerd dat kinderen van repressieslachtoffers bij hen welkom waren. In de 
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beheersraad werd immers bepaald dat niet zomaar alle kinderen zouden worden toegelaten. 

Er is helemaal niets aan informatie te vinden over de mate waarin nieuwe kinderen al dan 

niet geweigerd werden, maar een logische verderzetting van het gevoerde beleid, 

vooronderstelt dat al wie de reputatie van de school niet schaadde, welkom was. Het was 

niet de regel dat kinderen van repressieslachtoffers die het thuis moeilijk hadden vanwege de 

school geholpen werden. 
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6. SINT-LIEVENSCOLLEGE  

De tweede instelling die van naderbij zal onderzocht worden, is de tweede in het 

chronologische rijtje van oprichtingsdata, namelijk het Sint-Lievenscollege. Een school die 

vanuit een extra dimensie kon onderzocht worden, vanwege een interview dat ik kon doen 

met een toenmalige priester-leraar, Albert De Wachter. Hoewel het Sint-Lievenscollege een 

rijk archief heeft, zijn bepaalde archiefbestanden zeer fragmentarisch (Tijl) en was het 

archiefbestand van de KSA nog niet ontsloten.  

 

6.1. Voorgeschiedenis 

Met de oprichting van de Sint-Ludgardisschool, hadden de Vlaamse katholieken in 

Antwerpen een eerste slag binnen gehaald. De volgende doelstelling zou de oprichting van 

een Vlaams katholiek college zijn. Kardinaal Mercier stond echter enkel toe dat een nieuw 

college buiten de oude stadswallen zou worden opgericht, zodat het geen vervelende 

concurrent zou betekenen voor een bestaand en bloeiend college. De plannen geraakten 

echter op een dwaalspoor en werden in de koelkast gestoken.563 Eind jaren 1920 kwam deze 

zaak weer in een stroomversnelling terecht: midden 1927 richtte Lieven Gevaert – alweer hij 

– de “Katholieke Vlaamsche Schoolbond” (KVS) op, met in het hoofdbestuur onder andere 

ook weer Frans Van Cauwelaert en de bestuurster van de Sint-Ludgardisschool L. De 

Schutter. Concreet werd de KVS opgebouwd rond drie onderdelen: een pedagogische 

afdeling, oudersbonden en de SM Ludgardia, die in 1928 zou worden vervangen door de 

VZW KVO (cf sup) die de financiële middelen moest verzamelen om het programma van de 

KVS uit te werken.564 Dit programma werd duidelijk omschreven in de statuten: “de KVS 

heeft voor doel de verdediging, de verbetering en de vervlaamsching van het katholiek vrij 

onderwijs, in al zijn graden en vertakkingen, voor zoover het bestemd is voor het Vlaamsche 

Volk. Om zijn doel te bereiken zal de KVS rechtstreeksch of onrechtstreeksch zijn invloed 

                                                           
563 ASLCA, I.2, Lieven Gevaert, doos 3, toelichting nav de stichtingsvergadering van de KVS; L. Van den 

Broeck, Op. Cit., p. 8 en K. De Meulder, “De Stichting van het Sint-Lievenscollegecollege”, in: K. 

Scheerlinck, red. Liber Amicorum Sint-Lievens college Antwerpen, sn, sl, 1990, p. 13 
564 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVO, oproep aan het Vlaamsche volk, 22/11/1927 
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laten gelden bij de schooloverheden, ten einde ze tot de vervlaamsching en verbetering van 

het onderwijs te bewegen. Hij zal bestendig propaganda voeren om de openbare meening 

van zijne beginselen te doordringen […] en zelfs overgaan tot het oprichten of helpen 

oprichten van nieuwe instituten of scholen, wanneer de bestaande hem geene volledige 

bevrediging geven. Met één woord, de Schoolbond zal zich inspannen, zooveel het in zijne 

macht ligt, om aan het Vlaamsche volk, een voorbeeldig en Vlaamsch onderwijs te 

verzekeren.”565 Dat dit erg doet denken aan hetgeen in de statuten van de Oudersbond die de 

Sint-Ludgardisschool oprichtte, stond geschreven, mag niet verwonderen. De doelstellingen 

waren voor de Antwerpse katholieke flaminganten immers dezelfde gebleven: degelijk 

Vlaams onderwijs, om een sterke Vlaamse elite te ontwikkelen. Hierom zou het nieuw op te 

richten college er één moeten worden “van allereersten rang onder alle opzichten, zoowel 

voor wat de leerkrachten als voor wat het uitzicht en de innerlyke inrichting betreft”.566 In 

november 1927 publiceerde de KVS een manifest, “Oproep aan het Vlaamsche volk”, 

waarin een zéér strijdbare taal werd gehanteerd: “aan dat treurspel met een einde komen! [… 

] wij willen dat ’s lands wetten op het onderwijs niet langer meer voor de Vlamingen alleen 

als vodjes papier zouden behandeld worden […] wij willen niet dat onze scholen, met 

officieele toelating of goedkeuring, nog langer haarden van volksverbastering zouden 

blijven […] het verfranscht onderwijs is een misdaad!” 567 Kardinaal Van Roey kon om deze 

ongenuanceerde publieke stellingname niet echt lachen en zou zich erg negatief uit over de 

KVS568. 

Al snel werden de plannen voor het nieuwe Vlaamse college geconcretiseerd. Over de plaats 

werd nog gediscussieerd: hoewel Gevaert de stad Antwerpen verkoos, leek aanvankelijk 

lange tijd Borgerhout de meest waarschijnlijke locatie, waar een nijpend onderwijsprobleem 

was. Toch wou Lieven Gevaert indien mogelijk het college in het centrum van de stad 

Antwerpen zelf oprichten, omdat hij vreesde dat indien het college aan de rand van de 

agglomeratie werd gehuisvest, het meer aan een plaatselijke behoefte zou beantwoorden 

“die niet op het peil zou staan voor wat stand en opvoeding betreffen van de 
                                                           
565 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVS, Statuten KVS 
566 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, Brief van Lieven Gevaert aan 

kannunik Peeters, 31 december 1927 
567 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVS, oproep aan het Vlaamsche volk, 22/11/1927 
568 AMCV, FVCA, Doos 63, map KVS, beknopt verslag der vergadering van het hoofdbestuur van de KVS, 27 

nov 1927 en brief van kannunik Vossen aan Frans Van Cauwelaert, 15 dec 1927 en N, Sint-Lievenscollege, 50 

jaar katholiek Vlaams onderwijs, p. 11 
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schoolbevolking die de Katholieke Vlamingen meenen byeen te kunnen brengen.”569 Hier 

komt alweer het cultuurflamingante ideaal naar boven, waaruit duidelijk blijkt dat ze een 

eliteschool wensten op te richten. Er werd kort na de oprichting van de KVS contact 

opgenomen met de Dominicanen om mee te werken aan het nieuw project: “Indien Uwe 

Orde zich […] kan ’t accoord verklaren met de algemeene lynen […] namelyk dat de 

voertaal van het onderyws Vlaamsch zy en dat de geest van de inrichting sympathiek sta 

tegenover de Vlaamsche gedachte, dan zou de Schoolbond bereid zyn het aan U over te 

laten alle andere punten van het programma vast te stellen. Ter vervollediging wenschen wy 

er nog by te voegen dat het in onze bedoeling ligt dat de tweede taal, het fransch degelyk 

aangeleerd worde, maar dat dit geschiede zonder afbreuk te doen aan het grondprinciep: 

moedertaal, voertaal.” De Domincanen weifelden aanvankelijk enigszins: ze vreesden dat 

het college een voorpost van het Vlaamsnationalisme zou worden. Hiervoor stelde Gevaert 

hen echter gerust: “Voor wat de denkbeeldige mogelykheden betreft dat er door ondertitels, 

opschriften of uithangborden de vyandelykheid zou kunnen uitgelokt worden dergenen die 

het college als een voorpost van het Vlaamsch extremisme of nationalisme zouden willen 

voorstellen, geven wy U volkomen het recht U daartegen desnoods te verzetten. Wy zyn 

echter overtuigd dat zich zoo iets niet zal voordoen.”570  De Dominicanen en de KVS 

bereikten nog in 1927 een akkoord en wachtten alvorens concrete stappen te ondernemen 

enkel nog op het fiat van de kardinaal. Net hier zat een kink in de kabel, gezien Van Roey 

liet weten: “je suis arrivé à la conclusion, de l’accord unanime de mon Conseil [...] qu’ il 

n’est pas possible d’autoriser les Frères Prêcheurs à ouvrir un collège à Anvers.”571 Wel 

verklaarde de kardinaal zich akkoord om zelf mee te werken bij de oprichting van een 

Vlaams college in Antwerpen en was bereid “een overeenkomst te sluiten met een 

vereeniging van vertrouwenswaardige personen” 572  

De onderhandelingen tussen de VZW KVO (die zoals hierboven reeds werd gezegd ook de 

Sint-Ludgardisschool beheerde) en het bisdom verliepen eerder vlot: de kardinaal werd een 

                                                           
569 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, Brief van Lieven Gevaert aan 

kannunik Peeters, 31 december 1927 
570 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, Brief van Lieven Gevaert aan PPr 

van Dominicanen, 13 oktober 1927 
571 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, Brief van Van Roey aan onbekende 

bestemmeling, van 12 januari 1928 
572 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, Brief van Lieven Gevaert aan Van 

Roey, 29 maart 1928 
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contractsvoorstel gedaan waarin werd voorgesteld dat de VZW KVO voor het beheer van de 

school zou zorgen, maar deze wel ter beschikking stelde van het aartsbisdom. 

Aanvankelijk werd ook in de gesprekken met de kardinaal de piste “Borgerhout” bewandeld 

en Frans Van Cauwelaert stelde een ontwerp voor een overeenkomst met het aartsbisdom op 

inzake “het katholiek Vlaamsch college te Borgerhout.”573 Wanneer echter Lieven Gevaert 

in 1929 met goedkeuring van de kardinaal de gelegenheid kreeg gebouwen van de 

biscuiterie Gevers in de Kasteelpleinstraat in het centrum van Antwerpen te kopen, aarzelde 

hij niet: het nieuwe Vlaamse college had een locatie.574 

Uiteindelijk zou in juli 1929 een overeenkomst gesloten worden tussen het episcopaat en een 

(op Van Roeys verzoek) nieuw opgerichte vereniging: “VZW Sint-Lievenscollege”. Beide 

partijen kwamen overeen dat de VZW Sint-Lievenscollege te Antwerpen een 

collegecomplex zou bouwen, het volledig uitrusten en  ten dienste van het aartsbisdom 

stellen. De VZW zou wel eigenaar blijven van heel de inrichting. Onderwijs in de 

humaniora zou worden door geestelijken geleid die door het aartsbisdom werden aangesteld, 

maar al deze leerkrachten moeten speciaal bevoegd zijn in de door hen te doceren vakken en 

ten minste al de titularissen van de klassen moesten een universitair diploma hebben. De 

aanstelling van bestuurder van het college werd door de kardinaal gedaan, nadat de 

beheersraad de mogelijkheid had gekregen mogelijke bezwaren te uiten. Er werd besloten: 

“Het College zal van allereersten rang zyn, het Bestuur draagt zorg voor een voorname 

opvoeding, onder meer zal de noodige aandacht gewyd worden aan het gebruik van 

beschaafd Nederlandsch.”575 Aanvankelijk werd ook nog voorgesteld in een eerder 

contractsvoorstel om op het college ook 11 juli als officiële feestdag te erkennen, maar dat 

zag Van Roey niet zitten: “Uwe Eminentie heeft den wensch uitgedrukt dat het contract 

geen melding zou maken van het inzicht van onze vereeniging om ook den 11 Juli als 

officieelen feestdag te vieren, naast den 21 Juli. Wy hebben met genoegen uit den mond van 

onzen afgevaardigde, den Heer Burgemeester Van Cauwelaert, vernomen dat Uwe 

Eminentie er echter geen bezwaar tegen heeft dat in feite deze traditie, welke in byna al de 

                                                           
573 AMCV, FVCA, Doos 63, map varia,  het katholiek vlaamsch college te Borgerhout, 1928 
574 ASLCA, I.2. Beheersraadverslagen 1929-1937 VZW Sint-Lievenscollege, verslag beheersraad SLC 28 juli 

1929 en L. Van den Broeck, Op. Cit., p. 8-9  
575 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, Brief van Lieven Gevaert aan Van 

Roey, 29 juli 1929 met bijgevoegde overeenkomst 
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Antwerpsche scholen reeds gehuldigd wordt, worde onderhouden in het College, en wy 

nemen gaarne nota van deze instemming.”576 

Deze overeenkomst tussen een privé-organisatie en het episcopaat was een unicum: het 

contract bepaalde hoe de samenwerking tussen beiden zou verlopen. Volgens Luc Van den 

Broeck zou de relatie vaak gespannen zijn.577 Zo moest de beheersraad herhaaldelijk de 

kardinaal wijzen op zijn contractuele verplichting om enkel priester-leraars met een 

universitair diploma naar het Sint-Lievenscollege te sturen.578 

Het feit dat het Sint-Lievenscollege door haar contract met het episcopaat geen zuiver 

bisschoppelijk college was, maar toch voor een groot deel afhing van Mechelen, was een 

zeer bijzonder kenmerk. Begin januari 1930 gaf Lieven Gevaert in een gesprek met de zeer 

Vlaamsgezinde jezuïet Desideer Stracke aan, dat hij het betreurde dat de kardinaal geen 

toelating had gegeven voor zijn project beroep te doen op reguliere geestelijken. Het liefst 

van al was hij in zee gegaan met de jezuïeten. Die waren volgens hem immers beter 

opgeleid, in het algemeen van goede oorsprong (gegoede burgerij), hadden een grote 

offervaardigheid en een uitstekende kennis van het Frans (!).579 Hieraan is ook weer 

duidelijk de “ Vlaamse elite-”gedachte gekoppeld. 

Nadat deze (contractuele) zaak was afgehandeld, kon men zich beginnen concentreren op de 

praktische regelingen die moesten worden getroffen om de school zo snel mogelijk operatief 

te maken. Jozef Van Herck werd aangesteld als eerste bestuurder van het college. De school 

opende terwijl ze nog volop aan het (ver)bouwen was aan het begin van het schooljaar 1930-

1931 met een volledige lagere afdeling en een 6de en 5de Latijn-Griekse. In 1931-1932 werd 

begonnen met een 6de moderne (handel) en werd in de oude humaniora een 4de Latijn-

Griekse opgericht. De daaropvolgende jaren zouden de klassen zowel in de oude als in de 

moderne humaniora telkens worden uitgebreid met één studiejaar. Er werd ook een internaat 

geopend, “ten einde de vele Vlaamsche ouders buiten Antwerpen, die een doorvlaamsch en 

                                                           
576 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, Brief van Lieven Gevaert aan Van 

Roey, 31 december 1928 
577 L. Van den Broeck, Op. Cit., p. 11 
578 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, brief van Gevaert aan Van Roey, 6 

februari 1931 en 27 augustus 1931 
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katholiek onderwijs wenschen, voldoening te schenken”580 In het eerste schooljaar lokte het 

Sint-Lievenscollege direct 211 leerlingen, waarvan 54 in twee reeds bestaande 

humaniorajaren: een succes.581 In 1932 werd het college ingewijd.582 Het college zou 

doorheen de jaren ’30 groeien tot een instituut met naast een lagere school, een volledige 

oude en moderne humaniora. 

  

                                                           
580 AAM, Van Roey, scholen, Briefwisseling Scholen, Sint-Lievenscollege, reclame- of informatiefolder Sint-
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6.2. Het schoolleven en de mentaliteit 1940-1950 

6.2.1. Organisatie van de school 

Zoals uitgelegd werd, was het Sint-Lievenscollege niet echt een volwaardig 

aartsbisschoppelijk college, gezien de beheersraad “VZW Sint-Lievenscollege”, er ook 

verregaande invloed had. In het stukje over de voorgeschiedenis werden de onderlinge 

contractuele verhoudingen geschetst. De beheersraad werd gedurende de jaren 1940 geleid 

door twee voorzitters: tot 1944 was dat Arthur Van Huffelen (die in 1935 de gestorven 

Lieven Gevaert was opgevolgd) en vanaf 1944 Hendrik Van Oekel. Een deel van de 

beheerders van VZW Sint-Lievenscollege zaten ook in de beheersraad van de VZW KVO 

die de Sint-Ludgardisschool leidde, zoals bijvoorbeeld Elsa Gevaert en Hendrik Van 

Oekel.583 

Het dagelijkse bestuur van de school werd (bijna) heel de jaren ’40 waargenomen door Jozef 

Splichal. Hij nam het roer vanaf het schooljaar 1940-1941 over van Jozef Van Herck (die op 

deze manier dus de eerste maanden van 1940 nog bestuurder was).584 Niet alleen had 

Splichal het onpopulair imago hoog op z’n troon te zitten en werd hij door de meeste 

leerlingen gevreesd, ook had hij een heel autoritair beeld van bestuursschap.“Hij verziekte 

de sfeer, ook de leraren mochten hem niet”, meenden enkele oud-leerlingen. “Voor Splichal 

telde maar één ding: de goede naam van het college, en daar deed hij blind alles voor. Hij 

was daar heel hard in,” voegde Herman Geuens hier aan toe.585 Priester-leraar Albert De 

Wachter nuanceerde dit zeer negatieve beeld wel een beetje: “Als hij het met iemand aan de 

stok had, dan was hij wel dikwijls niet helemaal rechtvaardig en ook nogal ruw. Als het 

botste, was hij een beetje stout.” Op zich was er volgens hem echter binnen de 
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communauteit geen probleem wat Splichal betrof: “we hebben vriendelijkere directeurs 

gehad, maar dat ging wel goed.”586 

Uit het bovenstaande bleek reeds dat de lessen hoofdzakelijk werden verzorgd door priester-

leraars. Dat gold echter niet voor de lagere school  en in de humaniora maakten de priesters 

niet de volle honderd procent uit van het onderwijzend personeel: er waren ook een paar 

leken-leraars. Zij waren echter eerder de uitzondering dan de regel.587 Albert De Wachter 

gaf aan dat de communauteit (de priester-leraars woonden in op het college) over het 

algemeen niet veel contact had met de onderwijzers van de lagere school. Het waren enkel 

en alleen mannen die lesgaven.588 

Net als op de Sint-Ludgardisschool, had ook op het Sint-Lievenscollege elke klas een 

titularis, die de meeste vakken gaf. Daarnaast waren er ook enkele vakleerkrachten. 

Concreet kregen bijvoorbeeld in 1943-1944 de retoricaleerlingen van hun titularis 

godsdienst, Latijn, Nederlands, Grieks en Latijn. Andere vakken werden door 

vakleerkrachten gegeven: Frans, wiskunde, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, 

natuurkunde, scheikunde, zang en gymnastiek. Dit varieerde evenwel een beetje. De 

moderne humaniora kreeg in plaats van Grieks en Latijn enkele andere vakken: handel, 

“economische aardrijkskunde” (naast gewone aardrijkskunde), steno en dactylo.589 

De school bestond, zoals gezegd, in de jaren ’40 uit een volledige lagere school (6 jaar) en 

een volledige oude en moderne humaniora. Normaal gesproken bestond de moderne telkens 

maar uit één klas per leefdtijdsgroep. De Latijn-Griekse bestond in de zesde en de vijfde 

altijd uit twee klassen, sommige jaren was dit ook het geval voor de vierde. Zoals ook te 

zien is op grafiek 4 (cf inf), steeg gedurende de jaren 1940 het aantal leerlingen in de 

voorbereidende afdeling enorm: dit zorgde ervoor dat aanvankelijk slechts vanaf het vijfde 

                                                           
586 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
587 ASLCA, II.6, Beheersraadverslagen 1937-1967 SLC, verslagen 1939-1940 tot 1949-1950 en Eigen 

verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans Blomme, 

14/06/2010; interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010; interview van 

Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 
588 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
589 ASLCA, IV C 29, 1940-1975, Leerkrachtenlijsten, schooljaar 1940-1941 tot 1949-1950 
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leerjaar de groepen opgesplitst werden tot twee of drie klassen, op het einde van het 

decennium zouden vanaf het vierde leerjaar er steevast drie klasgroepen zijn per jaar en 

bestond ook het derde leerjaar al uit twee klassen. Vanaf het schooljaar 1942-1943 werd 

tussen de voorbereidende afdeling en de humaniora een extra “zevende jaar” opgericht.590 

Wie in het 6e leerjaar 6/10 haalde mocht naar de humaniora, wie echter meer dan 5/10, maar 

minder dan 6/10 haalde, moest eerst nog een jaar naar het nieuw opgerichte “7e studiejaar”. 

Aanvankelijk moest men hier ook eerst zes tienden van de punten halen om daarna tot de 

humaniora te worden toegelaten,591 vanaf het schooljaar 1946-1947 was gewoon slagen 

echter al voldoende.592 Leerlingen die buiten het college hun lagere school hadden gevolgd, 

moesten een ingangsexamen afleggen. Wie hiervoor slaagde, kon zich inschrijven in de 

humaniora, de anderen moesten eerst een jaar naar het zevende studiejaar.593 

Ondanks het feit dat de leerlingen verschillende jaren opgesplitst werden in verschillende 

klassen, bleven deze klassen toch nog aanzienlijk groot: in de lagere school waren vooral in 

de oudere jaren klassen van meer dan 40 leerlingen geen unicum. In de (oude) humaniora 

waren klassen van boven de 30 leerlingen dan weer normaal, al waren hier soms ook 

uitschieters tot ver boven de 40 leerlingen.594 Albert De Wachter (leraar in de derde Latijn-

Griekse) gaf aan dat de grootste klas waar hij ooit les aan gaf, bestond uit maar liefst 52 

studenten.595 

                                                           
590 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaren 1939-1940 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaren 1944-1945 tot 1949-

1950 
591 ASLCA, V.A. 58, correspondentie tav ouders, Brief van schooldirectie aan ouders, 2 januari 1943 
592 ASLCA, V.A. 58, correspondentie tav ouders, Brief van schooldirectie aan ouders, beging schooljaar 1946-

1947 
593 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010 en AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-

1941 tot 1943-1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1944-

1945 tot 1949-1950  
594 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
595 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
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Net als voor de Sint-Ludgardisschool, stelde ik enkele tabellen op, om de verhoudingen 

tussen de verschillende afdelingen in kaart te brengen. 

Jaar Oude 
humaniora 

Moderne 
humaniora 

Voorbereidende 
afdeling 

Totaal 
extern 

Totaal 
Intern 

Totaal 
Totaal 

1939/40 279 116 273   668 
1940/41 278 126 260 682 0 664 
1941/42 276 125 269 651 19 670 
1942/43 251 103 316  27 670 
1943/44 265 110 358   733 
1944/45 189 60 386   635 
1945/46 258 82 460   800 
1946/47 248 90 487   825 
1947/48 238 113 466   817 
1948/49 250 128 440   818 
1949/50 261 127 427   815 
 Tabel 4: leerlingen Sint-Lievenscollege per afdeling (met bijhorend schijfdiagram)596 

 

Veel duidelijker dan bij de Sint-Ludgardisschool is hier te zien dat de oude humaniora veel 

populairder was dan de moderne. Daarenboven kunnen we de cijfers hier beter vergelijken 

met elkaar, aangezien beide opleidingen zes jaar duren. Hoewel ook hier de schifting in de 

Latijn-Griekse groot was (slechts 38% van zij die er aan begonnen zouden in de retorica 

afstuderen), kan toch overduidelijk worden gezien aan tabel 5 en 6 dat algemeen gesproken 

deze richting veel populairder was dan de moderne. Het leerlingenaantal van het in 1942 

ingerichte zevende studiejaar, bleef (weliswaar met jaarlijkse fluctuaties) altijd rond de 

twintig leerlingen schommelen met een minimum van vijftien en maximum van 

vijfentwintig. 

Jaar Retorica Poësis 3e LG 4e LG 5e LG 6e LG 
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1940/41 30 29 33 57 65 64 
1941/42 32 30 42 53 57 62 
1942/43 27 33 40 46 45 62 
1943/44 30 37 38 47 45 68 
1944/45 Geen gegevens beschikbaar 
1945/46 28 31 27 41 49 82 
1946/47 21 27 29 44 58 79 
1947/48 21 23 27 46 47 74 
1948/49 22 28 35 38 64 63 
1949/50 26 35 30 49 47 74 
Tabel 5: leerlingenaantal per schooljaar oude humaniora Sint-Lievenscollege597 

Jaar Prima 2e mod 3e mod 4e mod 5e mod 6e mod 
1940/41 3 6 16 25 32 44 
1941/42 5 9 20 18 28 45 
1942/43 8 12 12 14 31 26 
1943/44 12 6 10 19 29 34 
1944/45 Geen gegevens beschikbaar 
1945/46 4 4 9 11 17 37 
1946/47 3 5 7 8 30 37 
1947/48 3 10 7 15 37 41 
1948/49 7  5 8 24 37 47 
1949/50 5  3 13 27 38 41 
Tabel 6: leerlingenaantal per schooljaar oudere humaniora Sint-Lievenscollege598 

De redenen waarom de schoolbevolking zo opvallend steeg, zijn waarschijnlijk divers. Dat 

het aantal leerlingen toenam, was trouwens ook een algemene trend in het katholiek 

onderwijs gedurende de oorlog. Sarah Van Ruyskensvelde verklaarde dit door te wijzen op 

de mogelijkheid dat ouders tijdens de oorlog meer belang hechtten aan een zedelijke 

opvoeding.599 Een andere mogelijke reden was, dat leerlingen minder gemakkelijk hun 

studies onderbraken omdat er niet veel werk te vinden was. In het geval van het Sint-

Lievenscollege komt daar nog eens bij dat de schoolbevolking in het tweede oorlogsjaar 

opnieuw steeg, omdat het internaat dan heropend werd.600 De daling van het leerlingenaantal 

                                                           
597 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
598 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 en Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 tot 1949-

1950 
599 S. Van Ruyskensvelde, Education and occupation, p. 9 
600 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 
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in het schooljaar 1944-1945, heeft uiteraard alles te maken met de V-bommen die dat jaar 

Antwerpen terroriseerden. Het jaar erna steeg het aantal leerlingen dan ook weer 

spectaculair. In het schooljaar 1946-1947 was de lagere school van Sint-Lievens zo populair 

dat er een leerlingenstop moest worden ingesteld. De lichte daling die het aantal leerlingen 

in de oude humaniora kende, verklaarde toenmalig bestuurder Splichal aan het feit dat 

ouders sneller geneigd waren hun kinderen ontslag te laten nemen na een mislukking.601 De 

opvallende toename van studenten in 1947 in de moderne humaniora, heeft een heel 

logische verklaring: het Xaveriuscollege schafte enkele klassen van de moderne afdeling af 

en er kwamen een aantal leerlingen van daar over.602 

Tot slot moet hier nog een woordje gezegd worden over het feit dat, net als de Sint-

Ludgardisschool, ook het Sint-Lievenscollege een internaat had (zoals ook al te zien was in 

tabel 4). Er waren normaal gezien een 50-tal internen.603 Tijdens de oorlog zag de school 

zich genoodzaakt het internaat een jaar (1940-1941) te sluiten604 en hoewel het daarna weer 

zou openen, zou het nooit terug het vooroorlogse peil halen.605 

 

6.2.2.  Een college “van allereersten rang” 

Hierboven werd reeds genoeg herhaald wat de bedoeling van Lieven Gevaert en zijn 

kompanen was met de oprichting van zowel de Sint-Ludgardisschool als het Sint-

Lievenscollege. We zullen hieronder, net als we al deden bij de Sint-Ludgardisschool, 

onderzoeken in welke mate Gevaerts idealen in de praktijk werden omgezet. 

 

  

                                                           
601 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1945-1946 
602 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1946-1947 
603 H. Stappers, “Zeer persoonlijke herinneringen aan mijn jeugdjaren in ’t internaat”, in: K. Scheerlinck, red. 

Liber Amicorum Sint-Lievens college Antwerpen, sn, sl, 1990, p. 42 en ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview 

van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. Van Put) en A. De Wachter” (oud-

leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 13/01/2004 
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6.2.2.1. Orde en discipline 

Net als de respondenten van Sint-Ludgardis, waren die van Sint-Lievens unaniem in hun 

mening over de strengheid van hun school. Deze was echter totaal tegenovergesteld aan die 

van Sint-Ludgardis: daar het bij de meisjes één en al “orde” was, gaven de oud-studenten 

van het college aan dat ze hun school zeker niet streng vonden. Uiteraard moet dit wel direct 

genuanceerd worden: de leerlingen mochten de boel niet op stelten zetten en er was 

weldegelijk tucht. De leerlingen moesten net als in Sint-Ludgardis in de rij gaan staan om 

naar de klas te gaan en natuurlijk mocht er ook niet gepraat worden in de klas. Het 

katholicisme was de verplichte leidraad, het was geen “open reformistische school” waar je 

doen en laten wat je wou. Maar langs de andere kant heerste er zeker geen repressieve sfeer 

en werden de leerlingen niet overladen met zondebesef. Zeker naarmate de leerlingen ouder 

werden, behandelden ook de leerkrachten hen veel losser en konden (en mochten) ze vaak 

hun gedacht zeggen.606 Jan Lehembre en Albert Hillen die in hun eerste humaniora jaar 

respectievelijk in de Broederschool van Sint-Niklaas en het Onze-Lieve-Vrouwcollege (SJ) 

in Antwerpen volgden, zeiden beiden dat de sfeer daar veel strenger was. “Ze hadden wel 

een zeker begrip voor mensen die wat tegendraads waren, maar het mocht hun benadering 

wel niet in de war brengen,” vertelde Hillen.607 “Als er een paar stout waren geweest, 

moesten die vooraan op de tree op hun knieën komen zitten. We zaten met 40-50 in de klas 

dus dat was eerder alledaags, maar daardoor ontstond er zeker geen vijandschap,” aldus oud-

priester-leraar De Wachter, die er verder de nadruk op legde dat er een erg gemoedelijke 

sfeer heerste op het college, ook tussen leerkrachten en leerlingen: “de sfeer was in Sint-

Lievens ongemeen vertrouwelijk. Leraars en leerlingen  speelden samen, gingen samen op 

uitstap, hadden samen vakantiekampen (linabu) […] Wij waren jonge priester-leraars, wij 

waren alleen maar met de leerlingen bezig, ook in de vakantie […] De leerlingen hadden een 

vrije loop, ze kwamen voor vanalles aankloppen bij de leraars. Het was een heel familiale 

sfeer”.608 Hoewel dit waarschijnlijk een ietwat eenzijdig positieve getuigenis is van een man 

                                                           
606 Eigen verzameling documenten, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010; interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010; interview van 
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23/06/2010 en interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 
608 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
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die erg graag op het Sint-Lievenscollege werkte, gaven eveneens zijn toenmalige collega 

Louis Vanden Bergh609 en alle oud-leerlingen die ik interviewde aan, dat de relatie tussen 

leerlingen en leerkrachten over het algemeen zeer goed was. Verschillenden onder hen 

hielden ook na hun collegetijd lang contact blijven houden met hun oud-leerkrachten. Zo-

even werd “Linabu” vermeld, voor de duidelijkheid dient hier enige verder uitleg. Linabu is 

de afkorting voor “Sint-Lievens naar buiten” en was een overkoepelende vakantieactiviteit 

voor alle leerlingen van Sint-Lievens (scoutsers, KSA’ers en anderen). Op deze reizen werd 

gewandeld, gezongen,...610 

 

De minder strenge sfeer of ook wel het feit dat het hier om jongens ging, zorgden er voor dat 

er op Sint-Lievens meer “kattenkwaad” werd uitgehaald dan op de Sint-Ludgardisschool 

(met proppen gooien, de leerkracht uit de klas buitensluiten, kikvorsen meenemen in de klas 

of meikevers los laten,...), maar over het algemeen gingen de meeste leerkrachten hier 

“sportief” mee om.611 Wat wel gelijkaardig was aan Sint-Ludgardis, was dat ook op het Sint-

Lievenscollege de leerlingen buiten de school werden gecontroleerd: roken, met meisjes 

omgaan, naar de kermis gaan zonder ouders, cafés bezoeken,…  Hier bleek men zeer streng 

op te zijn, zo vertelde Herman Geuens dat hij eens stond te praten met zijn eigen nichtje en 

kreeg daarvoor een retenue kreeg. Verschillende respondenten vertelden dat de leerlingen 

ook effectief gecontroleerd werden door een leerkracht die op een fiets rondreed. “Het 

Spionneke”, zo noemden ze hem. Het feit dat er streng werd opgetreden voor zaken die 

buiten de school verkeerd werden gedaan, kadert zonder enige twijfel ook in de 

elitegedachte, de Gevaertscholen eigen: de leerlingen mochten de naam van de school niet 

schaden en moesten zich “voornaam” gedragen. Retenue op donderdagnamiddag was een 

                                                           
609 L. Van den Broeck, “interview met Louis Vanden Berghe”, in: K. Astle, I. Ruyninckx, K. Scheerlinck, reds. 

Oud-Leerlingenboek Sint-Lievenscollege. Jaarboek 2009. S.n., s.l., 2009, p. 109 
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SLC) door Luc Van den Broeck, 13/01/2004 
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veelvoorkomende straf of men kon ook een “slechte kleur” van kaart krijgen. De leerlingen 

van Sint-Lievens kregen namelijk elke week een kaart die een soort rapport was. De kleur 

van deze kaart varieerde naar gelang de kwaliteit van de punten (de groene was bijvoorbeeld 

de slechtst mogelijke).612 Net als op Sint-Ludgardis was de zwaarste sanctie uit de school 

gezet worden. Uit verschillende getuigenissen bleek evenwel dat er bij de bestraffing vaak 

toch met verschillende maten en gewichten werd gewogen en dat deze dus niet altijd 

consequent (en bijgevolg rechtvaardig) was.613 

Uit een aanzienlijk aantal brieven van de directie naar ouders omtrent fout gedrag van hun 

zonen, blijkt dat ook in de praktijk de tucht soms aan de wensen over liet. Veelal ging het 

om spijbelen, vechten, beschadigen van andermans gerief (ook buiten de schoolmuren).614 

Ook schreef Splichal in zijn rapport van het schooljaar 1940-1941 aan de kardinaal dat men 

“vooral bij studenten van de middelsoort” een tekort aan rechtzinnigheid en eerlijkheid 

vaststelde: “valse handtekeningen, stelen (thuis of in groot warenhuizen)”. Bovendien 

voegde hij er aan toe: “Leerlingen van 5e en 6e leerjaar en van de 6e Latijnse worden 

gemakkelijk slachtoffer van ‘slechte kameraden’ en worden op die manier zelf ook 

‘voorzetters van zedelijke misstappen.’ De ouders zouden zeer dikwijls wat meer 

waakzaamheid aan de dag moeten leggen. Sommige ouders hebben een te lakse opvatting 

die niet voldoende is om de kinderen gewetensvorming aan te scherpen.”615 Om de tucht aan 

te scherpen werd een leerkracht bij wie “het op tuchtgebied de pan uitswingde” ontslagen en 

ook werd één student uit het college “propter moralia” uit de school gestuurd. Het jaar 

daarop stelde hij daarom tevreden een versteviging van de tucht vast, maar leerkrachten 
                                                           
612 ASLCA, VA 56, Reglementen, Tucht, verschillende richtlijnen van de directie inzake tucht in en buiten de 

school; ASLCA, VA 59, correspondentie met individuele ouders, verschillende brieven omtrent fout gedrag 

kinderen en Eigen verzameling documenten, interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans 

Blomme, 01/07/2010;interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 23/06/2010 en 

ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. 

Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 

13/01/2004 
613 Eigen verzameling documenten, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010 en ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. 

Swaelen en A. Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den 
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zonder gezag bleven volgens hem wel “een gevaar”.616 Later in de oorlog bevorderden 

volgens Splichal ook de vele luchtalarmen de tucht niet. Bovendien maakte hij gewag dat er 

meer dan eens diefstal gepleegd werd door collegejongens.617 Na de oorlog, veranderde de 

toon in zijn discours inzake tucht volledig: “men kan zich verheugen over de mentaliteit der 

leerlingen. Er moest geen enkele doortastende maatregel genomen worden.” De studenten 

hadden volgens Splichal “een goede geest” en waren “volgzaam en van goede wil”.618 In de 

jaren ’40 werd de tucht dus hoofdzakelijk verstoord door de oorlogssituatie, na de oorlog 

waren er veel minder disciplinaire problemen. 

Dat de tucht op het Sint-Lievenscollege niet buitensporig was, zorgde er evenwel niet voor 

dat men Gevaerts wens om “een college ‘van allereersten rang’” te vormen, liet varen. Het is 

misschien zelfs te begrijpen dat de school de leerlingen enige bewegingsvrijheid gaf om zich 

volledig te kunnen ontplooien tot zelfstandige mannen. Een Vlaamse elite had immers geen 

baat bij mannen die slechts deden wat hen verteld werd. Wat enigszins anders was voor de 

meisjes van Sint-Ludgardis, in een tijd waar vrouwen zeker op publiek vlak nog niet 

volledig geëmancipeerd waren. Het feit dat men weldegelijk bezig was met de idee van een 

Vlaamse elitevorming, wordt bewezen doordat op de beheersraad van 21 december 1940 

letterlijk werd gesteld dat Sint-Lievens naar de wens van Lieven Gevaert een voornaam 

college moest zijn. “Bij voornaam hoort onderricht, maar ook een verzorgde opvoeding, 

waaronder ‘een beschaafde uitspraak’ hoort.” Om de leerkrachten op het belang hiervan te 

wijzen, werd hen vanuit de beheersraad een mededeling verstuurd om er “bijzondere 

aandacht” aan te besteden. Indien ze dat niet naar behoren zouden doen, dreigde de 

beheersraad er zelfs mee bepaalde vergoedingen in te houden.619 Dat ze een elite zouden 

vormen, werd de leerlingen vaak ingeprent: “de idealen van Gevaert werden heel duidelijk 

overgebracht en over Gevaert werd heel vaak gesproken,” aldus Jan Lehembre.620 In een 

groepsinterview met enkele oud-leerlingen van Sint-Lievens opgenomen in 2004, vertelde 

Guust Van Put dat dit Gevaertideaal, ook werd overgenomen bij de KSA van Sint-Lievens, 

                                                           
616 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1941-1942 
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meer bepaald bij de opleiding tot “het ridderschap van Jong-Vlaanderen”. Daar verwees men 

eigenlijk naar de Vlaamse aristocratie, met het trefwoord: “Oi Aristoi”.621 

 

6.2.2.2. Kwalitatief onderwijs 

Zoals in het stukje over de voorgeschiedenis van Sint-Lievens gezegd werd, was er in het 

contract met de kardinaal afgesproken dat enkel universitair geschoolde priester-leraars naar 

de school zouden worden gestuurd en dat de beheersraad de kardinaal ook aan deze 

verplichting herinnerd werd. Dit was in de jaren ’40 niet anders. Behalve het niveau van het 

onderwijzend personeel, werd er ook veel belang gehecht aan leermethodes: hiertoe had de 

KVS een pedagogisch comité. Vanuit de beheersraad werd dit comité er ook toe aangezet 

met praktische voorstellen naar boven te komen om de leermethodes te verbeteren.622 Dit 

bewijst dat de school enorm sterk bezig was met het niveau van haar onderricht en dat wierp 

ook haar vruchten af. Sint-Lievens kreeg al snel een zeer goede reputatie inzake 

onderwijskwaliteit. Zo vertelde Jan Lehembre dat een professor in Leuven ooit tegen hem 

zei: “Jij komt van Sint-Lievens? Dan zal jij wel goed zijn!”623 Albert Hillen gaf ook aan dat 

als hij Sint-Lievens vergeleek met zijn eerdere school (Onze-Lieve-Vrouwcollege (sj) in 

Antwerpen) niet zozeer het niveau verschilde, maar wel de manier van lesgeven. Hij meende 

dat Sint-Lievens een veel modernere visie had. Dit is waarschijnlijk waar: het Sint-

Lievenscollege was niet alleen jong, maar kreeg ook richtlijnen van een pedagogische 

activiteit die naar toenmalige inzichten de beste onderwijsmethode aanduidden. “Een les 

werd op Sint-Lievens niet echt opgebouwd uit vragen en antwoorden, het waren wel eerder 

wat referenties die gegeven werden, maar iedereen kon toch ruim aan bod komen,” aldus 

Hillen.624 Ondanks deze getuigenissen en ondanks het feit dat priester-leraar De Wachter 

aangaf dat de leerkrachten heel het jaar door met hun leerlingen bezig waren, meldde 

bestuurder Splichal in 1942 aan het episcopaat: “Ik ondervind vanwege de Weleerwaarde 
                                                           
621 ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. 

Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 

13/01/2004 
622 ASLCA, II.6, Beheersraadverslagen 1937-1967 SLC, Verslag 24 februari  1943 
623 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010 
624 Eigen verzameling documenten, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010 
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Heeren Leeraars zeer weinig, om niet te zeggen geen, initiatieven om aan de studenten de 

leerstof in te pompen, de studenten geestdriftig te maken voor het vak, dat zij, leeraars 

onderwijzen.” Het feit dat hier speciaal melding van gemaakt werd, toont volgens mij eerder 

aan dat het bestuur van de school hoge standaarden hanteerde inzake de manier van 

lesgeven, dan dat de situatie echt zeer slecht was. Er is immers geen enkele getuigenis die op 

zo’n manier Splichals kritiek op zijn leerkrachten onderschreef en er zijn daarentegen (zoals 

hierboven werd weergegeven) wel vele getuigenissen die het tegenovergestelde beweerden. 

Over de studieprestaties van de leerlingen was Splichal tijdens de oorlog wel tevreden. Naar 

zijn mening studeerden de studenten over het algemeen zeer vlijtig en ging de studiegeest er 

niet op achteruit. “Wegens minder afleiding van allerlei ontspanning?” Stelde hij zich de 

vraag. Wel ondervonden de leerlingen (thuis) leerproblemen door het tekort aan 

verwarmings- en voedingsmogelijkheden in vele gezinnen.625 De jaren na de oorlog was 

Splichal over het algemeen eerder tevreden, maar hij moest toch vaststellen: “er is werklust, 

maar in vergelijking met de middenoorlogse periode is die toch verminderd (wegens de 

omstandigheden die de studenten van hun studie aftrekken.)”626 

Globaal gesproken was de onderwijskwaliteit op het Sint-Lievenscollege zeker goed. “Wat 

vele ex-leerlingen bereikt hebben, bewijst dat”, klonk het zowel bij Tony Derks als bij Jan 

Lehembre. Ook het feit dat een groot aantal leerlingen die begon in de 6de latijnse nooit de 

retorica zou halen (zoals gezegd behaalde slechts 38 % van hen hun diploma), wijst in deze 

richting. De kwaliteit van het onderwijs was evenwel niet in alle opzichten goed en hing 

altijd af van de persoon die ze gaf: vooral Engels, Duits en de wetenschapsvakken waren 

volgens enkele oud-leerlingen van een laag niveau.627  

Het Vlaamse aspect van het college (cf inf) zorgde er zeker niet voor dat de Franse les als 

bijvak werd beschouwd. Het onderwijs van het vak “Frans”, had in de jaren ’30 volgens Luc 

                                                           
625 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 tot 1943-

1944 
626 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1944-1945 tot 1949-

1950 
627 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010; interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010; interview van 

Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010 en ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview 

van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. Van Put) en A. De Wachter” (oud-

leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 13/01/2004 en wautersx 
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Van den Broeck al voor enige discussie gezorgd: vooral bestuurder Van Herck kwam hierbij 

lijnrecht tegenonver “het Pedagogisch Comité” van de KVS te staan. Concreet ging de 

discussie over de leeftijd waarop men kon beginnen met het aanleren van het Frans. Lieven 

Gevaert en het Pedagogische Comité vonden vanaf de 6e Latijnse, Van Herck vond echter 

vanaf het 5e leerjaar. Het feit dat Gevaert en co later wilden beginnen met Frans aanleren, 

was zeker niet omdat men weinig belang hechtte aan deze taal, maar wel omdat men dacht 

dat het pedagogisch gezien beter was om eerst de eigen taal volledig te ontwikkelen. 

Uiteindelijk maakte men een compromis: men zou Frans beginnen aanleren van het 6de 

leerjaar. Ook in de jaren ’40 bleef deze situatie behouden.628 Alle respondenten waren het er 

over eens dat er bijzonder veel aandacht werd besteed aan de kwaliteit van de Franse les. Er 

was bijvoorbeeld een aparte leraar voor de Franse uitspraak, dat was een speciale les. “De 

Vlaamse elite moest ook het Frans kunnen spreken”, vatte Jan Lehembre de gedachte van 

het toenmalige bestuur goed samen.629 Bovendien gelden hier ook dezelfde opmerkingen die 

al bij de Sint-Ludgardisschool gemaakt werden: men wenste door een grote aandacht aan het 

Frans te besteden, alle kritiek op het taalbeleid in de kiem te smoren en bovendien wilde 

men ten allen prijze vermijden dat de leerlingen grote achterstand opliepen voor de Franse 

taal (wat problemen aan de universiteit met zich mee kon brengen). 

 

6.2.2.3. “Sociale” vorming 

In 1936 werd een afdeling van het Sint-Vincentiusgenootschap opgericht in het college op 

intitatief van enkele studenten, om aan “caritas” te doen.630 Deze groep bestond nog steeds 

in de jaren ’40. Wekelijks bezochten studenten van retorica en poësis in deze context een 

tiental arme gezinnen. Er werd gevraagd aan de leerlingen om dingen mee  te brengen en die 

werden dan uitgedeeld  aan de armen. Het werk van het Sint-Vincentiusgenootschap op het 

college was weliswaar zeer bescheiden, maar hielp toch vele arme mensen, vooral tijdens de 

oorlogsjaren. Het bestuur en de beheersraad maakten zich sterk dat dit initiatief in grote 

                                                           
628 L. Van den Broeck, Op.. Cit., p. 37-41 
629 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010; interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 en ASLCA, 

Audiothieek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. Van Put) en 

A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 13/01/2004 
630 ASLCA, VC 78, Sint-Vincentiusgenootschap, document 14/05/1936 
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mate bijdroeg tot de sociale vorming van de studenten.631 De schrijnende situaties die de 

leerlingen hier dikwijls zagen, maakten soms grote indruk op hen.632
 

 

6.2.3. […] ons hart en ons hand, voor Vlaanderland633 

“Als ‘kwekeling’ van de jezuïeten en Vlaams politicus is het een eer te mogen spreken voor 

het meest Vlaamsgezinde college. Want al zijn de Jezuïeten dan wel heel slimme jongens: 

Sint-Lievens was het eerste Vlaamse College in Antwerpen.”634 

Zo sprak Hugo Schiltz, in de jaren ’40 zelf nochtans leerling van het Vlaamsgezinde 

Xaveriuscollege, in 1992 de oud-leerlingenbond van het Sint-Lievenscollege toe. De toon is 

meteen gezet.  

Sint-Lievens was opgericht was door en voor Vlaanderen. Het was het wapen waarmee de 

Antwerpse cultuurflaminganten de strijd voor een sterker Vlaanderen wensten aan te gaan. 

Net als bij Sint-Ludgardis, was ook voor Sint-Lievens de eigen geschiedenis en haar 

strijdbaar Vlaams karakter een eerste zeer belangrijke pijler waarop het flamingantisme van 

het college in de jaren ’40 rustte. Dat deze geschiedenis toen weldegelijk in rekening werd 

gebracht en leefde, bewezen onder andere de vele zielenmissen en “in memoriams” voor 

Lieven Gevaert (minstens twee per schooljaar).635 Net als bij Sint-Ludgardis zullen we in 

wat volgt bekijken of deze Vlaamsgezindheid ook in oorlogs- en repressieperiode nog gold 

en hoe dit precies tot uiting kwam. 

Dat het college Vlaams was, mocht iedereen geweten hebben: in de feestzaal was centraal 

het “AVV-VVK-symbool” te zien en tevens hing de Blauwvoet er in beeld.636 “Er hingen 

                                                           
631 ASLCA, VC 78, Sint-Vincentiusgenootschap, Brief van VZW SLC aan oud-vincentianen, 7 april 1947  
632 ASLCA, Audiotheek, wautersx 
633 Zie bijlage 3, N., Sint-Lievenscollege: 50 jaar katholiek Vlaams onderwijs, p. 19 
634 H. Schiltz, “Feestrede: Antwerpen, Zorg en Uitdaging?”, in: A. Theunis, red., Jaarboek oud-leerlingenbond 

Sint-Lievenscollege 1992, drukkerij Plantin, Antwerpen, 1992, p. 27 
635 ASLCA, Rapportenlijsten, kronieken 1945-1946 tot 1949-1950 
636 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010; interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans Blomme, 14/06/2010 en 

ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. 
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overal Vlaamse Leeuwenvlaggen op het college, het was een ‘vlaggencollege’, ook bij 

optochten,” vertelde Albert De Wachter.637 Zelfs op de Belgische feestdag wapperde de 

Leeuwenvlag boven het college, herinnerde Jan Lehembre zich.638 De Wachter herinnerde 

zich ook: “ze hebben daar nooit een Belgische vlag gehangen!”639 Waarschijnlijk klopt dit 

echter niet, er zijn getuigenissen waaruit blijkt dat er bij bepaalde gelegenheden weldegelijk 

een Belgische vlag gehesen werd. Het feit dat De Wachter zich dit niet herinnerde, bewijst 

alleen maar dat dit zeer uitzonderlijk was. Eén van de getuigenissen over het hijsen van de 

Belgische driekleur, komt van Jan Lehembre. Hij vertelde dat voor een bepaalde 

aangelegenheid op het college drie vlaggen moesten worden gehesen: de Belgische, de 

Vlaamse en de Pauselijke. Er werd aan de leerlingen gevraagd wie ze wilden optrekken. Er 

was echter niemand die dat met de Belgische wilde doen. “Uiteindelijk heeft iemand van 

mijn klas, Guust Van Put, uit medelijden ze maar gaan optrekken,” aldus Lehembre.  

Proclamaties waren ook “grootse gebeurtenissen” waar de nodige Vlaamse symboliek niet 

geschuwd werd: “Proclamaties gebeurden met de nodige Vlaamse vlaggen… Geen 

Belgische,” vertelde Tony Derks.640 Over het algemeen werd de Vlaamse Leeuw er niet 

gezongen, de Brabançonne uiteraard evenmin. Deze liederen werden vervangen door het 

“Sint-Lievenslied” (zie bijlage 3), met een door Jozef Splichal geschreven tekst die zeer veel 

vermeldingen naar Vlaanderen bevat. Alleen op het einde van het schooljaar 1948-1949, 

stonden op de agenda van de proclamatie naast het Sint-Lievenslied zowel Vlaamse Leeuw 

als Brabançonne geprogrammeerd.641 Albert De Wachter herinnerde zich dat het 

“Vaderlands lied” ook ooit eens moest gezongen worden na de bevrijding of bij het einde 

van de oorlog. Bepaalde leerlingen weigerden hiervoor recht te staan: “Ik weet nog dat 

                                                                                                                                                                                   
Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 

13/01/2004 
637 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
638 ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. 

Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 

13/01/2004 
639 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
640 Eigen verzameling documenten, interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

01/07/2010 
641 ASLCA, Rapportenlijsten, 1939-1940 tot 1949-1950 
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Herman [Geuens] toen in mijn klas zat en niet ging recht staan. Ik ben daar dan voor gaan 

staan, om hem wat af te schermen. Ik kende zijn gezinssituatie en had daar respect voor. Ze 

hebben dat [de Brabançonne zingen] één keer gedaan, maar hebben dat geen tweede keer 

terug gedaan. Dat weet ik nog goed, met Herman, ik wilde die niet laten straffen.”642 Dit 

voorval herinnerde Herman Geuens (zoon van een repressieslachtoffer) zelf zich ook nog 

goed: “Ze [de leerlingen] bleven dan zitten of begonnen met hun voeten te trappelen. Hij [de 

Brabançonne] werd dan wel uitgezongen omdat er brave mensen waren die geen risico’s 

namen.” Omgekeerd herinnerde Geuens zich ook dat op een bepaalde prijsuitdeling de 

Vlaamse Leeuw niet geprogrammeerd stond, maar dat de aanwezigen hem spontaan 

begonnen te zingen.643 Andere respondenten gaven aan dat ze nooit een Brabançonne 

gehoord hadden op het Sint-Lievenscollege, wat er op duidt dat de boven beschreven situatie 

een uitzondering was. Vlaamse liederen werden dan weer wel zeer vaak ten berde gebracht: 

“de Vlaamse liedjes van Benoît, het Sint-Lievenslied, de Vlaamse leeuw tot vervelens toe 

[…] die liederen werden uit volle borst gezongen en gaven een enorm 

samenhorigheidsgevoel,” getuigde Albert Hillen.644 Uit al hetgeen hierboven beschreven 

staat, kan afgeleid worden dat veel meer dan op Sint-Ludgardis de Vlaamsgezindheid zich 

uitte in symboliek. Het Vlaams bewustzijn van de leerlingen moet hier ook groter geweest 

zijn dan bij de meisjes, dat blijkt duidelijk uit de beschreven situaties. Opvallend is ook dat, 

wanneer de school zelf van enige Belgische symboliek gebruik maakte, dit vanuit de 

leerlingengroep niet enthousiast onthaald werd. We moeten hier wel bij vertellen dat twee 

respondenten, zowel Jan Lehembre als Herman Geuens, de vader als vooraanstaande 

VNV’er (respectievelijk NSJV-leider en districtsleider) in de naoorlogse periode in de 

gevangenis zat en dat door deze moeilijke thuissituatie hun herinneringen dus wel gekleurd 

zullen zijn. Ontegensprekelijk is echter dat aan een deel van de toenmalige 

leerlingenpopulatie naast een extreem-flamingante ook een anti-Belgische mentaliteit kan 

toegeschreven worden. De Belgische feestdag werd ook nooit gevierd op het college. 

Weliswaar was het op 21 juli vakantie, in de vakantie werden toch nog activiteiten gedaan 

op het college, maar daar hoorde de nationale feestdag niet bij. De Vlaamse feestdag werd 

                                                           
642 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
643 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010 
644 Eigen verzameling documenten, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010 
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wel telkens gevierd met een guldensporenviering. Dat gebeurde in 1945-1946 met 

“geestdriftig woord en het Vlaamsche lied weergalmt over speelplaats,” gaf het college aan 

in haar (beknopte) kroniek. Hieraan namen KSA en Scouts deel.645 

Behalve het bovenbeschreven symbolisch flamingantisme, was de Vlaamsgezindheid op het 

Sint-Lievenscollege ook net als op de Sint-Ludgardisschool terug te vinden in de alledaagse 

dingen.  

Ten eerste was, net als op de Sint-Ludgardisschool op het Sint-Lievenscollege het gehele 

schoolleven tot in de puntjes vernederlandst: men ging hierin zelfs zo ver dat op de 

rapporten de voornamen van Franse origine vernederlandst werden (iemand die Charles 

heette,werd er bijvoorbeeld Karel genoemd.)646 Ook de speciale aandacht die werd gegeven 

aan een verzorgde uitspraak van de Nederlandse taal, was specifiek aan het college. Met het 

cultuurflamingantisch project van de school wilde men een Vlaamse elite kweken. Deze 

elite moest uiteraard op een “elite-waardige” manier in haar eigen taal kunnen 

communiceren. De aandacht voor deze materie is dan ook bijzonder tekenend voor het 

beleid van de school en een bewijs van het feit dat men zeker met de idealen van Gevaert 

bezig was. Wat dit betreft, moet ook zeker vermeld worden dat in de jaren ’40 Modest 

Lauwerijs les gaf op het college. Lauwerijs was voorzitter van de VBO (Vereniging voor 

Beschaafde Omgangstaal)647 en (op het college) voordrachtleraar.648 

Ten tweede werd door de meeste leerkrachten veel aandacht besteed aan al wat Vlaams was: 

er werd regelmatig verteld over Lieven Gevaert (we hadden het hierboven tevens al over de 

jaarlijkse in memoriams en zielenmissen), maar ook over de Vlaamse heiligen die op de 

gevel van het Sint-Lievenscollege gebeeldhouwd waren (waaronder Sint-Lieven en Sint-

Lutgart649). Er werden Vlaamse liedjes gezongen in de klas en Vlaamse toneelstukken 

                                                           
645645 ASLCA, Rapportenlijsten, kronieken van 1945-1946 tot 1949-1950 
646 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010 
647 AMCV, Modest Lauwerijs, Briefwisseling, brief  M. Lauwerijs aan J. Muls, 30 maart 1933 en J. Florquin en 

G. Opsomer “Lauwerijs, Modest”, in: in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, reds.  Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, p. 1804 
648 AMCV, Modest Lauwerijs, Briefwisseling, informatie over Lauwerijs aan L. Schorpé, sd 
649 N., Sint-Lievens College: 50 jaar Katholiek Vlaams Onderwijs, Hertogs, Wijnegem, 1980, p. 43 en 51 
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opgevoerd,... De leerlingen dienden ook vaak verhandelingen te schrijven over typisch 

Vlaamse dingen, zoals “het ruusbroecgenootschap”, “de Vlaamse primitieven”,… 

Ten derde ging er ook flamingantisme uit van de retoriek die de school zich eigen maakte, 

zoals de leuze: “weest Vlaams – weest vroom – zo vordere u God!”650 

Deze Vlaamsgezinde praktijk werd ook gevoed door een groot aantal Vlaamsgezinde 

leerkrachten.651 Ook de bestuurder, Jozef Splichal, had AKVS-achtergronden en was een 

flamingant.652 

Al deze elementen: de achtergrond van de school, de Vlaamse symboliek en de Vlaamse 

praktijk, maakten dat de school bekend stond als hét Vlaamse college en als dusdanig een 

enorme aantrekkingskracht had op Vlaamsgezinden, die soms van ver naar het college 

kwamen. Net als bij Ludgardis waren hier ook soms kinderen van bekende Vlamingen uit de 

culturele sector bij: bijvoorbeeld Gerard Walschaps zonen studeerden er. Hoewel het 

flamingantisme bovenal speelde als aantrekkingsfactor voor het college, waren er ook wel 

nog mensen die om andere redenen naar het college kwamen: de nabijheid, de kwaliteit,… 

“Vaak werden ze dan nadien wel wat meegesleurd met de rest qua Vlaamsgezindheid,” 

merkte Herman Geuens hierbij op.653 

Uit al het voorgaande kan niet anders dan geconcludeerd worden dat er een zeer Vlaamse 

mentaliteit heerste op de school, die niet alleen in de symboliek of de praktijk terug te 

vinden was, maar ook in de geest van school, vele leraren en leerlingen. Dit laatste was op 
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651 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 
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Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar 
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het Sint-Lievenscollege naar mijn aanvoelen veel nadrukkelijker aanwezig dan op de Sint-

Ludgardisschool. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zeker zijn dat er in Antwerpen 

meer kwaliteitsvolle jongensscholen waren dan meisjesscholen. Als een jongen dus niet 

Vlaamsgezind was, had hij veel meer andere goede alternatieven, daar waar de meisjes bijna 

moesten kiezen tussen “de Dames” en Sint-Ludgardis. Om deze reden lijkt het mij logisch 

dat een veel groter percentage van de leerlingen in Sint-Lievens bewust koos voor het 

college omwille van de Vlaamsgezindheid. Dat was, zoals in vorig hoofdstuk werd 

uitgelegd, ook het geval voor een belangrijk deel van de Ludgardianen, maar relatief gezien 

dus iets minder volgens mij. Daarenboven heerste er op Sint-Lievens een veel 

gemoedelijkere sfeer dan op de Sint-Ludgardisschool, waardoor leerlingen gemakkelijker 

openlijk (een Vlaamsgezinde) stelling in namen, waardoor er een aparte sfeer werd 

gecreëerd van een zeer bewust flamingantisme onder zowel leerkrachten als leerlingen. 

  

6.2.4. Sint-Lieven, Gods klaroen 

Daar waar het Sint-Lievenscollege op vlak van orde en tucht minder streng was dan de Sint-

Ludgardisschool, gold het omgekeerde op godsdienstig vlak. De leerlingen waren aan heel 

wat religieuze verplichtingen onderworpen. Om te beginnen moesten ze elke dag naar de 

mis gaan op het college, als ze binnen “de wallen” woonden. Dat gold ook voor de 

zondagsmis. Woonden ze hierbuiten, mochten ze in hun eigen parochie de mis volgen, maar 

moesten ze wel met een “miskaartje” bewijzen dat ze weldegelijk geweest waren. Op het 

college werden er elke morgen twee misvieringen georganiseerd: een vroege en een latere. 

Het verschil tussen deze twee was, dat bij de vroege mis nog te communie kon worden 

gegaan, aangezien je dan nog verondersteld werd “nuchter” te zijn. In de latere mis, kon je 

bijgevolg niet meer te communie gaan. Deze laatste was veruit de populairste onder de 

leerlingen. De aanwezigheden werden gecontroleerd door de prefect. Verder was er ook 

wekelijks de biechtstonde. Voor elke les werd er gebeden.654 

Net als bij Sint-Ludgardis, blijkt de perceptie van de godsdienstigheid van de school ook 

hier persoonlijk. Sommigen vonden het overdreven, de meesten vonden echter dat “het 

                                                           
654 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010; interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010 en interview van 

Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 
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normaal” aanvoelde en goed meeviel. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. 

Enerzijds stonden er een zeer groot aantal punten op de godsdienstles, waren er de hierboven 

genoemde godsdienstige verplichtingen en gaf Herman Geuens ook aan dat er wel 

regelmatig eens gepeild werd bij de leerlingen of ze nog geen roeping voelden. Anderzijds 

was iedereen het er wel over eens dat de godsdienst voor zijn tijd “modern” benaderd werd: 

de leerlingen werden niet overladen met zondebesef. 655Albert Hillen vertelde dat hij tijdens 

zijn humaniora al niet meer geloofde en dat graag ook al eens liet merken: “dat was voor de 

leraars heel moeilijk, ze konden dat vanuit hun opvatting niet aanvaarden dat er tegenstand 

kwam. Mijn opvatting werd niet aanvaard. In een individueel gesprek mocht mijn 

opvattingen al eens gezegd worden […] openlijk mocht het niet, ook niet in een opstel. Dan 

zou ik geen punten gekregen hebben, zo ver ging de sportiviteit niet.“ 656 

Bestuurder Jozef Splichal stelde dus aan het begin van de oorlog een vermindering van 

godsdienstigheid vast op het college. Dit zag hij aan het zakken van het godsdienstig peil in 

het huisgezin: “Vaak sturen ouders hun kinderen naar een katholieke school uit traditie, 

andere motieven, maar niet uit diepe overtuiging.”657 Daarenboven bemoeilijkten de 

oorlogsomstandigheden (vooral in de winter) het dagelijks bijwonen van de mis voor de 

leerlingen.658 Ook voor de eucharistie op zondag steeg het misverzuim doorheen de 

oorlog.659 Net als bij de tucht, verbeterde de situatie op godsdienstig vlak na de oorlog: 

Splichal was tevreden over de mentaliteit van de studenten. Vooral na het schooljaar 1947-

1948 was hij in zijn nopjes:  het godsdienstig peil is “ZEER bevredigend,” schreef hij in 

drukletters, “op 20 rhetorica studenten waren er 6 roepingen!”660 De Eucharistische 

                                                           
655 Eigen verzameling documenten, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010; interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010; interview van 

Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010; interview van Herman Geuens (oud-leerling 

SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 en ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. 

Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar 

SLC) door Luc Van den Broeck, 13/01/2004 
656 Eigen verzameling documenten, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010 
657 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1940-1941 
658 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1941-1942 
659 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1943-1944 
660 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1947-1948 
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Kruistocht werd in 1946 heringericht in de humaniora. 661 Wat Splichal wel beklaagde was 

de moeilijke controle op misaanwezigheid van de jongens die buiten de wallen woonden 

“gezien de parochies weinig of geen verslag hierover uitbrengen”.662 

 

6.2.5. Jeugdbewegingen op het Sint-Lievenscollege  

6.2.5.1. Scouts 

De eerste directeur, Jozef Van Herck, opperde voor een eigen scoutsgroep en kon priester-

leraar Jan Vanhoebroeck motiveren hier werk van te maken: op 30 oktober 1932 zag de 9de 

Sint-Lievenseenheid het daglicht. Een eerste patrouille bestond uit zes leden werd gevormd 

en – hoe kon het ook anders – “Blauwvoet”  gedoopt. Even zeer te verwachten, was het feit 

dat de das van de eenheid geel-zwart gekleurd was. De eerste jaren zouden er heel wat 

scoutsers overkomen uit het Sint-Jan-Berchmanscollege. Men had immers het probleem dat 

er nog geen leiders konden gerekruteerd worden uit het St-Lievenscollege zelf.663 Eén van 

hen was Georges Loos. Hij zou als eenheidsleider de Sint-Lievensscoutsgroep tien jaar 

leiden, (1936-1942 en 1944-1949). Volgens K. Scheerlinck en G. Kempen zou het verschil 

tussen het consequente Vlaamse denken en handelen van de Sint-Lievensleerlingen en de 

Belgicistische visie van zij van Sint-Jan-Berchmans leiden tot enig wantrouwen en wat 

spanningen.664  

Bij het begin van de oorlog werd door de Duitsers bepaald dat “1. Openbare vergaderingen 

die niet van politieken aard zijn en die in een gesloten lokaal zullen gehouden worden, 

alsook besloten politieke vergaderingen moeten ten laatste 7 dagen vooraf ter kennis 

gebracht worden van den Ortskommandant. Deze kan het houden van deze vergaderingen 

verbieden. 2. Besloten vergaderingen zijn vergaderingen waartoe de deelnemers schriftelijk 

en bij naam uitgenoodigd worden. 3. De 1e alinea geldt niet voor vergaderingen met louter 

godsdienstig of artistiek karakter.” 
                                                           
661 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1946-1947 
662 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1948-1949 
663  K. Scheerlinck, R. Ducheyne, W. Olyslager et al, “Stichting en groei van de 9de Sint-Lievensscoutsgroep”, 

in: K. Scheerlinck, red. Liber Amicorum Sint-Lievens college Antwerpen, sn, sl, 1990, p. 75 
664 G. Kempen en K. Scheerlinck, reds. De Sint-Lievensscotus. Het boek, Baskerville n.v., Antwerpen, 1992, 

pp. 13-14 
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Deze bepalingen golden ook voor de scoutsers, waardoor ze telkens 7 dagen voor een 

activiteit de Feldkommandantur en de Ortscommandanturen van Mechelen en Turnhout 

moesten inlichten. Bovendien mochten ze hun uniform niet meer dragen in het openbaar en 

was het hen verboden in gesloten gelid te marcheren of korpstekens te dragen. Wel werd het 

organiseren van tochten, sportdemonstraties en kampen nog toegelaten. 665 Zoals reeds 

gezegd werd, was het de jeugdbewegingen na de protestbrief van de Kardinaal van maart 

1943 ook verboden hun uniform nog te dragen.666 

In mei 1942 kreeg de 9e Sint-Lievensscoutsgroep een verzoek om de organisatie SKK 

(Steunt Kinderen van Krijgsgevangen) te steunen. Deze groep hielp kinderen van gewone 

beroepsmilitairen waarvan de vaders in Duitsland in krijgsgevangenschap werden gehouden. 

Aan zo’n kinderen werd een zomerkamp aangeboden om hen te helpen. Bij de bevrijding 

bewijzen de scouts allerlei kleine diensten zoals het helpen van daklozen, het verzorgen van 

gewonden en opvangen van kinderen van krijgsgevangenen. Met de V-bommen moesten 

echter de activiteiten stilgelegd worden.667 

Verschillende respondenten gaven weer dat ze de scouts enigszins atypisch vonden voor het 

college en dat ze zeker minder Vlaams was dan de KSA.668 Een beeld dat waarschijnlijk met 

de waarheid strookte. (Hierboven werd reeds gewezen op het feit dat een deel van de Sint-

Lievensscouts afkomstig was van het Sint-Jan-Berchmanscollege.) Enerzijds vierde de 

scouts de Guldensporenslag samen met de KSA,669 anderzijds programmeerden ze op 21 juli 

ook een “nationale optocht” (wat misschien niet echt te verwachten was voor een groep op 

Sint-Lievens). 670  

Ook de figuur van Georges Loos, groepsleider tijdens de repressieperiode en tevens 

volksvertegenwoordiger voor de CVP, paste niet echt in een jeugdbeweging het Sint-
                                                           
665 ALSCA, Sint-Lievensscouts, Welpenarchief, 1939-1945, Gouwmededeling 23 september 1940 van J. Van 

Gluck 
666 S. Van Ruyskensvelde, Naar een nieuwe onderwijsvrede, p. 28 
667 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1945-1950, SLC, verslag over de oorlogsjaren 1940-1945; 

Rapportenlijsten,1945-1946, Een kroniek van vele jaren en G. Kempen en K. Scheerlinck, Op. Cit., p. 15 en 43 
668 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010; interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 en interview van 

Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010 
669 ALSCA, Sint-Lievensscouts, Sint-Lievensscouts 1947-1948,  programma Guldensporenviering 1948 
670 ALSCA, Sint-Lievensscouts, Sint-Lievensscouts 1945-1946, vakantieprogramma 1946 
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Lievenscollege. Na de oorlog zette hij bijvoorbeeld alles in het werk om een 

verbondscommissaris Vanhaegendoren uit de VVKS te rangeren: “ik zal my uit alle macht 

verzettten dat iemand die het aandierf in volle oorlogstyd, dan wanneer duizenden onzer 

jongens door den Duitschen bloedhond doodgemarteld werden in de gevangenkampen, zich 

in alle vriendschap naar Berlyn te begeven op kosten van den bezetter en zoogezegd om de 

nazi jeugd te bestudeeren die nier meer bestudeerd hoefde te worden elke rype jeugdleider 

wist reeds lang voor den oorlog wat die waard was, zal ik my uit alle macht inspannen zeg 

ik, om uit het Verbond te weren den heer Vanhaegendoren, die ik trouwens van nu af reeds 

niet meer erken als hoogste verbondsgezag.”671  

Enkele jaren later zou Loos weer on-Sint-Lievensachtig reageren, wanneer hij inging tegen 

een circulaire van de VVKS-leiding, die opriep om mee te doen aan de Yzerbedevaart in 

uniform: “Ik kan onze leiders en vertegenwoordigers niet genoeg aanzetten op “privatim” 

aan deze schone Vlaamse Dodenhulde deel te nemen, maar keur ten strengste af dat ze dat in 

uniform zouden doen, als leden van VVKS. Wij gaan niet naar Diksmuide omdat we scout 

zijn, wij moeten er naartoe gaan omdat we Vlaming zijn.” 672 Deze zaak zou zelfs de pers 

halen: “Ondertussen is het klaar dat de door-Vlaamse Sint-Lievensgroep nu zoals voorheen 

de directieven van haar hooggeplaatste groepsleider NIET zal navolgen maar wel die van 

haar verbond.”673 Loos reageerde op het krantenartikel dat hij niet tegen de Yzerbedevaart 

was en benadrukte dat hij zijn groep niet had verboden er aan deel te nemen. Alleen wenste 

hij dat dit niet in uniform gebeurde.674 Uiteraard is dit op zich geen verregaande 

stellingname van Loos, maar van een jeugdbeweging op het Sint-Lievenscollege zou eerder 

verwacht worden dat er net positief op zo’n oproep van de VVKS-leiding zou gereageerd 

worden.  

In de traditie van het Engelse jeugdbewegingsleven, hield de scouts zich meer dan in de 

KSA bezig met dingen als kamperen, knopen leggen, sjorren: “De scouts beschouwde zich 

als een organisatie waar allerlei activiteiten gebeurden voor mannen die iets konden 

                                                           
671 ALSCA, Sint-Lievensscouts, Sint-Lievensscouts 1945-1946, Brief van Georges Loos aan Lode 

Schaerlaekens, 1 mei 1945 
672 ALSCA, Sint-Lievensscouts, Sint-Lievensscouts 1947-1948, Brief van Georges Loos aan de aalmoezenier, 1 

augustus 1948 
673 ALSCA, Sint-Lievensscouts, Sint-Lievensscouts 1947-1948, Krantenartikel (krant onbekend), “De H.G. 

Loos, volksvergenwoordiger van de C.V.P., tegen Yzerbedevaart?”, 14 augustus 1948 
674 ALSCA, Sint-Lievensscouts, Sint-Lievensscouts 1947-1948, Reacie van Loos op krantenartikel  
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verwezelijken,” meende Tony Derks. De KSA werd beschouwd als de brave die zaten te 

bidden. In de werkelijkheid was dat niet zo.”675 

 

6.2.5.2. KSA 

Op 31 mei 1934 werd op het college de Sint-Lievensbond een nieuwe KSA-groep 

opgericht.676 Deze groep zou al gauw in concurrentie treden met de bestaande scouts, 

waarbij geschillen niet zouden uitblijven. Directeur Van Herck zag zich genoodzaakt op 21 

oktober 1938 de ledenwerving te reguleren.677 In de jaren ’40 echter, was er zeker geen 

vijandige houding tussen scouts en KSA: er was wel een speelse en gezonde rivaliteit. De 

KSA werd, net als de Scouts, door leerkrachten beheerd die respectievelijk “proost” (voor de 

KSA) en “aalmoezenier” (voor de scouts) van de vereniging waren.678  

Tijdens de oorlog zou de KSA door de Duitsers aan dezelfde beperkingen worden 

onderworpen als de scouts (cf sup). 

In het hoofdstuk waarin de historische context werd geschetst, werd reeds de 

ontstaansgeschiedenis van scouts en KSA uit de doeken gedaan: de KSA behoorde tot de 

bisschoppelijke KA, in tegenstelling tot de scouts. KSA was daardoor in principe 

katholieker dan de scouts. Dat was ook op het Sint-Lievenscollege het geval. Naast 

katholieker, was de KSA ook flaminganter dan de scouts. Dit flamingantisme uitte zich in de 

liederen, teksten (psalm van Rodenbach), toneelopvoeringen,…679 Extreme proporties nam 

de Vlaamsgezindheid echter niet aan:  de KSA was een typische exponent van het college: 

                                                           
675 Eigen verzameling documenten, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010 en interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010 
676 L. Van den Brouck, Op. Cit., p. 75 
677 ASLCA, VA 57, geschreven mededelingen aan en vanwege leerkrachten, leraars en ouders, Mededeling op 
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678 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 
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679 ASLCA, KSA Sint-Lievenscollege, Affiche toneelfeest, 16 maart 1947 
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zowel inzake flamingantisme als inzake katholicisme.680 Een extra element dat dit bewijst, is 

dat op een banstaf in 1944 van de KSA gesteld werd dat een KSA’er van Sint-Lieven 

voornaam moest zijn en dat de leiding in voornaamheid ook het voorbeeld diende te geven. 

“Een belangrijk deel hiervan is een behoorlijk taalgebruik,” schreef men. Er werd 

vervolgens beslist dat er vanaf dan zou gekamerd worden in het ABN.681  

In vergelijking met de scouts, had de KSA meer van het vertoon van de nationalistische 

jeugdbewegingen: trommels, stormriemen, de liederen leken ook meer op de liederen van de 

Dietsche Blauwvoetvendels. In deze context kan ook de befaamde vlaggengroet, waarover 

hierboven reeds sprake was, vermeld worden. De scouts werd ook door verschillenden 

“Anglofieler” genoemd dan de KSA, “ze beschouwde zich zo wat meer als de behoeders van 

het vaderland,” meende Tony Derks.682 

Uiteraard mogen de verschillen tussen KSA en Scouts niet overbenadrukt worden. Albert De 

Wachter gaf zelfs aan dat hun werking in principe op hetzelfde neerkwam.683 Verschillende 

dingen werden door de twee ook samen gedaan: de jaarlijkse christuskoning- en 

guldensporenviering in respectievelijk oktober en juli,684 maar soms ook gewone 

voetbalmatchen.685 

 

  

                                                           
680 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010; interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010 en interview van 

Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 
681 ASLCA, KSA Sint-Lievenscollege, schriftje “KSA Sint-Lieven, hernieuwersbanstafronde” 1943-1944, 28 

januari 1944 en 12 mei 1944 
682 Eigen verzameling documenten, interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

01/07/2010 en interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010 en ASLCA, 

Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. Van Put) en 

A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 13/01/2004 
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Blomme, 14/06/2010 
684 ASLCA, Rapportenlijsten, kronieken 1945-1946 tot 1949-1950 
685 Eigen verzameling documenten, interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

01/07/2010 
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6.2.5.3. Tijl 

“Tijl trekt pijpend door de velden, Tijl doet ons een boodschap melden in ons duurbaar 

Vlaanderland: Tijl Houzee, houzee, houzee […] Jeugd, door U wordt Vlaandren groot, Red 

uw duurbaar volk in de nood […] Jeugd, blijft God en Kerk gestand, in ons zonnig 

Vlaanderland”686 

Een andere jeugdbeweging, of iets wat daarop leek, die op het college terug te vinden was, 

heette “Tijl”. Hiervan zijn slechts enkele documenten uit de jaren ’30 bewaard. Wel is er een 

artikeltje van een oud-lid verschenen in een publicatie van het Sint-Lievenscollege.  

Tijl was geen onderdeel van een hogere koepelorganisatie en bestond alleen maar op het 

Sint-Lievenscollege. Het werd midden de jaren 1930 opgericht door de leerkrachten Walter 

Van Thillo687 en Juul Verhulst. Volgens W. Stappers, die zelf hoofdman van Tijl was in 

1938-1939, hadden beide heren een duidelijke Vlaamse reflex, en was Verhulst AKVS’er 

geweest. Ook leraar Jan Van Doninck was in het begin soms op de vergaderingen aanwezig, 

zo bleek uit  de eerste verslagen. Dat was raar, aangezien deze Van Doninck de naam had  

een koele en grijze figuur te zijn, die zich buiten zijn lessen niet erg veel moeide en 

schijnbaar weinig contact had met de leerlingen. Er werd gefluisterd dat deze Van Doninck 

Verdinaso-sympathieën had, meende W. Stappers.688 Waar of niet, het geeft wel weer in wat 

voor een sfeer Tijl baadde.  

Tijl  had als doel het katholieke en Vlaamse ideaal samen te binden:689 de betrachting was 

om de aangesloten jongens op te leiden tot vrome en voorname Vlamingen, die tot een 

Vlaamse elite zouden behoren.690 Vanaf 1937 bestond Tijl uit drie vendels: het eerste was 

voor kinderen van 3e en 4e leerjaar en heette “de jannekes”. In 1938 bestond dit vendel uit 24 
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Antwerpen”, in: K. Scheerlinck, red. Liber Amicorum Sint-Lievens college Antwerpen, sn, sl, 1990, p. 91 
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leden, helaas ontbreken aantallen voor de jaren ’40. Bij de “jannekes”werd er twee keer per 

maand les gegeven in de beschaafde omgang, want “taal is het voornaamste middel om van 

de vlaamse voornaamheid binnen en buiten de school te getuigen”. Het tweede vendel was 

voor kinderen van 5e en 6e leerjaar en bestond in 1937 uit 16 leden. Zij kregen maandelijks 

een vergadering over een bepaald onderwerp als bijvoorbeeld “beleefdheid” of “geheel 

onthouding” inzake alcohol,... Daarnaast kregen net als het eerste vendel lessen in de 

beschaafde omgangstaal. Verder beoefende ze ook gymnastiek, zang  en deden ze elke 

maand een uitstap of mars. Het derde vendel dat in het schooljaar 1937-1938 werd gesticht 

en onder leiding stond van priester-leraar August Bellemans, was voor leerlingen van de 

humaniora (van de 6de tot de 4de). In 1937 bestond dit vendel uit 35 leden, waarvan er 

ongeveer 25 naar de vergaderingen kwamen. In deze vergaderingen werden klassieke 

onderwerpen behandeld als Rodenbach, Vlaamse geschiedenis,...691 Volgens de genoemde 

Tijl-hoofdman W. Stappers zou een jaar later ook een vierde vendel opgericht worden voor 

de oudere humaniora.692  

Uit dit alles blijkt dat Tijl veeleer een verderzetting was van het schoolproject dat leerlingen 

wou opvoeden tot voorname en zelfbewuste, strijdvaardige Vlamingen, dan een typische 

jeugdbeweging. Er werd veel aandacht besteed aan studie en opvoedkundige aspecten, 

weinig aan actieve ontspanning. Jan Lehembre, die tijdens de oorlog lid was van Tijl, 

herinnerde zich dat veel belang werd gehecht aan “nette manieren”. Hier ging men redelijke 

ver in: Van Thillo controleerde zelfs of de leerlingen niet op hun nagels beten. 693 De leden 

werden ook aangemaand op tijd te gaan slapen om zo vroeg te kunnen opstaan.694 

Onlosmakelijk werd aan de voornaamheid de Vlaamsgezindheid verbonden: “Er werd daar 

zeker gesproken over de geschiedenis van Vlaanderen en het ontstaan van België. Er werd 

ook ons duidelijk gemaakt dat we uit de verfransing moesten treden door een elite vormen. 
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De idealen van Gevaert werden heel duidelijk overgebracht en over Gevaert werd heel vaak 

gesproken. Zowel in Tijl als in het Sint-Lievenscollege,” aldus Lehembre.695  

Albert De Wachter, die als priester-leraar er toch een goede kijk op moet hebben gehad, 

noemde Tijl “een Vlaams-nationalistische beweging”. Over zijn oud-collega’s zei hij: “Van 

Thillo was de braafheid zelve, maar die was ook wel extreem flamingant  […] Bellemans 

was geen leider van een jeugdorganisatie, dat was een Vlaamsgezinde priester, maar hield 

het op theoretische vlak.” 696 W. Stappers meende dat Tijl onder Bellemans (de 

humanioravendels dus) gebaseerd was op een drietal principes: ten eerste beschouwde 

Bellemans zich enkel moderator, de leerlingen moesten voor de rest alles zelf doen. Ten 

tweede moest er gebeden en gezongen worden, er moest naar vroomheid en voornaamheid 

gestreefd worden. Ten slotte moest er niet geconcurreerd worden met andere 

jeugdbewegingen. Behalve de “Vrome Vlaamse Tocht” was elke vergadering een 

werkvergadering.697 Het was dus zo dat verschillende leden van Tijl ook in de KSA of de 

scouts zaten: beiden konden perfect gecombineerd worden.698 

De Wachter meende dat Tijl in feite niet zo veel invloed had op het college, omdat de 

manier van samenkomen door de leerlingen niet gegeerd was: “Die sfeer van samenkomen 

lag hen niet, het werd niet ondersteund door jeugdactiviteit. Tijl vergaderde wel, maar er 

waren bijna geen leden die naar de vergaderingen kwamen.” 699 Dat kan zeker waar zijn, 

verschillende respondenten, die nochtans die periode op het college zaten, wisten er amper 

het bestaan van.700 Jan Lehembre herinnerde dat op de vergaderingen van zijn vendel (het 
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eerste of tweede) juist één klaslokaal werd gevuld bij de activiteiten van Tijl, wat dus 

waarschijnlijk een 25-tal leerlingen betekende. In vergelijking met het veel grotere aantal 

studenten dat in de KSA of de Scouts zat, was dit inderdaad eerder klein.  

Na de bevrijding zou Tijl ophouden te bestaan. Volgens sommigen kwam dit omdat de 

vereniging aangebrand was, volgens anderen was dat helemaal niet de reden.701 “Tijl is 

weggevallen omdat het nationalisme toen een veeg kreeg,” meende De Wachter.702 Het lijkt 

er inderdaad sterk op dat Tijl onder (lichte) dwang moest ophouden. Dit gebeurde 

waarschijnlijk onder druk van de beheersraad, want die besliste op 22 september 1944 dat 

een paar beheerders een “een goed gesprek” met Walter Van Thillo zouden gaan hebben “en 

zoo noodig hem den raad geven een paar maanden verlof te nemen.”703  Bellemans zou zelfs 

uit het college worden verwijderd. Wat de juiste reden hiervoor precies was, is nergens terug 

te vinden. Ook zijn oud-collega Albert De Wachter gaf aan dat hij eerder verrast was toen 

hij na de oorlog vernam dat Bellemans van Sint-Lievens moest verdwijnen. Het feit dat Van 

Thillo (die de jongste vendels onder zijn hoede nam) op de school mocht blijven en 

Bellemans (die de oudere vendels begeleidde) moest vertrekken, kan er op wijzen dat er in 

deze oudste één en ander gebeurde wat niet koosjer was. Het kan evenwel ook zijn dat er 

andere redenen waren voor Bellemans vertrek, die niets te zien hadden met Tijl (cf inf). 

Zeker is alleszins dat deze vereniging een extreem flamingant imago had en in de jaren ’40 

zo’n naam had gekregen, dat ze na de oorlog onder druk werd afgeschaft.  
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6.3. Sint-Lievenscollege en de oorlog 

6.3.1. Het oorlogsverloop 

Nog voor de oorlog op 10 mei België bereikte, voelde het Sint-Lievenscollege er al enkele 

gevolgen van: het miste drie gemobiliseerde priester-leraars. Ook de directeur van de lagere 

school was met vier andere leraars gemobiliseerd. De openstaande plaatsen werden 

opgenomen door onderwijzers uit parochiale scholen. De studenten van de twee hoogste 

moderne humanioraklassen volgden om deze reden les op het bisschoppelijke Sint-Jan 

Berchmanscollege. Ook kon de retraite die gepland was naar Westmalle, niet doorgaan 

omdat daar soldaten ingekwartierd waren.704 Directeur Van Herck trachtte de problemen op 

te lossen door de kardinaal te vragen om te helpen bij de demobilisatie van enkele 

leerkrachten. Het aartsbisdom antwoordde echter dat zij daar niets over te zeggen hadden en 

dat Van Herck zich aan de “Commissie voor demobilisatie” moest richten (cf sup).705 

Op het ogenblik dat de Duitsers ons land binnenvielen, werden nog eens extra verschillende 

leerkrachten opgeroepen: directeur Splichal, vijf priester-leraars en een onderwijzer. Op dat 

ogenblik telde het college 666 studenten. Internen en externen werden van college gestuurd, 

er waren echter twee (een Limburger en een Hollander) die tot na de capitulatie op het 

college moesten blijven. Vele studenten en leraars trokken in groep of afzonderlijk naar 

West-Vlaanderen, zoals de bevelen luidden. Twee leerlingen belandden in Engeland. Beiden 

kwamen bij de Navy terecht en zouden de oorlog niet overleven. Vanaf de eerste dagen van 

de oorlog zochten vele mensen uit de buurt, net als bij de Sint-Ludgardisschool onderkomen 

in de veilige kelders van het college. Zo ook familieleden van leraars als honderd 

Nederlandse vluchtelingen. 

Na inname van de stad bleek het college wegens haar stenen vloeren niet geschikt te zijn 

voor het onderbrengen van soldaten en bleef op die manier van Duitse bezetting gespaard. 

Op 3 juni hervatten de lessen, onder waarnemend directeurschap Tony Paaps, aangezien 

Splichal nog niet terug was na zijn mobilisatie. Studenten van de verschillende Antwerpse 

colleges werden gegroepeerd: ook leraars en studenten van het Sint-Jan-Berchmanscollege 
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vonden een onderdak in het Sint-Lievenscollege. De retoricastudenten van Sint-Lievens 

gingen dan weer, net als de tweede en eerste moderne al deden, les volgen in Sint-Jan 

Berchmans. Op 27 juli werd het tumultueuze schooljaar 1939-1940 met een stille ceremonie 

beëindigd, vele studenten nog afwezig. In de daarop volgende grote vakantie kwamen velen 

terug naar Antwerpen, waaronder de directeur, Jozef Splichal. Twee leerkrachten waren 

krijgsgevangen genomen in Duitsland tot augustus, één zelfs tot januari 1941.706 

Het nieuwe schooljaar 1940-1941 begon op maandag twee september met gesloten internaat. 

Dat had de beheersraad beslist in de context van de moeilijke bevoorradingen.707 Een jaar 

later zouden er wel weer internen worden toegelaten.708  

Zoals hierboven reeds verscheidene keren werd behandeld, waren de Duitsers geïnteresseerd 

in de lijsten met studentennamen. In 1943 werd de namenlijst van de retoricaleerlingen in 

beslag genomen. Geen een enkel van die studenten zou echter “in de greep van de bezetter” 

vallen. Wel werden er twee onderduikende studenten gevat. Zij zouden na de oorlog 

ongedeerd kunnen terugkomen. Van het huispersoneel van de school, werd niemand 

verplicht tot arbeidsdienst in Duitsland. Verder waren er ook moeilijkheden voor de 

studenten met de Werbestelle doordat hun identiteitskaarten werden afgenomen, maar echt 

grote problemen bracht dit nooit met zich mee. 

Priester-leraar August Bellemans (zie ook Tijl), werd in augustus 1943 gearresteerd door de 

Sicherheitspolizei en werd tot februari 1944 vastgehouden.709 De reden voor zijn 

aanhouding was dat hij een Duitse deserteur onderdak had geboden.710 

Bij het bombardement van Mortsel op 5 april 1943, verloor één student van Sint-Lievens het 

leven.711 Daarnaast werden ook de families van verschillende leerlingen getroffen. Spontaan 
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brachten leerlingen van het college giften mee voor de slachtoffers. Naar aanleiding van 

deze tragische luchtaanval stuurde de schooldirectie ook een brief rond aan alle ouders 

waarin om hulp werd gevraagd: er zou op school een geldophaling gebeuren en ook giften in 

natura waren welkom. Tevens werd gevraagd of er bepaalde gezinnen tijdelijk een kind van 

een getroffen familie in huis zouden kunnen opnemen.712 De school zelf gaf alleszins al het 

goede voorbeeld: het nam tien studenten van geteisterde gezinnen op in het internaat tot het 

einde van het schooljaar.713 

De twee laatste jaren moesten de lessen vaak onderbroken worden voor bom-meldingen en 

moest men naar de kelders onder het college. Dat was ook ’s nachts herhaaldelijk het geval 

voor de internen. De kelders werden ook door de stadsdiensten als officiële schuilkelders in 

beslag genomen: honderden hebben zich daar een geïmproviseerde slaapgelegenheid 

ingericht.714 Vooral op het einde van het schooljaar 1943-1944 was de situatie wat dit betreft 

zeer erg. Op 10 mei 1944 verkondigde het episocpaat dan ook dat in mei het halfdagstelsel 

zou ingevoerd worden voor alle leerlingen uit de lagere en middelbare scholen in de 

agglomeratie van Groot Antwerpen. Dat moest ervoor zorgen dat de scholen die in 

gevaarlijke kwartieren gelegen waren konden ontruimd worden. De kinderen van deze 

instellingen zouden dan naar “lokalen die beter gelegen zijn” gezonden worden. Op deze 

manier was op het Sint-Lievenscollege voor een tijdje altijd slechts de helft van de 

schoolbevolking aanwezig. Vanaf 15 mei werden de lessen op beslissing van de kardinaal 

zelfs tijdelijk geschorst in de agglomeratie Antwerpen. Op 22 mei opende Sint-Lievens 

weer, met een halfdagstelsel.715 

De studenten werden geholpen door Winterhulp. Hoe deze organisatie werkte en wat ze 

precies deed, werd reeds uitgebreid beschreven. Wel belangrijk om weten is dat op het 
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aanbod van Winterhulp ook op het Sint-Lievenscollege massaal werd ingegaan door de 

studenten.716 

De bevrijding zelf verliep zeer kalm voor het college en haar bewoners. Dat stond in schril 

contrast met de V-bommen periode. De eerste bom ontplofte in Antwerpen op 13 oktober op 

minder dan 500 meter van het college. Snel zou duidelijk worden dat de situatie te gevaarlijk 

was: op 16 oktober werden alle leerlingen naar huis gezonden. De tol van de bommen voor 

het college was zwaar: vier studenten vonden de dood door de V-bommen, nog een andere 

door een mijn. Het collegegebouw werd erdoor zwaar gehavend. Net als bij vele Antwerpse 

scholen, werd ook op het Sint-Lievenscollege één en ander georganiseerd om de leerlingen 

hun jaar te laten volmaken in veiligere oorden. Voor Sint-Lievens was het vooral priester-

leraar Frans “Sus” Lambrechts die zich met deze kwestie bezighield.717 In tegenstelling tot 

de Sint-Ludgardisschool, werd niet iedereen op één locatie ondergebracht: de leerlingen 

werden verdeeld over verschillende West-Vlaamse gemeenten: voor de Latijn-Griekse zou 

de 6e zou naar Pittem uitwijken, de 5e naar Roeselare, de 4e naar Winkel-Sint-Elooi, de 3de 

naar Rumbeke, de poësis naar Ardooie en de retorica naar Torhout.718 De moderne zouden 

naar nog andere plaatsen trekken. Vaak zaten de Sint-Lievensleerlingen in deze West-

Vlaamse dorpen of gemeenten samen met jongens van andere scholen (Sint-Stanislas, Sint-

Norbertus, Sint-Jan,…). Ze leefden er ongeveer een half jaar samen met hun 

medeleerlingen, maar ook met enkele leerkrachten die mee trokken.719 Ongeveer 130 

studenten van het Sint-Lievenscollege zouden van dit initiatief profiteren. Voor sommige 

was deze optie echter te duur: zij zochten op eigen initiatief veiligere oorden op.720 In de 

kelders onder het Sint-Lievenscollege zouden twintig Antwerpse retoricajongens van 

verschillende colleges les krijgen tijdens deze periode en op die manier hun schooljaar 
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redden. Deze veilige kelders moesten ook door de inwonenden en mensen uit de buurt vele 

malen worden opgezocht om te schuilen.721  

Net als voor de Sint-Ludgardisschool het geval was, werd het Sint-Lievenscollege 

ondertussen bezet door geallieerde troepen: Engelse militairen namen er hun intrek van 16 

november 1944 tot 23 augustus 1945.722 Op 2 mei 1945, wanneer de oorlog was beslecht en 

het bommengevaar tot het verleden behoorde, opende Sint-Lievens haar schoolpoort weer. 

Geleidelijk zou het leerlingenaantal dat jaar nog stijgen tot 627, een relatief hoog aantal! Het 

feit dat zoveel leerlingen terugkeerden en dat de school voor grote delen bezet was door 

militairen, zorgde ervoor dat les moest gegeven worden in geïmproviseerde lokalen: van 

kelder tot zolder.723 Dat de leerlingen tussen de militairen les moesten volgden was niet 

ideaal voor de tucht. De leerlingen werden er herhaaldelijk op gewezen dat ze het materiaal 

van de militairen met rust moesten laten. Deze situatie inspireerde evenwel een grapjurk tot 

een frats: “Niet tegenstaande ernstige waarschuwingen, kon Eugeen zijn handen toch niet 

thuis houden en spoot daarbij zijn makker nat.” Het feit dat het schoolbestuur zo’n belang 

aan deze zaak hechtte, had er alles mee te maken dat ze  er ongerust in was dat de militaire 

overheid hen zou verbieden hun lessen verder te zetten op de school indien zo’n dingen 

gebeurden.724 

Het schooljaar 1945-1946 kon als eerste “normale” naoorlogs jaar starten. Door het in grote 

mate ontregelde schooljaar daarvoor, zou een enorm groot aantal van de leerlingen moeten 

blijven zitten: na een vergelijkende studie van de schoolrapporten blijkt bijvoorbeeld dat in 

de 6de Latijnse 28 van de 43 bleven zitten, in de 5de en de 4de was dat de helft,… Nu was een 

schifting wel normaal, maar zo groot zeker niet. De problemen lieten zich ook vooral in deze 

lagere jaren voelen, aangezien in deze klassen meer leerlingen niet mee naar West-

Vlaanderen waren getrokken.725 
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De eindbalans van de oorlog was zwaar: verschillende leerlingen kwamen om en de schade 

aangebracht door V-bommen en Engelse militairen bedroeg bijna 2 000 000 fr..726 Hier komt 

nog eens bij dat de school het sowieso al financieel moeilijk had. Tijdens de oorlog had het 

al eens onderzocht of de schoolprijzen konden worden opgedreven. Voor de externen werd 

dit toen echter niet gedaan, omdat de prijzen al op het hoogste peil stonden in Antwerpen, 

voor de internen was dit niet het geval en daar werd het schoolgeld wel verhoogd.727 In 1948 

zou de school van de firma “Gevaert photo-producten” 100 000 fr. krijgen. Hiermee wilde 

dit bedrijf het bewijs leveren “van zijn medewerking aan het verheven doel door onzen 

vereerden stichter de Heer L. Gevaert z.g. vooropgesteld”728 

 

6.3.2. Politiek op school 

Het beleid inzake politiek op Sint-Lievens was duidelijk: het hoorde er niet thuis. Het 

onderwerp werd inderdaad in de klassen gemeden729 en de leerlingen werden er al snel aan 

herinnerd dat het dragen van politieke kentekens verboden was. Heel opvallend hieraan, is 

dat Splichal deze richtlijn niet liet voorlezen naar aanleiding van de uitvaardiging van de 

kardinaal in 1941, maar al vroeger (op 13 november 1940) op eigen houtje de leerlingen op 

het schoolreglement wees: “Er wordt zeer dringend aan een punt van het collegereglement 

herinnerd: Alleen kenteekens van in het college bestaande organisaties worden in het college 

geduld.”730 Dat Splichal zich genoodzaakt zag, deze mededeling te doen, wijst er 

ontegensprekelijk op, dat deze schoolregel niet werd nageleefd aan het begin van de oorlog 

en dat leerlingen met politieke symbolen rondliepen. Jos Verschooren herinnerde zich 

inderdaad een rel op de speelplaats van het college: Niet alle leerlingen van het St-
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lievenscollege waren van Vlaamsgezinde huize en op een zekere moment, moeten er 

volgens hem verschillende leerlingen geweest zijn die met Belgische kokardes naar de 

school kwamen. Verschooren, Duitsgezind, vertelde: “wij namen dat niet en tijdens de 

speeltijd hebben we dan ingegrepen.”731 Uiteraard aanvaardde het collegebestuur ook niet 

dat leerlingen het heft in eigen handen namen om deze politieke kentekens te verwijderen: 

“Wie in of buiten het college meent als politiebedienaar op te treden, kunnen we niet langer 

student noemen en zeker niet van dit Instituut van het Vrij Onderwijs.”732 De politieke 

kentekens die op het college aan het begin van de oorlog gedragen werden, waren zeker niet 

enkel pro-Belgisch. Verschooren zelf getuigde zelf met VNV-kentekens naar school te zijn 

gegaan. Hierop werd hij uiteraard aangesproken door de leerkrachten, maar dat gebeurde 

volgens hem “in alle vriendschap”.733 

Dit geeft aan dat politiek, ook al werd het dan officieel verboden, wel zeker leefde op de 

school, zeker in bepaalde groepen. Splichal gaf aan het begin van 1941-1942 in zijn rapport 

aan de kardinaal aan dat de “studenten die onder den invloed staan van ‘de nieuwe 

theorieën’ ontstnappen aan onzen invloed. Waar halen ze hun kritiekgeest, die zich uitstrekt 

tot bisschoppelijke en pauselijke uitspraken en besluiten? Daaruit volgde ontslagname uit de 

K.S.A. van studenten, die onder de verleiding kwamen van politieke stoomingen [sic] of om 

andere redenen?”734 De situatie verbeterde er volgens de bestuurder niet op. Een jaar later 

schreef hij immers aan de kardinaal dat deze indruk bleef nawerken. “gedachten en 

gevoelens, die studenten van thuis meebrengen, kunnen zeer moeilijk worden recht gezet of 

anders gericht,” besloot hij.735 Zelfs aan het leerkrachtenkorps schreef Splichal “op politiek 

vlak soms kitteloorigheid” toe.736 

Op het college speelde de tegenstelling Duitsgezind-Engelsgezind weldegelijk dus een rol, 

ook bij de leerkrachten. Zeker achter de rug van de leerlingen, waren er spanningen in de 

priestercommuniteit tussen Duits- en Engelsgezinden. Van dit alles was Albert De Wachter 

                                                           
731 ASLCA, Audiotheek, nr. 312, interview van Jos Verschooren (oud-leerling SLC) door Luc Van den Broeck, 

24/02/2004 
732 ASLCA,VA 56 reglementen, tucht, richtlijn van 13 november 1940 
733 ASLCA, Audiotheek, nr. 312, interview van Jos Verschooren (oud-leerling SLC) door Luc Van den Broeck, 

24/02/2004 
734 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag 1940-1941 
735 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag 1941-1942 
736 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag 1940-1941 
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uiteraard een bevoorrechte getuige. Hij vertelde dat Tony Paaps en August Bellemans 

Duitsgezinde priester-leraars waren. Ook onder de onderwijzers was er iemand uitgesproken 

Duitsgezind. Paaps had zelfs vrienden bij de Duitse officiers en ontving deze ook op zijn 

kamer in het college. Hierover waren er enkele andere priester-leraars ten zeerste 

verontwaardigd, zoals Jozef Fransen, Frans Lambrechts en Jozef Splichal. Fransen had 

tijdens de oorlog van zijn kant een radio verborgen achter een boek en luisterde elke avond 

naar de BBC. Hoewel de meeste priester-leraars volgens Albert De Wachter neutraal waren, 

was de spanning duidelijk voelbaar in de communiteit, zeker op het einde van de oorlog: 

“Toen de Engelsen geland waren, dan zat Paaps altijd alleen aan tafel, daar werd niet meer 

mee gesproken. Dat was wel spannend,” volgens De Wachter, “Heel de 

priestergemeenschap maakte die spanningen passief mee […] maar er waren wel actievere 

leerkrachten als Lambrechts, Franssen, Splichal – die was wel directeur en moest 

voorzichtig zijn, maar dat waren wel de drie mannen die het onvriendelijkst stonden 

tegenover Paaps.”737 Ook een andere leerkracht, Louis Vanden Bergh, getuigde enkele jaren 

geleden in een interview met Luc Van den Broeck dat enkele leraren stelling namen in het 

conflict, wat onderling tot spanningen leidde: “je voelde dat je in een wespennest kwam. Er 

waren onenigheden tussen Engelsgezinde en Duitsgezinde leraren.”738 

Dat Paaps dus Duitsgezins was, was heel duidelijk. August Bellemans was een ander, 

minder uitgesproken geval, hoewel hij toch hetzelfde lot als Paaps zou bezegeld zijn na de 

oorlog: verwijdering uit het college. Hoewel Bellemans zeker in de communiteit niet zo’n 

omstreden figuur was als Paaps, had hij volgens De Wachter  “ook zowat relaties”.739 Zoals 

hierboven al geschreven werd, arresteerde de Sipo hem in augustus 1943 en werd hij tot 

februari 1944 vastgehouden740 omdat hij een Duitse deserteur onderdak had geboden.741 Of 
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dit de (enige) reden was dat hij na de oorlog buiten werd gezet, lijkt weinig waarschijnlijk. 

In principe was dit juist een daad tegen het nazibewind.  

Een onderwijzer die duidelijk Duitsgezind was, heette Edward Polfliet. Hij was lid van 

DeVlag.742 Midden oktober vroeg deze aan de directie en de beheersraad van het Sint-

Lievenscollege de toestemming om een half jaar “onbetaald verlof” te krijgen om “eene 

betrekking in het buitenland” aan te nemen.743 Hij wenste nog binnen de week te vertrekken 

naar Hannover, om daar te gaan werken in het kader van het Langemarck-Studium (cf 

sup).744 De beheersraad gaf haar fiat.745 Op 30 maart 1943 vroeg Polfliet of zijn onbetaald 

verlof met nog eens zes maand kon verlengd worden.746 Opnieuw verleende de beheersraad 

hem de toelating.747 Wanneer hij zijn werk opnieuw moest aanvangen, op 19 oktober 1943, 

stuurde hij zijn kat748 en pas drie dagen later verscheen hij op het college, waar hij zijn werk 

zou hervatte hij.749 Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen 

wat dit betreft om uitleg vroeg,750 verdedigde de beheersraad van het Sint-Lievenscollege 

Polfliet door te antwoorden dat hij slechts te laat was door “redenen die hij niet voorzien 

had.” De beheerders verzekerden de burgemeester en de schepenen dat “het niet noodig was 

hiervoor eenigen maatregel tegen hem te treffen.”751 Hoewel de beheersraad na de oorlog 

haar eigen gedrag vergoeilijkte door te stellen dat de toelating om Polfliet naar Hannover te 

laten vertrekken “in de toenmalige omstandigheden niet kon geweigerd worden,”752 kan het 

niet ontkend worden dat ze hem ook geen duimbreedte in de weg hebben gelegd. Bovendien 

hadden ze zeker tegenstand kunnen bieden zonder de Duitsers tegen het hoofd te stoten door 

in te spelen op de zeer late verwittiging van Polfliet dat hij zou vertrekken, de zeer late vraag 
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schepenen (cbs) Antwerpen, 12 januari 1944 
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om zijn verblijf te verlengen of op het feit dat hij enkele dagen te laat terug was. Het 

tegendeel was echter de realiteit: ze lieten toe wat Polfliet wenste  en ze verdedigden hem 

ten aanzien van het College van Burgemeester en Schepenen voor zijn te late terugkomst. 

De school verstopte in de winter van 1941 twee voortvluchtige Franse krijgsgevangenen en 

hielp hen na verzorging verder. Twee jaar later zou een leraar vertellen aan Splichal dat de 

Gestapo van dit alles op de hoogte was en dat “de directeur moest oppassen”, schreef de 

bestuurder zelf in een verslag.753  Om welke leerkracht het hier ging, stond er niet bij. 

Hoogst waarschijnlijk ging het echter om Bellemans of Paaps, gezien Polfliet dat jaar in 

Hannover vertoefde.  

Het feit dat enkele leerkrachten Duitsgezind of Engelsgezind waren, ontging ook de 

leerlingen niet. Er werd evenwel nooit politieke propaganda gevoerd door de leerkrachten 

voor een bepaalde strekking: het was eerder impliciet aan te voelen. Misschien was Tony 

Paaps hierop een uitzondering: Albert Hillen vertelde dat deze openlijk uitkwam voor zijn 

gezindheid754 en De Wachter herinnerde zich: “Paaps had een aantal leerlingen, vooral de 

retorica van Hugo De Ruyter… in die klas waren een stuk of vijf, zes man actief nationaal-

socialist […]Die hadden bij Paaps steun.” Wanneer deze klas het volgende jaar als nieuwe 

titularis de anti-Duitse en Belgicistische Vanden Bergh voorgeschoteld kregen, botste het 

volgens De Wachter volledig. Deze klas respecteerde haar titularis niet. In deze klas zat ook 

(de pas later bekend geworden) Raymond Derine.755 Ook onder de leerlingen was er dus een 

tegenstelling tussen de twee politieke kampen in de oorlog. Het zou echter fout zijn om uit 

het feit dat er één klas was die wat dit betreft een conflict had met haar titularis en uit één 

opstootje op de speelplaats over Belgische kokardes te besluiten dat er een vijandige sfeer 

heerste tussen de leerlingen van de verschillende strekkingen. Niemand van de door mij 

geïnterviewde respondenten had immers zelf ooit een noemenswaardige aversie op basis van 

gezindheid gemerkt. Wel werden er kinderachtige dingen gedaan, als het hakenkruis of de 

“V” (van Victory voor de Engelsen) op de wc-deuren krassen of werd er wel eens 

gescholden op elkaar (“vuilen Duits”). Tot echte opstoten, spanningen of regelmatige 
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755 Eigen verzameling documenten, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
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incidenten kwam het nooit.756 Uiteraard werd wel over de oorlog gediscussieerd op de 

speelplaats, maar nooit in de klas.757 Het was ook vanwege de directie verboden om aan 

politiek te doen. Het verbod op kentekens, dat hierboven reeds werd aangehaald, is hier een 

eerste bewijs van. Een ander duidelijk voorbeeld dat het verbod op politiek illustreert, is dat 

wanneer de kleine Jan Lehembre aan zijn onderwijzer vertelde naar de begrafenis van Staf 

De Clercq te zijn gegaan, deze hierop antwoordde: “op school doen we niet aan politiek.”758 

De leerlingen werden niet verplicht om uit nationalistische jeugdbewegingen als het NSJV 

te treden. Herman Geuens was bijvoorbeeld lid van het NSJV en vertelde niet de enige van 

Sint-Lievens geweest te zijn bij wie dit het geval was. Op het college werd over zo’n 

lidmaatschap nooit vragen  gesteld, ook werd het niet expliciet verboden, zolang het maar 

buiten het college bleef. Het feit dat reacties hiertegen vanwege de school uitbleven, lag niet 

aan onwetendheid: de leerkrachten wisten weldegelijk van sommige leerlingen dat ze bij een 

dergelijke jeugdbeweging zaten.759 Op propaganda maken stonden dan weer zeer strenge 

straffen. Splichal vermeldde zelfs in een rapport aan de kardinaal dat tijdens de oorlog tegen 

twee studenten strafmaatregelen werden getroffen wegens Nieuwe-orde propaganda in het 

College. 760 

Tenslotte zou ik noch een woordje willen zeggen over het verband tussen oostfronterij en 

leerlingen van het Sint-Lievenscollege. Er waren er namelijk verschillende. Hierover 

vertelde Albert De Wachter: “Sigfried Leysen is op 16-17-jarige leeftijd uit mijn klas 

weggegaan, die is ook teruggekomen. Ook Lambrechts is weggegaan, in de retorica en zijn 

broer zat dan in de poësis en die zijn allebei gesneuveld aan het Oostfront. Dat waren zowat 
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diegene waar ik het meeste betrekking mee had, maar er waren er nog.”761 Ook enkele oud-

leerlingen trokken naar het Oostfront: Karl Cornelis was hier één van. In zijn interview met 

Luc Van den Brouck, gaf hij in 2004 aan dat het Sint-Lievenscollege hier een 

onrechtstreekse invloed op had gehad door de erg Vlaamse opvoeding van de school.762 

Niemand van de respondenten had ooit zelf politieke propaganda op het college gezien, laat 

staan om naar het oostfront te trekken. Professor De Wever ondervond trouwens uit de 

Oostfrontpropaganda dat in het algemeen maar weinig studenten zich engageerden om voor 

de Duitseres in het oosten te gaan vechten.763 Het feit dat uit het Sint-Lievenscollege toch 

zeker een aantal dit wel deden, maakt duidelijk dat er toch meer dan elders een aantal 

Duitsgezinde jongeren zaten.  

Besluitend kunnen we zeggen dat over het algemeen politiek op het Sint-Lievenscollege 

volledig geband werd: propaganda mocht niet gevoerd worden, kentekens waren verboden. 

Wat men buiten het college deed, maakte niet uit. De meeste leerkrachten waren hier zeer 

correct in, waardoor politiek volledig buiten de lessen werd gehouden. Toch zijn er enkele 

kanttekeningen: in de priester communiteit heerste er een grote spanning tussen de 

Duitsgezinde Paaps en enkele Engelsgezinde priester-leraars. Ook onder de leerlingen, die 

op de speelplaats geregeld over politiek spraken, kwam het bij uitzondering eens tot een 

opstootje. Uit hetgeen verteld werd, valt af te leiden dat toch een aanzienlijk deel van de 

leerlingen uit Duitsgezinde families kwam. Dat gaven ook verschillende respondenten 

aan.764 Echt te verwonderen kan dat evenwel niet zijn, door het uitgesproken Vlaamse imago 

van de school. 
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6.4. Sint-Lievenscollege in de repressieperiode 

Dit hoofdstuk zal net als bij de Sint-Ludgardisschool opgebouwd worden rond twee grote 

vragen: ten eerste of het Sint-Lievenscollege een interne repressie doorvoerde op haar eigen 

personeel en/of leerlingen en ten tweede hoe de school zich opstelde tegenover kinderen van 

repressieslachtoffers? 

Net als de Sint-Ludgardisschool, had het Sint-Lievenscollege richtlijnen gekregen inzake de 

aan te nemen houding inzake de leerkrachten die “in opzichte van vaderlandsliefde en 

burgerplicht geen vertrouwen verdienen.” Zoals gezegd werd hierin bepaald dat er geen 

personeelsleden mochten worden afgezet alvorens de bevoegde overheid had kunnen 

oordelen over de betrokkenen en moesten verdachte leerkrachten in tussentijd worden 

geschorst. Verder moesten volgens deze richtlijnen de leraars die door hun houding of 

lidmaatschap van één of andere beweging, zich in vraag hadden gesteld worden geschorst 

tot uitgemaakt was of ze al dan niet konden aanblijven als leerkracht. Ook zij die het 

vertrouwen niet meer genoten van de ouders.765 Net als Sint-Ludgardis, hield ook Sint-

Lievens rekening met deze richtlijnen: in de eerste plaats werd Edward Polfliet op non-actief 

gezet door de beheersraad. En besloot men de afloop van het gerechtelijk onderzoek af te 

wachten om een definitieve maatregel te treffen.766  Polfliet had zich na de bevrijding 

verstopt op het college uit schrik voor de volksrepressie. Splichal had hem echter ontdekt en 

de deur gewezen.767 Op 14 september werd hij opgepakt en zou hij een tijdje vast zitten.768 

Net zoals op Sint-Ludgardis gebeurde met juffrouw E. Van Herck, zou ook Polfliet op Sint-

Lievens door de beheersraad ondervraagd worden. Dat gebeurde in maart 1945. Er werd 

hoofdzakelijk gepeild naar Polfliets beweegredenen om naar Hannover te trekken. Deze 

waren, volgens Polfliet, louter financieel.769 Op 2 juli 1945 besliste de beheersraad wat met 

Polfliet moest gebeuren: “Gezien het ergerlijke karakter van bovengemelde feiten, oordeelt 

de beheerraad dat mr Polfliet Edward niet meer waardig is het ambt van onderwijzer uit te 

oefenen en beslist aan de “commissie van onderzoek” van het aartsbisdom de afzetting van 
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bedoelde leerkracht voor te stellen.”770 Ook door het gerecht werd Polfliet gestraft:  hij zou 

zijn burgerrechten verliezen.771  Deze uitspraak van het krijgsauditoriaat kwam echter pas 

nadat Sint-Lievens hem al ontslagen had.  

Dat Polfliet aan de deur werd gezet is niet zo verwonderlijk: quasi geen enkele school zou 

het die periode aangedurfd hebben om iemand, die niet alleen lid was van DeVlag, maar ook 

openlijk gecollaboreerd had met de Duitsers, in haar rangen te houden. Zoals gezegd vind ik 

het eerder verrassend dat de school hem na zijn avonturen in Hannover gewoon terug 

aanvaardde als leerkracht, hoewel het genoeg valabele redenen had om hem aan de kant te 

schuiven. Hun argument dat ze dit door de “toenmalige omstandigheden”niet konden lijkt 

zwak. Achter de beslissing om Polfliet aan de kant te schuiven, moet dus zeker veeleer een 

opportunisme gezocht worden, waarbij de school haar eigen imago probeerde te redden, dan 

een ideologisch bezwaar. De beheersraad stelde het evenwel omgekeerd voor: “Dit feit [het 

toetreden tot een school met politiek karakter] brengt niet alleen ontreddering in het 

onderwijs, maar beteekent een ergerlijke collaboratie met den vijand op intellectueel 

gebied.” 772 

Van de priester-leraars ontvingen Tony Paaps en August Bellemans van Monseigneur 

Everaert het bericht dat zij wegens hun houding tijdens de bezetting werden geschorst.773 

Dat Paaps werd geschorst, is te begrijpen gezien zijn uitgesproken vriendschap met Duitse 

officieren en de ergernissen die zijn gedrag had opgewekt bij verschillende collega’s, 

waaronder de bestuurder.  

Zoals reeds gezegd werd, was het ontslag van August Bellemans daarentegen verrassend 

voor Albert De Wachter.774 Dit wijst er op dat deze zich sowieso niet al te openlijk 

Duitsgezind  geprofileerd had tijdens de oorlog. Hierboven werden reeds verschillende 

mogelijke redenen genoemd die met zijn verwijdering uit het college te maken konden 

hebben: Ten eerste had hij tijdens de oorlog een Duitse deserteur onderdak geboden. Dat 

betekende dat hij contacten had met Duitse soldaten. Anderzijds lijkt dit niet echt een daad 
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van collaboratie te zijn, wel in tegendeel: de Duitsers werden door desertie tegengewerkt en 

niet vooruit geholpen. Ten tweede was er de bewuste jeugdbeweging “Tijl”. Naar mijn 

aanvoelen, was het vooral deze tweede reden die de doorslag gaf. Er waren immers maar 

vier leerkrachten wiens gedrag na de oorlog tot verder onderzoek leidde vanwege de 

beheersraad, waaronder de twee motors achter Tijl: de bezieler van de jongste vendels, 

Walter Van Thillo, en Bellemans, die zich met de oudste vendels ervan bezig hield.  Voor de 

rest was dat enkel nog het geval voor Polfliet en Paaps. Van Thillo werd uiteindelijk vrij 

gepleit: “Er schijnen geen redenen aanwezig te zijn om tegenover Hr. Van Thillo eenige 

sanctie te treffen.”775  Bellemans werd wel verwijderd. De vraag blijft dan of de oudere 

vendels van Tijl echt tegen een verkeerde politieke stroming aanleunde of slechts door de 

buitenwereld verkeerd ingeschat werden.  Een oud-hoofdman van Tijl onder Bellemans, E. 

Stappers, schreef een “in memoriam” voor August Bellemans, waarin hij aangaf dat er voor 

Bellemans verwijdering uit het college geen ernstige redenen waren. Hij meende dat men uit 

angst en valse voorzichtigheid bezweken is.776 Alles hangt natuurlijk af van waar de grens 

werd gelegd van het toelaatbare. Ik heb de indruk gekregen dat in Tijl onder Bellemans 

weldegelijk nogal radicale standpunten werden ingenomen, waardoor het een kwalijke 

reputatie had gekregen. Zo noemde De Wachter het “een kleine Vlaams-nationalistische 

groep”.777 Bellemans werd waarschijnlijk uit de school gezet om de reputatie van het college 

niet op het spel te zetten. Haar imago was immers sowieso al enigszins besmeurd door haar 

Vlaamsgezinde karakter. Bellemans moet er dan zelf ook wel de aanleiding toe gegeven 

hebben, dat het schoolbestuur meende dat zijn aanwezigheid ongunstig was voor de 

reputatie van de school. Het college leek immers geen wilde repressie door te voeren: dat 

Polfliet en Paaps buiten werden gezet, was immers zoals gezegd begrijpelijk en Van Thillo 

werd na onderzoek ook vrij gepleit. Het lijkt logisch dat hetzelfde met Bellemans zou 

gebeurd zijn, moest er helemaal niets aan de hand geweest zijn. 

Over een interne repressie tegenover leerlingen, kunnen we kort en krachtig zijn: deze was 

er niet. Niet alleen wist niemand van de respondenten van een dergelijk geval iets af. Ook 

vermeldde Splichal het gewoonlijk in zijn verslagen naar het episcopaat wanneer er 

leerlingen uit de school werden gezet. Dit was echter na de bevrijding niet het geval. Wel 

                                                           
775 ASLCA, II.6, Beheersraadverslagen 1937-1967 SLC, verslag 13 maart 1945 
776 E. Stappers, Art Cit, pp. 21-22 
777 Eigen verzameling documenten,, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
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zijn er verschillende voorbeelden bekend van jongens wiens vader gecollaboreerd had, zoals 

Herman Geuens, die zonder enige problemen konden blijven na de oorlog. In de school 

bleef de apolitieke houding van tijdens de oorlog, ook na de oorlog blijkbaar van tel. 

Als het aantal leerlingen in beschouwing wordt genomen dat op de school nieuw toekwam 

na de bevrijding in een hoger jaar dan de zesde, zien we dat er in het schooljaar 1944-1945 

twaalf nieuwe leerlingen waren, in het schooljaar 1945-1946 (na de V-bommen dus) 

tweeëndertig, in het schooljaar 1946-1947 twintig, in 1947-1948 veertien en in 1948-1949 

zestien. Zoals in het hoofdstuk over de methode werd uitgelegd, was het onmogelijk om al 

deze namen (of die van hun ouders) te vergelijken met lijsten van collaborateurs, gezien 

deze niet voor handen waren. Een persoonlijk onderzoekje naar elke naam, leverde evenwel 

iets op: Herman De Vroe, zoon van VNV-oorlogsburgemeester Jozef De Vroe van Brugge 

kwam in 1944  nieuw op het college aan in de poësis.778 Verder kwam de zoon van Karel 

Convent, van Rex-Vlaanderen, Yves Convent nieuw binnen op de school779, als ook de door 

mij geïnterviewde Jan Lehembre, zoon van Edgar Lehembre.780 In het geschiedenisboek van 

het Sint-Lievenscollege, schrijft Luc Van den Broeck ook dat uit een interview met M. 

Lenaerts, die in 1945 het internaat moest heropstarten, bleek dat er vele kinderen van 

repressieslachtoffers bij waren.781 Dit lijkt inderdaad te kloppen: ook mijn respondenten 

gaven aan dat er op het college veel kinderen van repressieslachtoffers zaten, waarvan het 

grootste deel al aanwezig was op de school (zoals gezegd kwam een relatief hoog 

percentage van de jongens uit een Duitsgezind gezin), maar ook dat er een aantal nieuwe 

jongens waren. Zij werden aangetrokken door de reputatie dat Sint-Lievens de “zwarte 

kinderen” hielp. Hiervoor werd uiteraard niet openlijk reclame gemaakt, dit werd veeleer 

doorverteld van mond tot mond.782 

                                                           
778 N. Wouters, Op. Cit., p. 620 en M. Boey en J. Verstraete, “De Vroe, Jozef” in: R. De Schrijver, B. De 

Wever, G. Dunnez et al, red.  Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lanno, Tielt, 1998, p. 930 
779 F. van Waeyenberge, “Convent, Karel” in: R. De Schrijver, B. De Wever, G. Dunnez et al, red.  Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lanno, Tielt, 1998, pp. 788-789 
780 Eigen verzameling documenten,, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010 
781 L. Van den Broeck, Op. Cit. ,p. 57 
782 Eigen verzameling documenten,, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010, interview van Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010, interview van 
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Op het Sint-Lievenscollege troffen de kinderen van repressieslachtoffers in de eerste plaats 

een omgeving aan, waarin er niet over politiek werd gepraat. Er werden nooit opmerkingen 

gemaakt over de gezindheid van de families van anderen en zeker niet door leerkrachten. 

Het werd simpel weg niet besproken. Op de speelplaats werden er nooit verwijten gemaakt 

omwille van vroegere Duitsgezindheid: “Ik herinner me niet dat er ook maar één keer 

dissonante geluiden over geweest zijn. Helemaal niet,” bevestigde Jan Lehembre dit 

beeld.783 Er was echter meer aan de hand: de kinderen van repressieslachtoffers werden vaak 

ook geholpen door de school. Zo moesten sommigen geen schoolgeld betalen of werden ze 

door het schoolbestuur vrijgesteld van andere betalingen. “Ze hebben het meteen zelf 

voorgesteld,”  zei Jan Lehembre, “Ik kreeg ook gratis bijles Latijn en Grieks in de vakantie 

om zo direct naar de vijfde Latijnse te kunnen.”784  Dit was evenwel geen algemene regel: 

niet alle kinderen van repressieslachtoffers werden vrijgesteld van schoolgeld en konden 

genieten van dezelfde voordelen. Het werd geval per geval bekeken.785 Hulp gebeurde ook 

niet altijd op initiatief van de school uit: deze gaf soms wel vrijstellingen voor betalingen, 

maar vaak waren het priester-leraars die zelf de rekeningen voor bepaalde jongens 

betaalden, er in hun voordeel bemiddelden bij het schoolbestuur en die hen op allerlei andere 

manieren hielpen. Dat gebeurde op basis van individuele relaties tussen leerkrachten en (de 

familie van) jongens van het college. Jan Lehembre gaf aan dat hij vooral geholpen werd 

door Frans Lambrechts en Herman Geuens was Albert De Wachter nog altijd dankbaar voor 

de hulp die hij toen van hem kreeg.786 Geuens was er van overtuigd dat het vooral De 

                                                                                                                                                                                   
Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010, interview van Albert De Wachter (oud-

priester-leraar SLC) door Hans Blomme, 14/06/2010 
783 Eigen verzameling documenten,, interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

09/06/2010, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 23/06/2010, interview van 

Tony Derks (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 01/07/2010, interview van Herman Geuens (oud-leerling 

SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010, interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans 

Blomme, 14/06/2010 
784 Eigen verzameling documenten,, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010; interview van Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans Blomme, 14/06/2010 
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Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 
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Blomme, 09/06/2010 
786 Eigen verzameling documenten,, interview van Jan Lehembre (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 

23/06/2010; interview van Herman Geuens (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010; interview van 

Albert De Wachter (oud-priester-leraar SLC) door Hans Blomme, 14/06/2010 en ASLCA, Audiotheek, nr. 308, 
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Wachter was en niet de schooldirectie, die er voor zorgden dat hij geen schoolgeld moest 

betalen: “Het feit dat die leerkracht  [De Wachter] dat [uit eigen zak Geuens schoolgeld 

betalen] nodig vond, betekende dat de school het niet deed, want anders had hij het niet 

gedaan.”787 

Jan Lehembre ging ’s ochtends altijd naar de vroege mis, want: “Ik kreeg daar gratis eten. ’s 

Middags kreeg ik ook gratis middageten en ’s avonds bleef ik in de studie en daar kreeg ik 

ook eten.” Extra hulp kreeg hij daarenboven van Frans Lambrechts: “hij zorgde er vaak voor 

dat ik gratis schoolboeken kreeg. Die waren dan wel tweedehands, maar ik kreeg die van 

hem. Hij zorgde er op een bepaald moment voor dat wij een radio kregen. Ik herinner mij 

ook nog heel goed dat ik een mooie jas van hem gekregen heb.” Tenslotte herinnerde 

Lehembre zich nog dat hij gratis mee kon op vakantie tijdens de zomermaanden met Linabu 

(cf sup).788 

Al deze hulp werd zeer discreet gehouden: zelfs de leerkrachten wisten niet welke kinderen 

hun schoolgeld al dan niet betaalden. Herman Geuens verwoordde het zo: “Dat wordt niet 

verteld hé. Ik weet het van mijzelf en dat is het." Ik weet wel dat het voor mijn broers 

gewoon ‘njet’ was.” Jan Lehembre bevestigde dit: “Er waren er in mijn klas verschillende, 

maar daar werd niet over gesproken, maar ik heb dat van sommigen achteraf gehoord.”789 

Waarop men zich baseerde om de ene wel en de andere niet te helpen is onduidelijk, maar 

het had veelal te maken met een persoonlijke verstandhouding met diegene die de hulp 

verleende (priester-leraars) of moest toestaan (directeur). 

Besluitend moet men zeggen dat enerzijds het Sint-Lievenscollege een interne repressie 

doorvoerde op die leerkrachten die zich het meest hadden gecompromitteerd tijdens de 

oorlog, wat vrij logisch was en net als bij Sint-Ludgardis volledig gebaseerd was op de 

                                                                                                                                                                                   
interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. Van Put) en A. De Wachter” 
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richtlijnen die de kardinaal omtrent deze zaak had opgesteld. Polfliet en Paaps werden 

buiten gesloten omdat deze openlijk Duitsgezind waren geweest, Bellemans werd 

waarschijnlijk gestraft omwille van zijn engagement in de “niet-koosjere” vereniging “Tijl”. 

Op de leerlingen daarentegen werd na de oorlog geen repressie toegepast, integendeel. Er 

waren overigens nogal wat kinderen van repressieslachtoffers: vele zaten er al, maar er 

kwamen ook nog enkelen bij, aangetrokken door het klimaat van de school. Op het college 

heerste er immers in de naoorlogse periode een mentaliteit waarbij er met geen woord werd 

gerept over repressie of politiek zowel niet door leerkrachten als door leerlingen onderling. 

Sommige leerlingen werden ook geholpen door de school: vrijstelling van allerlei 

betalingen, gratis eten, af en toe een “cadeautje” van een priester-leraar,… Deze hulp was 

evenwel geen algemene regel en kwam ook niet altijd vanuit het schoolbestuur: soms 

besloten priester-leraars uit individuele relaties met jongens, dezen te helpen of in hun 

voordeel te bemiddelen. Over dit alles werd met geen woord gerept: diegene die geholpen 

werden, wisten het enkel van zichzelf. Pas later kwam aan het licht dat er meerdere 

leerlingen geholpen werden. 

Exemplarisch voor het Sint-Lievenscollege, een school waar veel kinderen de gevolgen van 

de repressie hadden moeten voelen, is het boek dat Raymond Derine schreef: “repressie 

zonder maat of einde”.790 Als oud-leerling van de school hecht Derine hier 

buitenproportioneel veel aandacht aan verzachtende omstandigheden van de collaboratie, 

waarbij hij vanuit een typisch Vlaamse reflex uitgebreid wijst naar de houding van de 

officiële Belgische kringen en instanties.791  
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 R. Derine, Repressie zonder maat of einde? Terugblik op de collaboratie, repressie en amnestiestrijd, 

Davidsfonds, Leuven, 1978, passim 
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6.5. Sint-Lievenscollege in de jaren ’40: besluit 

Net als de Sint-Ludgardisschool werd het Sint-Lievenscollege opgericht door Lieven 

Gevaert, net als de Sint-Ludgardisschool was het Sint-Lievenscollege een strijdend Vlaams 

college en net als de Sint-Ludgardisschool moest het Sint-Lievenscollege “een college van 

eersten rang zijn.” Het mag niet verwonderen dat twee scholen die in zo’n hoge mate 

dezelfde idealen nastreefden vaak respectievelijk de zusjes en de broertjes van één gezin 

zaten.792 Toch verschilden beide scholen vrij sterk van karakter: op Sint-Lievens heerste er 

een minder strenge, veel gemoedelijkere sfeer. Het was er meer open. Deze open sfeer op 

Sint-Lievens kan te maken hebben met het feit dat de school naar de modernste 

pedagogische modellen wenste te werken en van de jongens een elite wenste te maken, die 

zich meer moesten kunnen dan volgzaam zijn. Daarom werd de jongens enige vrijheid 

gelaten. De school was katholiek en de leerlingen moesten wat dit betreft zich wel aan veel 

verplichtingen houden. De manier waarop met religie werd omgegaan, was evenwel voor 

zijn tijd redelijk modern. Het Vlaamsgezinde karakter was op Sint-Lievens overduidelijk: 

niet alleen in de dagelijkse gang van zaken, ook in een uitgebreide symboliek. De school had 

ook een enorme aantrekkingskracht op Vlaamsgezinde mensen, die soms van ver kwamen 

om op het eerste Vlaamse college in Antwerpen les te kunnen volgen. Tijdens de oorlog 

werd er ondanks het over duidelijke flamingante karakter van de school stevig vastgehouden 

aan een verbod om aan politiek te mogen doen op het college. Nog voor de kardinaal dat 

deed, werd er in het college reeds de benadrukt dat er geen politieke kentekens mochten 

gedragen worden. Deze richtlijn kwam er niet voor niets: het college had omwille van zijn 

aantrekkingskracht op zeer uitgesproken flaminganten een aanzienlijk percentage leerlingen 

die Duitsgezind waren; alleszins meer dan een kleine minderheid. Verschillende leerlingen 

van de school behoorden tot het NSJV of andere nationalistische jeugdbewegingen, maar 

daar werd geen probleem van gemaakt, zolang ze hiervoor maar geen propaganda voerden. 

Tot ruzie tussen Engels- en Duitsgezinden kwam het op een paar uitzonderen na, nooit op de 

school, hoewel de leerlingen er buiten de lessen met elkaar wel over praatten. Onder de 
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leraars, leefde deze tegenstelling wel: zeker op het einde van de oorlog zou de communiteit 

lijden onder spanningen tussen de Duitsgezinde Tony Paaps en enkele Engelsgezinden, 

waarvan Jozef Fransen de meest uitgesproken was. Na de oorlog zou Paaps, samen met 

Polfliet en Bellemans aan de deur worden gezet. Polfliet was lid geweest van de DeVlag en 

was tijdens de oorlog een jaar gaan les geven op het Langemarck Studium in Hannover. 

Bellemans werd waarschijnlijk aan de kant geschoven omwille van zijn inzet in het louche 

“Tijl”, een kleine groepering op het college naast de KSA en de Scouts waarvan de 

doelstelling officieel was om haar leden op te leiden tot vrome en voorname Vlamingen, 

maar eerder bekend stond als Vlaams-nationalistisch clubje. Leerlingen werden na de oorlog 

niet aan de kant geschoven omwille van hun gezindheid: deze hadden ze immers door het 

apolitiek klimaat niet kunnen uiten en zij die dat toch hadden gedaan, waren tijdens de 

oorlog al gestraft. Het college trok tijdens de repressie zelf nog nieuwe jongeren aan: deze 

wisten hun weg naar het Sint-Lievenscollege te vinden via mond-op-mondreclame en 

werden gelokt door een milieu dat vriendschappelijk stond tegenover zowel het “witte” als 

het “zwarte” kamp, er werd namelijk gewoon geen issue van gemaakt. Sommige kinderen 

van repressieslachtoffers kregen hulp vanuit de school, zodat ze soms vrijgesteld werden van 

bepaalde kosten. Vaak was dit een privé-initiatief van een priester-leraar. Deze hulp was 

evenwel geen algemene regel en was veelal afhankelijk van de persoonlijke verstandhouding 

met een priester-leraar. 
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7. XAVERIUSCOLLEGE  

Het laatste college “met een zwart etiket” dat in deze verhandeling zal besproken worden, is 

het Xaveriuscollege van de jezuïeten in Borgerhout. Hier kan de uitdrukking “last but not 

least” zeker uit de kast worden gehaald: de jezuïeten hadden die tijd immers een stevige 

reputatie inzake onderwijs. 

 

7.1. Voorgeschiedenis 

7.1.1. De Sociëteit van Jezus en “Vlaams” onderwijs  

“De Franse Paters”, zo werden de jezuïeten in West-Vlaanderen soms genoemd. Dat zegt 

meteen genoeg over hun naam inzake taalbeleid. Tot in de eerste decennia van de 20e eeuw, 

had de Belgische jezuïetensociëteit enorm weinig te maken met de Vlaamse Beweging: in al 

hun Vlaamse colleges waren Latijn en Frans de omgangstalen. Algemeen gesproken was het 

vernederlandsingniveau lager dan de meeste bisschoppelijke colleges. In naam van  de 

grondwettelijke vrijheden van taal en onderwijs en van het principe van gelijkheid der 

Belgen, verzetten de jezuïeten zich in 1901 hardnekkig tegen het wetsvoorstel-Edward 

Coremans.  In 1905 schreef provinciaal Joseh De Vos een aantal richtlijnen ter bevordering 

van het vak Nederlands aan de jezuïetecolleges, maar in de praktijk hadden deze nauwelijks 

gevolg.  De Belgische jezuïeten stuurden er zelfs op aan dat kardinaal Mercier maatregelen 

zou nemen om de katholiek-flamingantische opinie te sussen en zo een wettelijke 

taalregeling te voorkomen.793 

Uiteindelijk kwam zo’n wettelijke regeling er toch in 1910 met de wet Franck-Segers (cf 

sup).794 Die bepaalde dat in de middelbare scholen ofwel minimaal acht uur les ofwel 

behalve Nederlands, Engels en Duits ook nog minstens twee andere vakken in het 

Nederlands moesten onderwezen worden. 795 De Provinciaal bepaalde dat in de 

jezuïetencolleges godsdienst en aardrijkskunde in het Nederlands zouden gedoceerd worden. 

Twee jaar later zou hij verklaren: “Nous ne devons pas nous arrêter a ces objections. Si nous 

                                                           
793 C. De Borchgrave, Op. Cit., pp. 39-42 
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795 M. Hanson, Art. Cit., p. 2259 
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voulons un enseignement sérieux du flamand, nous devons dépasser la loi, bien loin de 

marquer un recul sur les mesures que nous avions décidées avant la loi.” Verschillende 

collegerectoren in Vlaanderen boden echter weerstand bij de uitvoering van de richtlijnen 

inzake vernederlandsing van het onderwijs.796 Volgens Marc Hanson hielden de jezuïeten 

het meestal bij maximaal acht uur les in het Nederlands, het minste wat de wet toeliet. 

Bovendien bleven hun twee Brusselse instellingen volledig verfranst.797 

Deze starre houding schreeuwde om reacties. Deze zouden er zowel van binnen als buiten de 

Sociëteit meer en meer komen. Buiten de gemeenschap trokken onder meer enkele kranten 

van leer tegen de jezuïeten: Het Vlaamsche Nieuws publiceerde verschillende artikels over 

de taaltoestand in het Antwerpse Sint-Ignatiusinstituut. De mening van de redacteurs werd 

op z’n zachtst gezegd ongenuanceerd naar voor gebracht. Een eerste verscheen in maart 

1917: “Op den grooten gevel prijkt in gulden letter het – o wonder! – Vlaamsche opschrift: 

Handelsschool. Maar treedt binnen en spoedig zult gij bemerken dat de gulden letters slechts 

dienen om de pil der verfransching te vergulden. De Franschsprekende leerlingen kan men 

op de vingers tellen; de verpletterende meerderheid bestaat uit kinderen van onze Vlaamsche 

burgerij”798 Een jaar later spuwde de krant wederom haar gal over deze jezuïetenschool: “De 

lezers van het Vlaamsche Nieuws kennen de houding van het onderwijzend personeel van 

Sint-Ignatius’ gesticht tegenover de vlaamsche beweging […]slechts een radikale 

omvorming kan hier baten. Omvorming van het programma en vervanging van de 

Vlaamsch-hatende leeraars door Vlaamschgezinde, van welke schakeering ook. Het 

Vlaamsche bestuur moet onverwijld dien eisch overbrengen aan den Eerw. Heer provinciaal. 

Wordt er geen gevolg aan gegeven, dan maar hard tegen hard gezet […]vrijmetselaars en 

jezuïeten, water en vuur, hebben een franskiljonsch eedverbond gesloten tegen het 

Vlaamsche volk.”799 De Standaard publiceerde dan weer een artikel over de taaltoestanden 

in een andere Antwerpse jezuïetenschool: het Onze-Lieve-Vrouwcollege. De krant meende 

dat een paar jaar na de oorlog een sterke reactie merkbaar was geworden en dat er door de 

                                                           
796 ABSE, Onderwijs, nr. 308, Aantekeningen bij een rondschrijven van Ppr Thibaut aan de rectoren van de 
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jezuïeten weer meer en meer in het Frans werd gedoceerd. Concreet zouden er maar twee 

vakken (samen goed voor vier uur) in het Nederlands onderricht worden.800 

Binnen de jezuïetengemeenschap waren het vooral Desideer Stracke, Jozef Van Mierlo, Jan 

Baptist Poukens en Leonce Reypens die pleitten voor een taalkundig-culturele emancipatie 

van het Vlaamse volk. Midden de jaren ’20 richtten zij in deze context het 

Ruusbroecgenootschap op (dat evenwel pas in 1931 door het Generalaat in Rome zou 

erkend worden.) Zij hingen een van een etnisch-cultureel nationalisme aan.801  Naar het 

einde van de jaren ’20 zorgde de taalkwestie voor steeds meer problemen binnen de 

Belgische jezuïetengemeenschap. Pater Provinciaal Willaert wenste het Nederlands als 

voertaal aan de Vlaamse jezuïetencollegs in te voeren en werd daar in april 1929 gevolgd 

door de Generaal in Rome. Maar voor deze stap was men in de Belgische jezuïetenprovincie 

nog niet klaar. In de jaren ’30 zouden de interne spanningen tussen Nederlandstaligen en 

Franstaligen bij de Jezuïeten één van de oorzaken zijn dat de Belgische jezuïetenprovincie 

werd gesplitst in een Vlaamse en een Waalse provincie, die ook elk hun colleges hadden. 

Het zou blijven duren tot na 1945 vooraleer aan de Vlaamse jezuïetenscholen het 

Nederlands het Frans volledig zou vervangen hebben als onderwijstaal.802 

 

7.1.2. Naar een Vlaams jezuïetencollege in Borgerhout  

In de jaren 1920 waren de jezuïeten in het Antwerpse onderwijs al vertegenwoordigd met 

twee onderwijsinstellingen: het Onze-Lieve-Vrouwcollege, dat bekend stond als “sterk 

franskiljons”803 en de handelsschool Sint-Ignatius.804 In 1924 werd voor het eerst gesproken 

                                                           
800 ABSE, Vlaamse Beweging en taalstrijd, nr. 303, De Standaard, 30 januari 1924 
801 C. De Borchgrave, Op. Cit., p. 239 
802 Ibid, pp. 43-44 
803 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010; interview van Albert Hillen (oud-leerling SLC) door Hans Blomme, 09/06/2010; interview van 

Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010; interview van Anoniem N. (oud-leerling 

Xaco) door Hans Blomme, 14/05/2010; interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010; interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010 en 

ASLCA, Audiotheek, nr. 308, interview van “de klas van 1953 (W. Geuens, J. Lehembre, E. Swaelen en A. 

Van Put) en A. De Wachter” (oud-leerlingen en oud-priester-leraar SLC) door Luc Van den Broeck, 

13/01/2004 
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over een eventueel derde instituut: op 4 januari van dat jaar stelden pater Dyckmans en de 

griffier-provinciaal vast dat de stad Antwerpen snel groeide en vooral in de sector Berchem-

Wilrijk. Hun besluit was dat een nieuw jezuïetencollege met oude humaniora wenselijk 

was.805 Uiteindelijk zou hier echter niets van in huis komen. Vijf jaar later werd er opnieuw 

gesproken over de uitbreiding van de jezuïeteninvloed in het onderwijs van de Scheldestad: 

in twee rapporten stelden pater Joliet en pater Dyckmans dat het katholiek onderwijs in 

Antwerpen onvoldoende was. Een katholieke humanioraschool kon nochthans invloed 

uitoefenen op een groot deel van de Antwerpse bevolking, invloed die hen (volgens de 

rapporten) op dat ogenblik ontsnapte. Antwerpen werd door hen een belangrijke stad geacht 

voor de jezuïeten: “Het een stad is van de toekomst, een stad van kunsten en literatuur en 

ook een stad met een verleden vol sympathie voor de jezuïeten.” Er werd evenwel niet 

meteen gedacht aan de stichting van een geheel nieuw college: de opties die werden 

besproken waren om het Onze-Lieve-Vrouwcollege of Sint-Ignace uit te breiden of 

eventueel het Albert-I- College over te nemen.806 

Later in dat jaar 1929 zou de toenmalige Borgerhoutse schepen van onderwijs Rudolf 

Fryters, bij de jezuïeten polsen of zij interesse hadden om een “Vlaamsch college” te 

stichten. 807 Zoals we hierboven zagen, was er immers een onderwijsprobleem in deze 

gemeente en was de oplossing dat Lieven Gevaert er zijn instituut zou inrichten, uiteindelijk 

niet doorgegaan. Fryters zelf was een zeer Vlaamsgezinde, katholieke man en was 

ondermeer beheersraadlid van VZW KVO (Sint-Ludgardis)808 en VZW Sint-

Lievenscollege.809 Hij gaf dan ook aan dat het absoluut om een Vlaams college moest gaan. 

Hoewel hij op dit vlak de tegenstand van de deken in Borgerhout vreesden, omdat deze “van 

                                                                                                                                                                                   
804 ABSE, Xaveriuscollege,  C23/1: 2, Brief van J. Van Dommelen aan PPr. met bijgevoegde rapporten van 

Pater Joliet en Pater Dyckmans over de “rétablissement d’un cours d’humanités modernes à Anvers”, 14 mei 

1929. 
805 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, Résumé d’une conversation du P. Dyckmans avec le greffier provincial, 

4 januari 1924 
806 ABSE, Xaveriuscollege,  C23/1: 2, Brief van J. Van Dommelen aan PPr. met bijgevoegde rapporten van 

Pater Joliet en Pater Dyckmans over de “rétablissement d’un cours d’humanités modernes à Anvers”, 14 mei 

1929. 
807 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief van pater Maurice Janssens aan Ppr., 16 december 1929 
808 ASLSA, U1, KVO, Raad van Beheerverslagen 1937-1959, Verslagen 1939-1940 tot en met 1949-1950 
809 ASLCA, I.2. Beheersraadverslagen 1929-1937 VZW Sint-Lievenscollege, Enkele verslagen van 1929-1930 

tot en met 1934-1935 
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den ouden stempel is”, stelde hij dat het schepencollege een niet-Vlaams college niet zou 

steunen en noch grond, noch financiële hulp ter beschikking zou stellen. Naast een college 

wilde de onderwijsschepen ook een grote Katholieke Vlaamse Oudersbond stichten die de 

Vlaamse inrichting zou steunen.810 Hij beloofde dat de gemeente een flink terrein aan een 

spotprijs te koop zou aanbieden en waarschijnlijk ook een financiële toelage zou toestaan. 

Net als bij de oprichting van het Sint-Lievenscollege zou “zijne eminentie” in Mechelen de 

spelbreker zijn: de pater Provinciaal polste bij kardinaal van Roey wat hij van een 

jezuïetencollege in Borgerhout dacht en kreeg een duidelijke “njet” als antwoord.811 

Fryters, wanhopig om een oplossing te vinden voor het onderwijsprobleem in zijn gemeente, 

polste vervolgens bij de deken of er geen bisschoppelijk college kon worden opgericht. 

Wanneer de deken antwoordde dat dit onmogelijk was vanwege een personeelstekort in het 

bisdom, richtte Fryters een jaar later, in 1931, zijn pijlen weer op de jezuïeten.812 Hij wilde 

immers koste wat het kost een katholiek college in Borgerhout inrichten: als dit niet snel 

gebeurde zou er een staatsatheneum worden opgericht in ofwel Deurne ofwel Borgerhout. In 

beide gemeenten waren op dat moment de katholieken nog aan de macht, maar verkiezingen 

konden daar wel eens een einde aan maken: ze hadden slechts een kleine meerderheid en de 

oppositie verweet hen niets aan de problematische situatie te doen. Van Roey, die op de 

hoogte was van deze dreiging, stuurde aan op de oprichting van een aartsbisschoppelijk 

college in Deurne. Volgens Fryters echter redde dit de situatie niet voor Borgerhout en hing 

“het Damocleszwaard van een staatsatheneum dreigend boven het hoofd der Katholieken 

van Borgerhout.” Hij stelde de jezuïeten voor om op Borgerhouts grondgebied een 

handelsafdeling te stichten voor het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Een paar jaar later kon 

hiernaast dan een Vlaams college gebouwd worden met oude en nieuwe humaniora. Alles 

kwam er volgens Rudolf Fryters nu op aan “een voet ergens binnen te hebben”. 813  Maar de 

tegenkanting bleef uit eigen katholieke rangen komen: Pater Maurice Janssens schreef aan 

zijn provinciaal dat de deken van Borgerhout had gelobbyd om de oprichting van een 

jezuïetencollege te vermijden, onder andere met het argument dat in een jezuïetencollege de 

kardinaal niets te zeggen had. 814 “Deze mens wil blijkbaar geen jezuïetengemeenschap in 

                                                           
810 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief van pater M. Janssens aan Ppr., 13 januari 1930 
811 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief van Ppr. aan pater M. Janssens, 3 februari 1930 
812 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief pater Joliet aan Ppr., 4 februari 1931 
813 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brieven van pater M. Janssens aan Ppr., 10 mei 1931 en 14 mei 1931 
814 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief van pater M. Janssens aan Ppr., 21 mei 1931 
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zijn dekenij,” trok de provinciaal logisch de conclusie.815 Door de steeds meer nijpend 

wordende situatie, trok Fryters op 2 juli 1931 met de burgemeester van Borgerhout en twee 

dekens van Deurne en Borgerhout naar de kardinaal. Deze liet hen echter niet veel zeggen 

en verklaarde dat “zy zich waarschynlyk illusies maakten over een eventueel aannemen 

vanwege de sociëteit van een Vlaamsch college te Borgerhout.” Hij voegde er tevens aan toe 

dat de jezuïeten niet genoeg financiële middelen hadden voor een dergelijke onderneming en 

“al zeker niet voor een Vlaamsch college, aangezien ze zelfs hun bestaande colleges niet 

vervlaamscht hebben toen het bisdom hun den weg daartoe heeft getoond.” De kardinaal 

besloot: “Dat kan ik te ‘Antwerpen’ niet toestaan”.816 Nog liet Fryters de moed niet zakken 

en slaakte op 10 juli een laatste noodkreet aan het adres van de Belgische kerkvorst, 

verwijzend naar de dreiging van een atheneum.817 Van Roey hield voet bij stuk: hij meldde 

niet op de vraag te kunnen ingaan.818 Dan werd een hele tijd niets van correspondentie 

bewaard.  

Wanneer de archieven vier jaar later terug beginnen te spreken, in september 1935, had de 

kardinaal zich al lang bedacht: in april 1935 had hij de jezuïeten de toestemming gegeven 

een college in Borgerhout op te richten.819 Deze lieten er geen gras over groeien: de nodige 

gronden werden aangekocht820 en alles werd in gereedheid gebracht zodat het college al kon 

openen voor het schooljaar 1935-1936. De eerste jaren werd les gegeven in provisoire 

lokalen.821 Dat waren enkele huizen die ze gehuurd hadden in de omgeving, op “de 

Steenbrugge”.822 In maart 1937 begonnen de bouwwerken en bij aanvang van het schooljaar 

1937-1938 startten de lessen in (het reeds afgewerkte deel van) de nieuwbouw.823 In mei 

                                                           
815 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief van Ppr. aan pater M. Janssens, 22 mei 1930 
816 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief van pater M. Janssens aan Ppr., 3 juli 1931 
817 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief Rudolf Fryters aan kardinaal Van Roey, 10 juli 1931 
818 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief Kardinaal Van Roey aan Rudolf Fryters, 11juli 1931 
819 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief Ppr. aan Van Roey, 8 oktober 1935 
820 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief Ppr. aan Van Roey, verkoopaktes uit 1935 van gronden 
821 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 2, brief Ppr. aan Van Roey, 16 september 1935 
822 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme en 

T. Briels, A. De Neef, J. Le Leu, Op. Cit., pp. 76-77  
823 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 1, De Courant, “plechtige inwijding van het Xaveriuscollege te 

Borgerhout”, 28 mei 1938 
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1938 werd de school plechtig ingewijd onder aanwezigheid van vele (geestelijke) 

prominente gasten.824 

Hoewel dit het eerste jezuïetencollege was dat als volledig Vlaams werd opgericht 

(overeenkomstig de wet van 1932), had het zeker niet een strijdbaar flamingant karakter dat 

te vergelijken viel met dat van Sint-Lievens of Sint-Ludgardis: de school was opgericht om 

een plaatselijke behoefte naar (katholiek) humaniora-onderwijs in te willigen en was niet 

ontstaan in een cultuurflamingante context. 

  

                                                           
824 ABSE, Xaveriuscollege, C23/1: 1, Morgenpost, “Plechtige inwijding van het Xaveriuscollege te 

Borgerhout”, 28 mei 1938 
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7.2. Het schoolleven en de mentaliteit 1940-1950 

7.2.1. Organisatie van de school 

Het Xaveriuscollege was een jezuïetencollege en dat betekende meer dan dat er les gegeven 

werd door Jezuïeten, althans organisatorisch. Het was namelijk zo dat de kardinaal in 

principe helemaal niets te zeggen had in het college: het college behoorde tot de Vlaamse 

Jezuïetenprovincie onder leiding van een Pater Provinciaal die (in theorie) enkel 

verantwoording verschuldigd was tegenover het Generalaat in Rome. 

Het feit dat het om een Jezuïetencollege ging, betekende dat er ook een licht andere 

terminologie gehanteerd werd: men had het bijvoorbeeld niet over een “directeur” of 

“bestuurder”, maar wel over een “rector”. Deze rector werd aangesteld door de Provinciaal. 

In de jaren ’40 had Xaverius drie rectoren: tot 1944 was dat Lode Moereels, die werd 

opgevolgd door Albert Regniers. Vanaf het schooljaar 1948-1949 was Gulielmus De Roy 

Xaverius’ rector. 

De lessen werden in hoofdzaak verzorgd door pater-leraars, die ook inwoonden op het 

college. Er resideerden echter ook nog andere paters op het college die geen les gaven.825 

Leken-leerkrachten waren er wel, maar die waren veruit in de minderheid in de humaniora. 

Zo was er bijvoorbeeld maar één leek titularis in alle Latijnse klassen: mijnheer Marcel Pille 

in de 6de LG. Vooral voor de exacte vakken werden er vaak leken ingeschakeld. Zoals overal 

werd in de lagere school les gegeven door onderwijzers.826 

Als men niet van de voorbereidende afdeling van Xaverius kwam, moest men volgens 

Etienne Jacobin een ingangsexamen doen om tot de zesde toegelaten te worden. Volgens 

                                                           
825 ABSE, Catalogi, 1939-1940 tot en met 1949-1950, Antwerpen, Xaveriuscollege 
826 Eigen verzameling documenten, interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

07/05/2010; interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010; interview 

van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 08/05/2010; interview van Guido Van den Wouwer 

(oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010; interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door 

Hans Blomme, 05/05/2010; interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010 
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hem was van alle leerlingen die uiteindelijk in het zesde jaar belandden, ongeveer de helft 

afkomstig uit de voorbereidende afdeling van het Xaveriuscollege.827 

Cijfergegevens om de grootte van het college in te schatten, waren voor mij onvindbaar. 

Wel werd er wat dit betreft één en ander over geschreven in het jubileumboek “Vijftig jaar 

Xaveriuscollege”. Waarschijnlijk worden de documenten hieromtrent nog steeds bewaard op 

het college. Zeer kort zal ik meegeven wat in dit jubileumboek hierover wordt gezegd, 

uiteraard met het nodige voorbehoud, omdat ik deze gegevens dus zelf niet heb kunnen 

controleren. In het eerste schooljaar 1935-1936 zouden er 126 leerlingen geweest zijn. Een 

cijfer dat tegen de ingebruikname van de eigenlijke schoolgebouwen in 1937-1938 al zou 

gegroeid zijn tot 325. In het begin van de jaren ’40 was volgens het boek het aantal 

leerlingen verder gestegen tot 553, waarvan 388 leerlingen in de humaniora en 165 in de 

voorbereidende afdeling. Het korps bestond dat jaar uit 17 jezuïeten en 23 leken. Het spreekt 

voor zich dat hierbij ook de lagere school in rekening werd gebracht. De oorlog bracht geen 

rekruteringsproblemen mee, integendeel: het aantal leerlingen bleef stijgen: in het jaar 1940-

1941 telde het college 682 leerlingen (477 in humaniora, 205 in lagere school). Het korps 

bestond dan uit 19 paters en 14 leken. Verder wordt er in het boek gesteld dat de groeicurve 

van de school vanaf 1940 zou vertragen om na 1945 duidelijk te dalen: van 731 leerlingen in 

1944-1945 naar 593 in 1948-1949. Vooral in de moderne humaniora zou de terugval sterk 

zijn: in 1947 werd beslist om een deel van de moderne af te schaffen, de lagere cyclus telde 

nog 85 leerlingen.828 Dat laatste klopt zeker: er werd een vermelding gemaakt in het oud-

leerlingenblad “Vaert Wel” dat de drie hoogste jaren werden afgeschaft, behalve de eerste 

wetenschappelijke.829 De bestuurder van het Sint-Lievenscollege gaf ook in een verslag aan 

de kardinaal aan dat het leerlingenaantal in zijn moderne humaniora was gegroeid, omdat 

het Xaveriuscollege haar afdeling had gesloten.830 Vanaf het schooljaar 1949-1950 zou de 

moderne afdeling definitief hersteld zijn.831 Uiteraard is dit cijfermateriaal niet van cruciaal 

belang, maar het helpt toch veel bij het scheppen van een correct beeld van de school (het 

maakt immers wel een verschil of het ging om een klein schooltje van nauwelijks honderd 

                                                           
827 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010 
828 T. Briels, A. De Neef, J. Le Leu, Op. Cit., pp. 80-83 
829 Vaert Wel, jaargang 4, nr. 1, oktober 1947, college nieuws 
830 AAM, Verslagen van Lycea-colleges 1940-1944, SLC, aanvullend verslag schooljaar 1946-1947 
831 Vaert Wel, jaargang 4, nr. 9, juni 1948, college nieuws 
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leerlingen of een populair college met enkele honderden leerlingen). Verschillende 

respondenten bevestigden het beeld dat het een “groot” college was.832 Guido Van de 

Wouwer vertelde dat er twee 6de‘s en 5de‘s Latijnse waren. Vanaf de vierde was er maar één 

klas meer. In Van de Wouwers retorica zaten 22 leerlingen en in de moderne van zijn jaar 

maar 6 leerlingen.833 Dat de moderne veel kleiner was dan de LG, daar waren alle 

respondenten het over eens. Vanaf de derde werd de moderne gesplitst in een 

wetenschappelijke en handelsafdeling.834 

Verder moet hier nog verteld worden dat het Xaveriuscollege, evenals Sint-Lievens en Sint-

Ludgardis over een internaat beschikte. Daar woonden een vijftigtal kinderen, herinnerde 

Frans Willoqué zich, zelf intern.835 Dat cijfer komt ook ongeveer overeen met hetgeen in de 

publicatie ter ere van 50 jaar Xaveriuscollege, opgetekend stond. 

Tenslotte moet hier nog verteld worden dat het Xaveriuscollege wanneer de eerste 

retoricastudenten afstudeerden in 1941 in een slecht daglicht kwam te staan: de diploma’s 

werden niet gehomologeerd en de retoricastudenten moesten allemaal naar de middenjury. 

“Stel u voor: dat in een jezuïetencollege,”836 merkte Herman Goovaerts terecht op, over een 

sociëteit die er graag mee te koop liep dat haar onderwijs van de beste kwaliteit was. 

 

7.2.2. Een jezuïetengeest? 

“Iemand van de Jezuïeten,” het was een waar “label” dat men opgeplakt kreeg als men naar 

een college van deze sociëteit ging. Een label in de positieve zin wel te verstaan: de 

jezuïeten hadden (zoals ook Lieven Gevaert het beschreef) de naam goed opgeleid te zijn en 

van goede oorsprong te komen. Ze waren wat elitair en trachtten ook hun leerlingen op een 

                                                           
832 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010; interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 
833 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010 
834 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010; interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 14/05/2010 
835 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010;  
836Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010  en T. Briels, A. De Neef, J. Le Leu, Op. Cit., p.83 
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hoog niveau als dusdanig op te voeden met de nodige tucht.837  Volgens Hugo Schiltz (zelf 

oud-leerling van het Xaveriuscollege) bestond een typische jezuïetenopleiding – ook die van 

Xaverius – uit het aanleren van gemeenschapszin, plichtsbewustzijn, rationaliteit, 

intellectualiteit,… 838 

 

7.2.2.1. Orde en discipline 

Frans Willoqué, uit Lier afkomstig, deed zijn best niet op het Lierse gemeentelijke college 

en zijn ouders beslisten hem daarom naar de jezuïeten te sturen. Als ze op Xaverius 

aankwamen en de pater die de inschrijving regelde, vertelden waarom hij naar de jezuïeten 

kwam, antwoordde deze dat ze hem beter naar het jezuïetencollege van Turnhout stuurden: 

dat stond er echt voor bekend te zijn als dé strengste school op vlak van tucht en discipline. 

“Dat was een soort strafkamp voor de mannen die thuis niet te harden waren,” volgens 

Willoqué en ook Paul De Buck meende iets dergelijks.839 Zo erg was het op Xaverius dus 

niet, toch vertelde Herman Goovaerts: “er was een ijzeren discipline, het was een strenge 

school.” De getuigenissen over de tucht en discipline op de school varieerden van “zeer 

streng” naar “redelijk vrij” en “het viel goed mee”. Alles hing dus af van de perceptie van de 

respondent, die werd bepaald door eigen ervaringen in de positieve of negatieve zin. 

Bovendien konden alle paters niet over dezelfde kam geschoren worden: uiteraard had de 

ene pater al een gemoedelijker karakter dan de andere en klikte het tussen de leerlingen en 

sommige pater-leerkrachten beter dan dat dit met anderen het geval was. Zo huiverde Jacky 

Van Dyck nog altijd als hij moest terugdenken aan een bepaalde pater die (misschien niet 

toevalig) de bijnaam “het kapmes” had. Algemeen gesproken kan evenwel niet ontkend 

worden dat de school zich weldegelijk aan discipline hield, waarschijnlijk veel meer dan dit 

het geval was op het Sint-Lievenscollege. Zelfs de toenmalige leraar Marcel Pille gaf in een 

interview aan dat de tucht misschien een beetje overdreven was.840 Etienne Jacobin vertelde 

                                                           
837 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

08/05/2010, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 05/05/2010;interview van 

Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010 en ABSE, Xaveriuscollege, 

samenvatting van een gesprek tussen P. Stracke en heer Gevaert, 5 januari 1930 
838 K. Hoflack, Op. Cit., p. 11 
839 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010; interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010 
840 T. Briels, A. De Neef, J. Le Leu, Op. Cit., pp. 36-38 
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bijvoorbeeld dat hij verschillende keren straf kreeg, waaronder een keer omdat hij op de trap 

was gelopen met twee treden tegelijk en een andere keer omdat hij met z’n handen in zijn 

zakken liep.841 Dat dit laatste verboden was, werd ook nog bevestigd door een andere 

respondent: de “elitaire” paters vonden zo’n gedrag ongepast.842 Net als op Sint-Lievens 

moesten de leerlingen in rijen naar de klaslokalen gaan: “bij de eerste bel moest je stil staan 

en stoppen met spelen, bij de tweede bel moest je mooi in de rij per klas gaan staan. De 

prefect stond dan als een veldheer zijn troepen te aanschouwen. Wij durfden toen niet meer 

te bewegen,” vertelde Herman Goovaerts.843 Kwam je te laat, al was het maar heel even, 

moest je naar de prefect een “admitatur” afhalen om de klas terug binnen te mogen en was 

een slechte kleur van kaart gegarandeerd.844 De jezuïeten hanteerden immers een zelfde 

systeem van “rapport-kaarten” als dat op Sint-Lievens, waarbij de kleur varieerde naar 

gelang de kwaliteit van de punten. Van goed naar slecht was er een gouden kaart (prima), 

een rode kaart (goed), een oranje kaart (voldoende), een gele kaart (slecht) en een groene 

kaart (uiterst slecht).845 Ook op het Xaveriuscollege was “een retenue” een typische straf, 

naast opstellen schrijven.846 Hoewel de leerlingen dus gedisciplineerd moetsen zijn, konden 

de leerlingen indien ze binnen bepaalde grenzen bleven wel doen wat ze wilden. Het was 

                                                           
841 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010 
842 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

08/05/2010 
843 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010; interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010; interview van 

Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010; interview van Jacky Van Dyck 

(oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 05/05/2010 
844 Eigen verzameling documenten, jvd; interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010 
845 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010; interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010; 

interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010 
846 Eigen verzameling documenten, interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

07/05/2010; interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 
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zeker niet zo dat vanaf iemand het minste van de lijn afweek, overladen werd met straf. Veel 

hing zoals gezegd ook af van de leerkracht waar men mee te doen had.847 

Als het er op aan kwam, waren de paters wel zeer begrijpend. Ongedisciplineerd of balorig 

gedrag werd niet aanvaard of onbestraft gelaten, maar er werd ook wel begrip voor 

opgebracht. Omdat Jacky Van Dyck een propje kladpapier net naast de papiermand had 

gemikt vanop zijn bank in de studie, werd hij door de surveillant opgelegd een strafwerk te 

schrijven. In de plaats daarvan had hij echter een aanklacht geformuleerd tegen de pater van 

wie hij (naar zijn mening onterecht) straf had gekregen. Het duurde niet lang voor hij bij de 

tuchtprefect, pater Van Causebroeck, op het matje werd geroepen om aldaar op een 

bolwassing te worden getrakteerd. Behoudens deze uitbrander kreeg Van Dyck echter geen 

straf, meer nog: de prefect erkende volgens Van Dyck zelfs dat de bewuste surveillant die 

hem gestraft had, niet altijd de meest gemakkelijke man was.848 Guido Van den Wouwer had 

op een dag eens niespoeder meegebracht naar het college, maar dit werd onderschept door 

de pater-leraar: er volgden vier retenues in één keer voor de jonge Guido. De prefect kwam 

zelfs naar zijn huis om met zijn ouders te praten. Veel later vernam Van den Wouwer pas, 

dat pater Van Causebroeck tegen zijn ouders had gezegd dat zijn “streek” eigenlijk niet zo 

erg was en dat het grappig was.849 Ook Hugo Schiltz ondervond verscheidene keren dat 

ondanks hun streng voorkomen, de paters eigenlijk zeer begripvol waren. Zo werden er in 

zijn bank op een bepaald moment verboden boeken gevonden: hij werd naar Moereels 

gestuurd. Schiltz gaf aan: “voor Moereels komen, dat was als voor Alva moeten 

verschijnen.” Moereels reageerde  zeker niet streng: hij dwong Schiltz tot intellectuele 

reflectie, zonder dat hij diens emotionele impuls afbrak. Hij dwong de jonge Hugo tot 

nadenken, liet hem zelf inzien waarom dit slechte boeken waren die zijn tijd en aandacht 

niet verdienden. Ook had Schiltz eens de bril van de leraar die hem – naar zijn aanvoelen – 

onrechtvaardig behandelde, aan diggelen geklopt. Uiteraard kreeg Schiltz een fikse straf, 

maar ondanks dit ongemeen zwaar wangedrag, werd hij niet van school gestuurd. Ten slotte 

had Hugo Schiltz ook eens politieke pamfletten proberen verspreiden op school: “België 
                                                           
847 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010; interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 05/05/2010; 

interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010 
848 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

05/05/2010 
849 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010 
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barst, Vlaanderen vrij”, dat was de boodschap. De reactie van de jezuïeten op dit (in die tijd 

zeer zwaar) misdrijf was: “Schrijf eens twintig bladzijden waarom België moet barsten.” 

Wanneer Schiltz niet verder kwam dan anderhalve bladzijde, spelden ze hem de les: “Iets 

waar je maar anderhalve bladzijde over kunt schrijven, daar moet je zeker geen slogan van 

maken.” Daarmee had Schiltz ook zijn straf gehad.850 

De jezuïeten waren in Xaverius dus streng en hielden aan discipline, maar trachtten in de 

eerste plaats de leerlingen op te voeden tot elitaire (in de positieve zin van het woord) 

mannen: dit was enkel mogelijk als de tucht ten gepasten tijde gepaard ging met het nodige 

begrip voor de jongens. In dit opzicht gaven de jezuïeten behalve de leerstof ook 

levenslessen aan de jongens. Een respondent getuigde bijvoorbeeld: “’Mensch sein, heisst 

Kämpfer sein’ zei  pater Taepper tegen ons,” waarbij deze pater de mosterd haalde bij 

Goethe,851 “Die filosofie werd ontwikkeld. Voor jongens van onze leeftijd was dat straffe 

toebak.”852 Hugo Schiltz vertelde in verschillende interviews en in zijn biografie dat de 

jezuïeten ook leerden dat een idee niet volstond, het werd pas waardevol als het leidde tot 

verder nadenken en uitmondde in actie. Volgens Schiltz leefde de idee heel erg dat iedereen 

een plicht te vervullen had ten opzichte van de gemeenschap. Constant werd er volgens 

Schiltz de leerlingen ingeprent dat zij de elite van het land zouden vormen en dat zij het land 

naar een betere toekomst moesten leiden.853 Pater Caron, de retorica leerkracht, moet in dit 

opzicht ook vermeld worden. Vele respondenten gaven immers aan dat deze man zich 

nadrukkelijk bezig hield, behoudens de lessen, met de toekomst van de leerlingen854: “Het 

was een man die echt met zijn jongens bezig was met het oog op later. Hij gaf iedereen 

goede raad, riep iedereen al eens bij hem om te vragen wat ze gingen doen,” vertelde één 

van hen.855 Meer algemeen gesproken, waren de paters wel aanspreekbaar, maar stonden ze 

                                                           
850 P. Huybrechts, Op. Cit., pp. 75-80; L. De Haes, “Uren van bewondering, Hugo Schiltz”, in: Humo, 1984, 

onbekende nummer binnen jaargang, p. 144-149 en K. Hoflack, Op. Cit., p. 13 
851 Wilhelm Bode, Goethes Lebenskunst, Bibliolife, Charleston, 2009, p. 209 
852 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010 
853 K. Hoflack, Op. Cit., p. 11 
854 Eigen verzameling documenten, interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010; interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 05/05/2010 
855 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

05/05/2010; interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010; interview van 

Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010; interview van Anoniem N. (oud-
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toch op een voetstukje en hielden ze altijd een zekere afstand. Er waren leerlingen die 

regelmatig bij een pater op bezoek gingen op de kamer voor bijles (niet om “vuile dingen” te 

doen, verzekerden verschillende respondenten mij). Net als de priester-leraars op het Sint-

Lievenscollege, stonden vele paters stonden bijna dag en nacht ter besschikking voor hun 

leerlingen en waren ze echt bezig met het vervullen van hun onderwijstaak. Hoe de relatie 

tussen paters en leerlingen waren, verschilde ook wel geval per geval. Sommige leerlingen 

hadden bijvoorbeeld door hun engagement in een jeugdbeweging iets meer (persoonlijk) 

contact met één van de paters. 

De leerlingen op het internaat hadden zeker enige vrijheid, volgens oud-intern Frans 

Willoqué. Ze mochten bijvoorbeeld ook naar de cinema gaan, als ze maar vertelden welke 

film ze hadden gezien. Volgens Willoqué was dat in de jaren ’40 heel breeddenkend. Ze 

gingen wekelijks gaan zwemmen, mochten in het Rivierenhof gaan voetballen,…856 

Besluitend kunnen we dus zeggen dat de jezuïeten in Xaverius veel belang hechtten aan 

tucht en discipline, maar dat ze ook oog hadden voor het menselijke aspect indien nodig. De 

discipline, net als het menselijke aspect, de lessen en alle opvoedkundige zaken daarbuiten 

waren er op gericht om een elite te kweken die zich ten dienste kon stellen van de 

maatschappij. 

 

7.2.2.2. Kwalitatief onderwijs 

Het werd hierboven al een paar keer gezegd: de jezuïeten hadden een uitstekende 

onderwijsreputatie en deze was onder andere gestoeld op een zeer degelijke kwaliteit van 

lessen. Volgens Etienne Jacobin waren in het Antwerpse vier middelbare scholen die hoog 

stonden aangeschreven: het Xaveriuscollege, het Onze-Lieve-Vrouwcollege, het Sint-

Lievenscollege en ook het atheneum.  

Het bleek al uit de verwante hoofdstukken van de Sint-Ludgardisschool en het Sint-

Lievenscollege dat het moeilijk is om de “kwaliteit” van onderwijs te meten, gezien het erg 
                                                                                                                                                                                   
leerling Xaco) door Hans Blomme, 14/05/2010; interview van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 08/05/2010; interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 
856 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010 
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moeilijk te vergelijken is. Er zijn uiteraard wel enkele indicatoren. Een eerste is dat de oude 

humaniora begon met twee klassen per leeftijd en dat na enkele jaren dit gereduceerd werd 

naar één klas, dat betekent dat lang niet iedereen het niveau aankon en dat  er dus 

geselecteerd werd, dat getuigen ook velen van mijn respondenten, waarvan enkelen het zelf 

ook moeilijk hadden om te volgen. 857 “Voor mij was Xaverius een goelag, niet omdat het zo 

streng was, maar omdat ik niet kon volgen,” is wat dit betreft een tekenende uitspraak van 

één van hen.858  Een volgende indicator dat Xaverius hoogstaand onderwijs bood, is het feit 

dat vele oud-leerlingen het goed deden op de universiteit en het ver geschopt hebben in hun 

latere carrière, daar is Hugo Schiltz uiteraard het bekendste voorbeeld van. Als Frans 

Willoqué zijn oude klas eens overliep, constateerde hij dat zelfs zij die daar maar gemiddeld 

presteerden, het een heel eind gebracht hadden later.859 Een derde en laatste indicator is het 

feit dat leerlingen die ook op een andere school les volgden (en het niveau dus konden 

vergelijken), meenden dat het bij Xaverius gevoelig moeilijker was.860 Walter Hintjens 

meende zelfs dat aan leerlingen die het moeilijk hadden om te volgen soms voor de keuze 

werden gesteld of ze wensten te dubbelen op het Xaveriuscollege of ze liever passeerden,  

maar dan in Sint-Norbertus de studies verder te zetten, omdat dat bekend stond dat het 

onderwijs daar gemakkelijker was.861 

De respondenten waren het over eens dat de leerkrachten “knappe figuren” waren, die de 

leerlingen die niet konden volgen graag bijles gaven om hen alsnog bij te houden. De 

opleiding van de oude humaniora stond in het kader van verdere studies.862 Volgens een 

respondent uit de moderne, was dat voor zijn studierichting niet het geval: als ze 

                                                           
857 Eigen verzameling documenten, interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010; interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 04/06/2010 
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afgestudeerd waren, moesten ze hun plan maar trekken.863 Nochtans was volgens Etienne 

Jacobin (zelf Latinist) de 1e moderne waarschijnlijk moeilijker dan de retorica. Het waren 

volgens hem eerder de eerste jaren van de humaniora dat de Latijns-Griekse moeilijker 

was.864 De oude humaniora werd hoe dan ook wel hoger ingeschat dan de moderne.865 

Net als in de Sint-Ludgardisschool en het Sint-Lievenscollege lag het niveau van talen 

(behalve Engels) hoger dan dat van wetenschappen, wiskunde en Engels. Scheikunde werd 

er op Xaverius helemaal niet gegeven. Vooral Frans Willoqué, die na Xaverius farmacie 

ging studeren, herinnerde zich nog goed dat hij van helemaal niets inzake wetenschappen op 

de hoogte was na zijn retorica.866 

Om de leerlingen extra te motiveren voor hun studies, zochten de paters soms originele 

onderwijsmethoden. Dat ging van het lenen van Franse strips aan leerlingen die 

moeilijkheden hadden in deze taal, tot een “fictief voetbalspel aan het schoolbord” in de les 

Grieks: er werden dan de namen van 22 leerlingen opgesteld en die konden dan aan elkaar 

vragen stellen (bijvoorbeeld de voorlinie aan de achterlinie van de tegenpartij) en via een 

systeem kon men dan doelpunten maken. Aangezien de klassen vaak met over de dertig 

leerlingen zaten, kwam niet iedereen hierbij aan de bak. Het was een manier om de 

leerlingen te motiveren om hun Grieks goed te leren, aangezien slechts het de 22 beste 

leerlingen voor dit vak waren, die werden opgesteld. “Ik heb niet zo veel mogen 

meespelen,” lachte Frans Willoqué.867 

We kunnen besluiten dat, hoewel het moeilijk is om een oordeel te vellen over het 

onderwijsniveau, er genoeg redenen zijn die aantonen dat het inderdaad een kwalitatief zeer 

                                                           
863 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010 
864 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010 
865 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010; interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 04/06/2010 en T. Briels, 

A. De Neef, J. Le Leu, Op. Cit., pp. 36-38 
866 Eigen verzameling documenten, interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010; interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010; interview van 

Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 
867 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010; interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010 



221 

 

hoogstaand college  was, waar de aandacht evenwel vooral werd gelegd op de Latijn-

Griekse. 

 

7.2.2.3. “Sociale” vorming 

Net als het Sint-Lievenscollege was er ook op het Xaverius een afdeling van het Sint-

Vincentiusgenootschap.868 In het Xaveriuscollege was dit echter verder uitgebouwd, zodat 

meer leerlingen er aan mee (moesten) werk(t)en. De leerlingen van Xaverius bezochten 

daarbij in hun retorica om de twee weken armen in het Sint-Andrieskwartier, toen de armste 

buurt van Antwerpen. De reacties van de leerlingen waren hier enorm verschillend op: 

Etienne Jacobin vond dit beschamend en arrogant. Vooral de gedachte dat de jezuïeten de 

leerlingen dit lieten doen om hen voor te bereiden om de leiding op te nemen later vond hij 

echt vreselijk. Bovendien vond hij heel de operatie doorgestoken kaart: volgens hem 

selecteerden de paters de mensen die zeker alle giften vriendelijk zouden aannemen.869 

Anderen, als Hugo Schiltz en Paul de Buck, waren dan weer erg onder de indruk van de 

soms schrijnende situaties. “Dat was de collectieve marginaliteit,” meende Schiltz.870 Paul 

De Buck die aangedaan van de vreselijke dingen die ze daar zagen, wilde helpen, besloot om 

aanplakborden om te zagen en deze als brandhout naar Sint-Andries te brengen. Dat was 

echter de jezuïeten ter ore gekomen en hij kreeg aangezien het hier in principe om “diefstal” 

ging, drie dagen schorsing.871 

 

7.2.3. Franskiljonse Onze-Lieve-Vrouw, Vlaamse Xaverius 

Zoals in het hoofdstuk over de voorgeschiedenis van Xaverius, was het college niet 

opgericht vanuit een Vlaams bewustzijn of vanuit cultuurflamingante overwegingen. 

Wanneer Xaverius haar deuren opende in 1935, was het weliswaar volledig Nederlandstalig, 
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869 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 
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maar dat was wettelijk verplicht na 1932. Het college was ontstaan om aan een lokale 

onderwijsbehoefte te voldoen en had als dusdanig geen strijdend karakter, in tegenstelling 

tot Sint-Lievens en Sint-Ludgardis. Toch gaven bijna alle respondenten, als ook Hugo 

Schiltz, aan dat het college erg Vlaams was; en zagen we in het derde grote hoofdstuk van 

deze thesis dat het ook zo bekend stond in de publieke opinie. In welke mate het Vlaams 

bewustzijn leefde, hoe zich dit uitte en hoe dat kwam zal hieronder onderzocht worden. 

De meeste leerlingen van het Xaveriuscollege woonden in de buurt: Deurne en Borgerhout. 

Dat viel ook al op onder mijn respondenten. Van de negen mensen die ik interviewde, gaven 

er immers acht aan voor het Xaveriuscollege gekozen te hebben, omdat dit het 

dichtstbijzijnde katholieke college was. Alleen voor Frans Willoqué was dit niet het geval: 

hij woonde in Lier en was intern. Vanuit Lier was Xaverius dan weer het gemakkelijkste te 

bereiken jezuïetencollege. Dat vooral buurtbewoners naar Xaverius kwamen, was volledig 

in overeenstemming met de doelstelling van het college: het Borgerhouts 

onderwijsvraagstuk oplossen. Frans Willoqué kon als intern ook merken dat de meeste 

jongens in de buurt woonden. Tijdens de middagpauze ging de grote meerderheid immers 

naar huis gaan om te eten. Op het internaat zaten echter wel verschillende jongens uit 

vooraanstaande zeer Vlaamse families als Borginon, Sintobin, Segers, Steverlinck,…  Het 

college had dus duidelijk wel een aantrekkingskracht omwille van het Vlaamse element. 

Het feit dat de meeste jongens uit de buurt kwamen, had ook consequenties voor het sociaal 

profiel van de gemiddelde Xaveriaan. Dat lag zeker lager dan dat van de leerlingen van Sint-

Lievens en Sint-Ludgardis. Hoewel op het Borgerhouts college de schoolbevolking erg 

heterogeen was, zaten er hoofdzakelijk kinderen uit de middenklasse.872“Het gewone volk,” 

noemde een respondent het.873 
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Opvallend was dus ook dat niemand van de respondenten flamingantisme als element 

aanhaalde om de keuze voor Xaverius te verklaren. Nochtans gaven allen aan, net als Hugo 

Schiltz, dat op het Xaveriuscollege zeker een Vlaams-nationale mentaliteit ronddwaalde. 

Schiltz meende dat hierbij de tegenstellingen zeker niet op de spits werden gedreven: de 

leerlingen werden niet aangemoedigd, maar ook niet tegengehouden om zich te engageren 

voor de Vlaamse zaak.874 

Het Vlaams bewustzijn van het college uitte zich ten eerste in symboliek. De Vlaamse 

Leeuw werd bijvoorbeeld veel vaker gezongen dan de Brabançonne, “die kenden we 

amper,” vertelde Herman Goovaerts875 en ook Guido Van den Wouwer herinnerde zich niet 

ooit op Xaverius het “vaderlands lied” gehoord te hebben. Naast de Vlaamse Leeuw, werden 

tevens andere idealistische Vlaamse strijdliederen gezongen op plechtigheden.876 Als er bij 

bepaalde gelegenheden een vlag gehesen werd, was het veeleer de Leeuwenvlag dan de 

Belgische driekleur: Hugo Schiltz herinnerde zich zelfs dat leerlingen op het college de 

Vlaamse Leeuw hesen op de dag dat de oorlog eindigde – in een context waarin de VB 

nogal aangebrand was – en de paters haar lieten hangen. Het duurde evenwel niet lang 

vooraleer de witte brigade  ten tonele verscheen om te eisen dat deze weer gestreken 

werd.877 Er zijn ook foto’s bewaard van het Xaveriuscollege, waar paters voor een Vlaamse 

Leeuwenvlag stonden van minstens vier meter op vier meter.878 

Het Vlaamse element concretiseerde zich ook in de dagelijkse praktijk. In de lessen werd de 

Vlaamse kwestie soms besproken bij sommige leerkrachten879 en kwam de Vlaamse 

literatuur uitgebreid aan bod: gedichten van Rodenbach werden voorgedragen en volgens 

Paul De Buck werd ook het werk van Cyril Verschaeve bestudeerd, wat tijdens en net na de 

                                                           
874 K. Hoflack, Op. Cit., p. 11 en Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling 

Xaco) door Hans Blomme, 28/05/2010 
875 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010; interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010 
876 ABSE, Xaveriuscollege, programma’s van verschillende feestelijkheden en Eigen verzameling documenten, 

interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010 
877 K. Hoflack, Op. Cit., p. 23; Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling 

Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010; interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010 
878 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, Doos 11: 7, onbenoemde foto uit rectortijd Moereels op Xaverius. 
879 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, Doos 7: 3, anonieme brief aan Moereels, 15 januari 1940 
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oorlog verre van evident was, wegens de collaboratie van deze heer.880 Ook werd er 

aandacht geschonken aan een beschaafde omgangstaal.881 Rector Lode Moereels was hier al 

voor zijn aanstelling in Xaverius erg mee bezig. Hij was niet alleen bestuurslid van de 

VBO882, ook schreef hij in 1934 de strijdbrochure “Spreek beschaafd”.883 Zijn bedoeling met 

dit boekje was te tonen hoe men “wellevendheid” in de belangstelling van de katholieke 

studenten moest brengen. Moereels stelde dat de voornaamste drager van de Vlaamse 

beschaving  de taal was: “door de taal komen wij het meest in aanraking met anderen; aan 

iemands taal meet men haast onfeilbaar zijn graad van ontwikkeling; in de taal bovendien 

drukt de gansche natie haar gemeenschappelijke geestelijke schatten uit.” Hij besloot: 

“beschaafd Vlaanderen moet beschaafd spreken”884 Anderen vroegen Moereels wat dit 

betreft ook om raad, zo schreef A. Snoeck van het Onze-Lieve-Vrouwcollege aan hem: 

“daar ik er aan gedacht heb op ons college van Antwerpen een en ander te organiseeren voor 

het invoeren van algemeene beschaafde omgangstaal, kan ik, mij dunkt, bij niemand beter te 

rade gaan dan bij U.”885 

Dat een Vlaamse mentaliteit aanwezig was op het college, is een feit, deze uitte zich ook in 

concrete zaken, maar alles hing toch af van leerkracht tot leerkracht. De vraag werpt zich 

echter op: “waarom was er een Vlaamse geest?” Het college was immers niet opgericht als 

“strijdend Vlaams” en trok ook in hoofdzaak geen Vlaams publiek aan.  

Vele respondenten gaven aan dat de jezuïeten al een franskiljons college hadden in 

Antwerpen, op de Frankrijklei en aangezien ze ondervonden dat er een Nederlandstalige 

bevolking begon op te komen hierop anticipeerden door ook een uitgesproken Vlaams 

college op te richten: “De jezuïeten speelden op deze behoefte in, dat was marketting,” 

                                                           
880 Eigen verzameling documenten, interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010;interview van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 08/05/2010 
881 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

08/05/2010 
882 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, doos 7:6, documenten ivm VBO, brief van VBO tak Leuven aan 

Moereels, 9 december 1937 
883 L. Moereels, Spreek beschaafd... Een strijdbrochure voor Vlaamsche studenten, Bode van het Heilig hart, 

Alken, 1934, passim 
884 Ibid, p. 14 en p. 17 
885 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, doos 7:7, documenten ivm VBO in scholen, brief A Snoeck aan L 

Moerels, 16 februari 1938 
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verwoorde Walter Hintjens het.886 Ook Hugo Schiltz vermoedde dat de jezuïeten bewust de 

Vlaamsgezinde paters naar Xaverius stuurden om een tegengewicht te vormen voor het 

Onze-Lieve-Vrouwcollege. Bij naam noemde hij pater Moereels, Stracke en Demoor.887 

(Eén van die namen moet ik evenwel even corrigeren: Stracke resideerde wel op het einde 

van zijn leven in de gebouwen van Xaverius, dit was echter pas vanaf 1953.888) Het verschil 

was inderdaad frappant: het Onze-Lieve-Vrouwcollege had nog lang een Franstalige sectie 

en stond bekend als franskiljons en zeer elitair. Xaverius was daartegenover Vlaams en voor 

de middenklasse. 

Ik ben er doorheen mijn onderzoek van overtuigd geraakt dat deze uitleg grotendeels klopt: 

de Vlaamse mentaliteit die Xaverius in de jaren ’40 had gekregen, was volgens mij 

inderdaad te wijten aan de aanwezigheid van een aantal zeer sterke flamingante paters. Wel 

wil ik enigszins nuanceren dat het een bewuste politiek van de jezuïeten zou geweest zijn 

om met Xaverius een tegengewicht te vormen voor het “franskiljonse” Onze-Lieve-

Vrouwcollege. Volgens mij houdt deze bewering immers geen stand indien volgende twee 

bedenkingen worden gemaakt: Ten eerste visten beide scholen op geografisch vlak in een 

andere leerlingenvijver, namelijk de stad Antwerpen voor het Onze-Lieve-Vrouwcollege en 

Borgerhout en Deurne voor Xaverius. Er moest bij gevolg niet echt een tegengewicht 

gevormd worden, aangezien beide colleges slechts in zeer beperkte mate in concurrentie 

lagen met elkaar. Ten tweede beklaagde Lode Moereels in zijn dagboek juist dat het 

provincialaat van de Jezuïeten het Vlaamse karakter van Xaverius wenste in te perken: “ik 

voelde al aan de staten dat Pater Provinciaal Borgerhout te Vlaamsch vond: er zijn thans 

wéér enkele fransch-gevoerden bijgekomen.” Moereels meende dat de Provinciaal 

beslissingen nam “op het gestook van de franskiljons.” Teleurgesteld schreef hij: “Pater 

Provinciaal is niet zelfstandig genoeg, geeft gelijk aan wie praat, stuurt achteraf een 

schrijven dat de conversatie te niet doet.”889 Enkele weken eerder had hij al neer gekrabbeld 

(want leesbaar schreef hij niet echt): “Het is wel pijnlijk en afmattend geïsoleerd te staan 

met zijn nationale overtuiging. Buiten P. Dewit sta ik hier thans geheel alleen.”890 Hij stak 

                                                           
886 Eigen verzameling documenten, interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

07/05/2010;  
887 K. Hoflack, Op. Cit., p. 11 
888 M. Preneel, Art. Cit., p. 2872 en ABSE, Catalogi, 1953-1954, Xaveriuscollege 
889 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 23 augustus 1941 
890 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 5 april 1941 
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zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken en stuurde een brief naar de provinciaal 

waarin hij rechtuit stelde: “Hier heb ik niemand aan wie ik in volle vertrouwen mijn gemoed 

eens kan luchten: het College is 60% meer franschgezind dan verleden jaar.”891 Het 

verbeterde er ook niet op voor de Vlaamsgezinde rector, een jaar later constateerde hij dat in 

zijn communiteit een Franssprekende fractie was gekomen. Hij betreurde daarenboven de 

manier waarop deze Franstalige paters les gaven: “Ik moet het opvoedingswerk aan anderen 

overlaten, die mijns inziens onze Vlaamsche jongeren niet begrijpen en waarderen... ik moet 

ze zien onverschillig opgroeien tegenover elk Vlaams-nationaal ideaal. Ze zijn cultureel 

onmondig omdat hun leraar (rhetorica bijv) [hij doelt op pater Caron, red] in een geheel 

andere sfeer (=frans) opgegroeid en deze jongens vergelijkt met die hij vroeger in Sint-

Barbara had.”892 In 1943 stelde hij rechtuit dat hij moest werken in een “anti-dietsch 

milieu”.893 Hoewel Moereels zeer Vlaamsgezind was en dus een erg gekleurde kijk op de 

zaak had en zeker zal overdreven hebben inzake de “verfransing” van zijn college, lijkt het 

me overduidelijk op basis van bovengestelde punten, dat van een bewuste strategie vanwege 

de Provinciaal om te streven naar een Vlaams college geen sprake was. 

Toch ben ik er van overtuigd dat de reden waarom Xaverius een Vlaamse geest had, kwam 

door de aanwezigheid van verschillende Vlaamsgezinde paters, niet in het minst van de man 

die zonet aan het woord werd gelaten: rector Moereels. Naast hem waren er ook nog een 

aantal andere uitgesproken flamingante paters, als bijvoorbeeld Jozef Van Laer,894 René 

Dewit, Lode Quirijnen895 en Leo Demoor.896 Deze Vlaamsgezinde paters zorgden ervoor dat 

een bepaalde sfeer gecreëerd werd op de school, waardoor ook een aanzienlijk aantal 

leerlingen werden beïnvloed. Volgens Hugo Schiltz gebeurde dit zonder zelf stelling in te 

nemen.897 Jacky Van Dyck meende echter dat sommige paters in privégesprekken leerlingen 

                                                           
891 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, brief van Moereels aan Ppr., 30 september 1941 
892 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek lichtmis 1942 
893 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 5 oktober 1943 
894 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010 
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897 K. Hoflack, Loc. Cit. 
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trachtten te overtuigen van het flamingantisme.898 De meeste respondenten konden in elk 

geval aan verschillende paters Vlaamsgezindheid toeschrijven (evenwel vaak slechts 

enkele), waaruit blijkt dat dezen het toch op z’n minst impliciet lieten merken. Als rector 

had Moereels een grote beslissingsmacht en kon hij bepaalde zaken naar zijn (Vlaamse) 

hand zetten. Op 26 augustus 1941 beschreef hij de richtlijnen die hij aan zijn leraars gaf, 

voor de Provinciaal. Moereels meende dat bij de leerlingen een gevoel van (Vlaamse) 

volksverbondenheid moest worden aangekweekt en ook een verantwoordelijkheidsgevoel 

tegenover de gemeenschap. In deze volksverbondenheid moest de Franssprekende 

minderheid op het college van Moereels worden in opgenomen. Dit komt in grote mate 

overeen met hetgeen Schiltz over het college zei: de jezuïeten wensten de jongeren op te 

leiden tot mensen die één en ander voor het volk zouden realiseren. Eigenlijk is dit principe 

ook net hetzelfde als dat van Lieven Gevaert en de Sint-Ludgardisschool en het Sint-

Lievenscollege, alleen lag het uitgangspunt enigszins anders: Gevaert wenste een elite op te 

leiden om Vlaanderen te leiden; de jezuïeten wensten een elite op te leiden om hun 

gemeenschap te leiden en deze gemeenschap werd door Moereels als “Vlaanderen” 

ingevuld. Dat bleek zeer duidelijk uit de guldensporenviering van 11 juli 1941. Deze viering 

ging eerst en vooral door onder de titel “Vaderlandsche Plechtigheid”. Het programma 

hiervan was als volgt: een psalm van Rodenbach, het zingen van de Vlaamse Leeuw, 

vervolgens volgden er lezingen en zangen over “de bonte weelde van het vaderland”: 

Friesland, Holland, Zeeland, Henegouwen, Zuid-Afrika, Artois, Vlaanderen, Utrecht, 

Groningen, Drente, Gelderland, Land van Loon, Brabant en Limburg. Het meest markante 

was echter het slotgebed: dat was de zesde strofe van het Wilhelmus!!!899 Twee weken later 

stuurde de Provinciaal Moereels een brief om uitleg te vragen, gezien de viering heel wat 

opspraak had verwekt.900 Moereels antwoordde deze opspraak niet te begrijpen901 en in zijn 

dagboek schreef hij hierover: “onze 11 juliviering zou ‘opspraak zou verwekt hebben’. 

Onder de franskiljons voorzeker!” Volgens Moereels zochten zij waarschijnlijk een 

gelegenheid om een Vlaams college in diskrediet te brengen: “omdat wij niet alleen loyaal 

blijven tegenover het Staatsgezag, dat tijdelijk over onze volksgenooten heerscht, maar ook 

en vooral tegenover die volksgenooten zelf. Misschien hebben sommigen aanstoot genomen 

                                                           
898 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

05/05/2010 
899 ABSE, Xaveriuscollege, CD 23/5B, 4, folder herdenking slag der gulden sporen, 1941 
900 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, doos 7: 3, brief van Ppr. aan Moereels, 7 augustus 1941 
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aan het feit dat we als ons “vaderland” gevierd hebben?”902 Dit voorbeeld zegt veel over de 

houding van Moereels en de sfeer die op Xaverius heerste. 

Dat zo’n houding ook werd overgedragen op de leerlingen, bewijst Hugo Schiltz’ anekdote 

dat hij op het afscheidskamp met zijn retorica op de terugweg uit volle borst de Vlaamse 

Leeuw en het Wilhelmus zongen.903   

Dat door zo’n zaken het college al gauw een reputatie kreeg, bewijst een brief die Moereels 

in augustus 1941 naar de provinciaal stuurde. Hij maakte gewag van een “lastercampagne” 

tegen het Xaveriuscollege. Eén van de elementen die hij in zijn schrijven aanhaalde, was dat 

verschillenden zouden geroddeld hebben over hem, pater Dewit en pater Seeldraeyers 

omwille van hun Vlaamsgezindheid.904 

In november 1943 gaf Moereels op de rectorenvergadering van de jezuïeten weer hoe hij de 

Vlaamse gedachte in het onderwijs wenste te betrekken: “De leerlingen moeten in een 

gezond-nationale sfeer opgevoed worden, dat wil niet zeggen in voeling brengen met een 

abstract Belgische nationale cultuur, maar de concrete Nederlandse.” Voor Moereels moest 

de houding tegenover de Belgische staat loyaal zijn, maar niet onvoorwaardelijk: slechts als 

het Belgisch staatsgezag het algemeen welzijn van de Vlaamse nationaliteit eerbiedigde, kon 

er sprake zijn van loyaliteit. “Wij zijn niet vrij te loochenen, dat België ons feitelijk 

staatsgezag is, en daar het feitelijk gezag van den staat neerkomt op het wettig gezag, 

moeten wij aanvaarden, dat België ons wettig staatsgezag is. Wettig betekent hier niet 

noodzakelijk rechtmatig [...] Als wij uiterlijke eerbied vragen voor de Belgische staatsvlag, 

het staatslied (Brabançonne, er is geen echt ingeburgerd Nederlandsch woord voor dit 

Brabantsch lied), de staatsoverheden etc. Dan mag dit [...] ofwel een beleefdheidsgebaar [...] 

ofwel ’n voorwaardelijke trouwbetuiging zijn.” Daarom besloot Moereels dat de 

Brabançonne nooit zonder de Vlaamse leeuw mocht gezongen worden.905 Met deze mening 

stond Moereels weliswaar quasi alleen: het zegt toch veel over de manier waarop hij naar de 

Vlaamse zaak keek en zijn college wenste te besturen. Uiteraard was de praktijk op het 

Xaveriuscollege niet zo extreem, zeker niet aangezien er zoals hierboven gesteld werd heel 

wat niet-flaminganten les gaven, de rector zal toch zeker zijn invloed gehad hebben. Zo 
                                                           
902 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, doos 7: 3, onverstuurde brief van Moereels. aan Ppr, 9 augustus 1941 
903 P. Huybrechts, Op. Cit., p. 172 
904 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, doos 7: 3 brief van Moereels. aan Ppr, 26 augustus 1941 
905 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, doos 6:11, verslag van de rectorenvergadering, 7 november 1943 
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vertelde Paul De Buck bijvoorbeeld dat vanaf Regniers in 1944 Moereels opvolgde als 

rector, er heel wat minder aandacht werd besteed aan de Vlaamse zaak in het schoolleven.906 

Lang niet alle paters waren even extreem dan Moereels, maar de “Vlaamse kwestie” werd 

ook door anderen soms bespreekbaar gemaakt in de klas en de leerlingen mochten hun 

gedacht zeggen. Dat wijst er op, net als ook Hugo Schiltz vertelde, dat de paters probeerden 

het romantische flamingantisme te kaderen in een beargumenteerde onderbouw: ze wilden 

de leerlingen erover doen nadenken.907 Dat is ook van tel bij het voorval waarbij Hugo 

Schiltz de “België barst, Vlaanderen Vrij”-pamfletten trachtte te verspreiden en als straf 

kreeg twintig bladzijden te moeten schrijven waarom dat moest gebeuren. 

Lang niet alle ouders waren echter te spreken over een vrij debat inzake flamingantisme. In 

1940 ontving Moereels een klacht van een anonieme ouder dat een leerling een voordracht 

had gedaan over de Vlaamse kwestie in zake staatsverband en dat een week later dit 

uitgemond was in een soort debat “wat stryd doet ontstaan tusschen de leerlingen”. Dit werd 

volgens de briefschrijver aangemoedigd door de jezuïetenpaterleerkracht, pater Schryvers. 

De klachtenschrijver meende dat het college op weg was een Vlaams-nationalistisch college 

te worden, als niet ingegrepen werd. “Zooiets geschiedt in een JEZUIETEN-College.” 

Moereels liet dit echter niet aan zijn hart komen en schreef op de klachtenbrief: “niet 

reageren op ongetekende aantijgingen!” 

Ten slotte moet hier nog één en ander gezegd worden over het feit dat enkele groeperingen 

op het college werden opgericht om de Vlaamse zaak te bevorderen. Dat gebeurde zowel in 

1940, in 1942 als na de oorlog. De eerste twee werden door de leerkrachten van het college 

zelf opgericht en hadden de bedoeling de nationale fierheid en nationale stijl te bevorderen 

onder de studenten van het Xaveriuscollege (waarmee de Vlaamse natie werd bedoeld 

uiteraard). De mensen die deze initiatieven droegen als Moereels en Demoor meenden 

immers dat ze als opvoeders de jongeren naast een katholieke, ook een burgerlijke, nationale 

opleiding verschuldigd  waren. Het ging telkens om studiekringen, niet om 

jeugdbewegingen. In het hoofdstuk over de politiek op school zullen ze verder besproken 

worden.908 Na de oorlog werd in 1946 een (clandestiene) groepering gevormd door de jonge 
                                                           
906 Eigen verzameling documenten interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010 
907 K. Hoflack, Loc. Cit. 
908 Ruusbroecarchief, Lode Moereels, Doos 7: 3,  en antwoord op brief van Ppr. door Moereels, mei 1943 
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Hugo Schiltz. Hij kreeg van de jezuïeten toestemming zijn kern van Vlaamsgezinde 

leerlingen uit te bouwen en kreeg daarbij hulp van pater Tijl De Clercq. Onder meer ook 

Ludo Dierickx was lid van die kern: zo zie je maar dat het tij kan keren.909 Deze laatste 

schreef in 2002 nog een boek over nationalisme, waarin hij zich er over het algemeen toch 

niet positief uitliet.910 

Besluitend kunnen we zeggen dat het voor Xaverius veel moeilijker is een eenduidig beeld 

te schetsen van de Vlaamsgezindheid op de school. Het was alleszins niet ontstaan in een 

flamingante context. Ook de mogelijkheid dat de jezuïeten doelbewust een Vlaamse 

tegenhanger voor het verfranste Onze-Lieve-Vrouwcollege in het Antwerpse wensten in te 

richten, lijkt weinig waarschijnlijk. Het Vlaamsgezinde karakter van de school, is toe te 

wijzen aan enkele sterke Vlaamsgezinde paters. Hierbij is vooral rector Lode Moereels van 

groot belang. Het flamingantisme uitte zich in symboliek, in de praktijk en ook in de 

oprichting van enkele (kleine) groeperingen. Gezien het Vlaamsgezinde karakter van 

Xaverius vooral toe te wijzen was aan individuen, is het moeilijk een eenduidig beeld van 

het college te schetsen: hoewel er zeker een soort “Vlaamsgezinde geest” ronddwaalde, 

waren ook er ook een hele boel niet-flamingante paters, zelfs paters die Franstalig waren 

opgevoed.  

 

7.2.4. Religie op Xaverius 

Op Xaverius was het religieuze leven niet zwaar anders dan het hierboven beschreven Sint-

Lievenscollege. Ik zal het hier dan ook kort houden. De leerlingen moesten elke dag naar de 

mis,911 maar dat was tijdens de oorlog moeilijk te controleren.912 Ook op zondag en 

feestdagen moest de mis bijgewoond worden. Net als bij het Sint-Lievenscollege moesten de 

leerlingen die in een denkbeeldige cirkel woonden rond het college, daar naar de mis komen. 

Je moest dan op een bord een pinnetje achter uw naam steken als je aanwezig was en zo 

controleerden de paters de aanwezigheden. Wie daarbuiten woonde, mocht naar zijn eigen 

                                                           
909 P. Huybrechts, Op. Cit., pp. 154-156 
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parochie gaan, maar moest dan wel een kaart meebrengen als bewijs.913 Er was een 

wekelijkse biecht.914 Verder werden er ook al jaren retraites georganiseerd: daarop werd er 

dan gepreekt en gebeden.915 Elke dag werd begonnen met een gebed en er werd de nodige 

aandacht geschonken aan de godsdienstles.916 Er waren ook nogal wat roepingen.917 

Interessant is de opmerking van Etienne Jacobin, die meende dat het schoolleven eigenlijk 

niet zo godsdienstig was in de betekenis van “zoeterig”. De leerlingen moesten wel aan een 

hele boel religieuze verplichtingen voldoen, maar in feite hadden die meer met tucht te 

maken dan met pure godsdienst.918 

 

7.2.5. Jeugdbewegingen op het Xaveriuscollege: Scouts en KSA 

De scouts had, net als de KSA, vergadering op zondagvoormiddag na de mis op het college. 

Ze ondervonden (uiteraard) dezelfde problemen tijdens de oorlog als de hierboven 

besproken jeugdbewegingen (uniformverbod), daar zal bij gevolg niet meer op ingegaan 

worden.919 

De scouts begon telkens haar activiteiten met de vlaggengroet: de Vlaamse leeuw en de 

Belgische vlag werden naar boven gehesen (beide vlaggen zijn ook naast elkaar terug te zien 

                                                           
913 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 
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interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 05/05/2010 
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918 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010 
919 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010; interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 14/05/2010 
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op een foto920). Hierna werd er een half uurtje gemarcheerd, terwijl er gezongen werd en op 

trompetten geblazen,…  De Belgische vlag hing er dus ook bij: er leefde een Vlaamse geest 

maar die was niet anti-Belgisch. Guido Van den Wouwer voelde aan dat tussen de leiding 

soms een kleine frictie was tussen de Belgicisten en de beetje extreem-Vlaamsgezinden.921 

De KSA was volgens Herman Goovaerts, oud-bondsleider, politieker dan de scouts: meer 

uitgesproken Vlaamsgezind. Het flamingantisme van het college, leefde nog nadrukkelijker 

op de KSA, zeker de latere jaren bij de vorming tot ridder van Jong-Vlaanderen. Daarbij 

werd volgens Goovaerts vaak over Dietschland en over Groot-Nederland gesproken. De 

liederen die werden gezongen, waren veelal ook zeer flamingant (Rodenbach en 

dergelijken).  “Voornamelijk in de KSA was er zeker een Vlaamse romantiek, in de klas 

waren er wel een paar die daar wat mee lachten,” vertelde Goovaerts en hij voegde er aan 

toe: “de sfeer werd uiteraard ook wel voor een deel bepaald door de mannen die in leiding 

stonden en daar waren bij hen wel enkele uit collaborateursgezinnen bij.” Net als de scouts, 

hield de KSA er een sterke discipline op na die zich uitte in de uiterlijke 

verschijningsvormen van trommels, trompetten, uniform,…922 

Hoewel het stramien gelijkaardig was, waren de activiteiten van de scouts en de KSA licht 

verschillend: De scouts leerde knopen leggen en was losser dan de KSA, waar er meer over 

godsdienstige thema’s gepraat.923 

Net als op het Sint-Lievenscollege, deden beide jeugdbewegingen soms aan 

sportwedstrijden tegen elkaar en vierden ze samen soms samen, althans zeker in 1942, de 

guldensporenviering (met psalm van Rodenbach, Vlaamse vlaggen, liederen,…)924 

 

 

                                                           
920 ABSE, Xaveriuscollege, C 23/6:6, foto met Vlaamse Leeuw en Belgische driekleur, onbenoemd 
921 Eigen verzameling documenten, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans 

Blomme, 07/05/2010 
922 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010 
923 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010; interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 05/05/2010 
924 ABSE, Xaveriuscollege, CD23/5B:8, gulden sporenviering, 10 juli 1942 
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7.3. Xaveriuscollege en de oorlog 

7.3.1. Het oorlogsverloop 

De meeste algemene problemen voor alle scholen zijn bij de vorige scholen al aan bod 

gekomen, ik zal het hier dus zeer beknopt houden. 

Door de oorlogsdreiging, werd het Xaveriuscollege al bezet door militairen in het begin van 

het schooljaar 1939-1940.925 Als de oorlog ook in België uitbrak, vluchtten een honderdtal 

van de leerlingen met acht paters samen naar Frankrijk. Heel de Xaveriusgroep zou 

behouden terugkeren.926 

Zoals gezegd bracht de oorlog, net als elders, ook voor Xaverius de typische problemen met 

zich mee inzake ravitaillering, financiën,.. Ook de tucht verminderde volgens Moereels. Er 

waren regelmatig bomalarmen (dan moesten de leerlingen zoals overal naar de kelders 

gaan).927 Hoewel hierop reeds uitgebreid werd ingegaan, dient toch even vermeld dat de 

leerlingen van Xaverius vanuit hun lokalen het bombardement van Mortsel zeer goed 

konden zien gebeuren. De leerlingen van de retorica zouden ook ter plaatse gaan om te 

helpen.928 Aan de internen werd gezien het gevaar van de toenemende bombardementen op 

het einde van het schooljaar 1943-1944 gevraagd zo min mogelijk op het internaat te 

vertoeven.929 

Het Xaveriuscollege zou tijdens de oorlog een leerling verliezen: Louis Ecran van de 

Tweede moderne zou op 3 september 1943 worden terechtgesteld door de Duitsers, 

aangezien hij was aangesloten bij een geheime weerstandsbeweging.930 Ook zouden de 

Duitsers tijdens een scoutsvergadering op een zondagochtend met veel vertoon een 

                                                           
925 ABSE, Xaveriuscollege, C23/5:8, brief van rector aan ouders, 15 september 1939 
926 ABSE, Lode Moereels, , nr. 1, dagboek 30 en 31 mei 1940 
927 ABSE, Lode Moereels, , nr. 1, dagboek 11 november 1940 en Eigen verzameling documenten, interview 

van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010 
928 Eigen verzameling documenten, interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010, interview van Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 
929 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010 
930 ABSE, Tweede wereldoorlog, 297, in memoriam, maart 1945 
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leerkracht komen oppakken volgens Herman Goovaerts, wat een grote indruk op de 

leerlingen maakte.931 

Tijdens de V-bommen werden ook op Xaverius de lessen geschorst. Aanvankelijk gingen de 

leerlingen af en toe naar het college om huiswerk op te halen voor thuis.932 Daarna trokken 

ook zij in groep naar verschillende locaties in West-Vlaanderen met de titularis of werden ze 

geplaatst in bestaande scholen, maar net als bij de vorige twee scholen, golden hier enkele 

kanttekeningen: ten eerste was dit niet voor iedereen weggelegd, aangezien dit verblijf 

redelijk duur was.933 Ten tweede zouden vele leerlingen dit jaar verliezen, ook sommigen 

die naar West-Vlaanderen konden trekken.934 Ten derde kregen een aantal leerlingen ook 

gewoon in Borgerhout les in enkele garages of kelders in de buurt in kleine groepjes.935 

Gedurende deze periode kreeg ook het Xaveriuscollege “bezoek” van geallieerde militairen: 

het deed dienst als militair hospitaal. Hoewel de lessen in Borgerhout werden hervat, vroeg 

de nieuwe rector, pater Regniers die in 1944 Moereels was opgevolgd, om deze reden aan al 

de leerlingen die in andere colleges hun studies voortgezet hadden, en die geen dringende 

reden hadden om te veranderen, hun schooljaar ginds te volmaken.936 

Ook Xaverius had het financieel moeilijk in de oorlogse en naoorlogse periode en zagen 

zich daarom genoodzaakt het schoolgeld te verhogen.937 

 

  
                                                           
931 Eigen verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010 
932 Eigen verzameling documenten, interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

28/05/2010 
933 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010 
934 Eigen verzameling documenten, interview van Etienne Jacobin (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

04/06/2010 en interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010 
935 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

05/05/2010 en Briels, A. De Neef, J. Le Leu, Op. Cit., pp. 45-49 
936 ABSE, Xaveriuscollege, C23/5: 8, brief van Regniers aan ouders, 10 april 1945 en eigen verzameling 

documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 14/05/2010 en interview van 

Guido Van den Wouwer (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 
937 ABSE, Xaveriuscollege, C23/5: 8, brief Regniers aan ouders, augustus 1946 



236 

 

7.3.2. Politiek op school 

De jezuïeten stonden bekend om hun intelligentie, de Provinciaal was dus ook slim genoeg 

om te beseffen dat in 1939-1940 de oorlogsdreiging zeer reëel werd. Hij stelde enkele 

richtlijnen op voor de oversten van zijn colleges, waaronder ook wat de paters van de 

Sociëteit van Jezus moesten doen op politiek vlak indien de oorlog uitbrak: “In geval van 

vijandelijkheden is en blijft onze zending er eene van geestelijken, godsdienstigen aard. Wij 

moeten onze leerlingen en geloovigen aanzetten tot plichtsbetrachting, tot edelmoedigheid 

en offervaardigheid in den dienst van evennaaste en van het Land. Wij moeten het voorbeeld 

geven van kalme onverschrokkenheid. Wij moeten ons speciaal toeleggen op armenzorg, 

verpleging van zieken en gekwetsten; naarmate de nood stijgt moeten wij al wat we bezitten  

en vermogen veil hebben voor noodlijdenden en ongelukkigen. Het is echter onze rol niet 

ons te mengen in aangelegenheden van overwegend politieke of militairen aard.”938  

Op Xaverius bleven de oorlog en politiek tijdens de lessen op het college inderdaad totaal 

onbesproken. De jezuïeten trachtten de oorlog buiten de les te houden.939 Net als op Sint-

Lievens en Sint-Ludgardis was het tevens verboden met politieke symbolen of uniformen 

naar school te komen.940 Het gebeurde evenwel dat leerlingen dit toch deden op onzichtbare 

plaatsen. Jacky Van Dyck vertelde dat verschillende leerlingen op de binnenkant van hun jas 

speldjes van Belgische vlaggen droegen941 en een andere respondent had een vriend die in 

zijn binnenzak een band met hakenkruis bewaarde. Deze moest hij uitdoen op school, maar 

deed hij aan op de tram naar en van het college.942 

                                                           
938 ABSE, Tweede Wereldoorlog, nr. 287,  Instructie van Provinciaal mbt oorlogsdreiging 

939 Eigen verzameling documenten, interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

07/05/2010; interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 05/05/2010; interview 

van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010; interview van Paul De Buck 

(oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010; interview van Frans Willoqué (oud-leerling Xaco) door 

Hans Blomme, 28/05/2010 

940 Ruusbroecarchief, Moereels, doos 7:3, Brief van Moereels aan Vlaamsche jeugd, 27 april 1941; Eigen 

verzameling documenten, interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

17/05/2010; interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010 

941 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

05/05/2010 
942 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010 
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Onder de leerlingen werd er wel over politiek gesproken. Zeer veel respondenten gaven aan 

dat op het college zowel veel leerlingen zaten die eerder Duitsgezind waren als zij die 

hoopten dat de Engelsen de oorlog zouden winnen. Deze tegenstelling leefde onder de 

studenten, vooral voor zij die er zelf gevoelig aan waren. Op het college zelf bleven 

opstootjes uit.943 Aan de schoolpoort echter niet: VJ-mannen (met Xaverianen bij, maar ook 

met anderen) stonden meer dan eens aan de schoolpoort het uitgaan van de leerlingen op te 

wachten, met SS-armband aan. Ze deelden dan strooibiljetten uit aan leerlingen die uit de 

poort kwamen. Hierdoor ontstond soms wanorde. Het is ook minstens één keer gebeurd dat 

enkele van deze VJ’ers ook op de speelplaats kwamen om daar verder strooibriefjes uit te 

delen. Moereels zag zich genoodzaakt de leerlingen van Xaverius die hierbij betrokken 

waren met twee retenues te straffen (en dat is onwaarschijnlijk weinig voor iets wat in 

sommige andere scholen met de uitsluiting zou bestraft geweest zijn).944 Na dit voorval 

nodigde Moereels één van de leiders van het VJ uit op het college om af te spreken dat ze 

vanaf dan enkel nog briefjes mochten uitdelen op 50 meter van de schoolpoort: “De 

oppervlakkige paters en leeraren zijn natuurlijk a priori en totaal tegen die groepeering; 

erkennen moeilijk, of sommige niet, dat die jongeren tucht en ideaal hebben. Persoonlijk 

betreur ik alleen, dat die beweging geheel aan de Duitsche leiding lijkt gebonden, en dat zij 

totale uniformiteit eischt,” schreef Moereels hierover in zijn dagboek.945 Aangezien 

lidmaatschap van een vereniging buiten de school volgens het schoolreglement moest 

worden aangevraagd aan de rector, kreeg Moereels van verschillende leerlingen de vraag of 

ze mochten toetreden tot het VJ en verleende deze ook expliciet.946 Het provincialaat zou 

echter snel laten weten dat lidmaatschap van deze verenigingen niet toegelaten was voor 

leerlingen van een jezuïetencollege. Moereels werd verplicht deze leerlingen, indien ze geen 

ontslag wensten te nemen uit hun jeugdbeweging, uit de school te verwijderen.947 Moereels 

was hier niet mee akkoord en liet de Pater Provinciaal weten dat hij zich niet van de indruk 

kon ontdoen dat het redelijker was geweest te wachten met een verbod op nationalistische 

                                                           
943 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010; interview van Herman Goovaerts (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 17/05/2010; interview 

van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 20/05/2010; interview van Guido Van den Wouwer 

(oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 

944 Ruusbroecarchief, Moereels, doos 7:3, brief van Moereels aan enkele ouders, 29 maart 1941 
945 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 5 april 1941 

946 Ruusbroecarchief, Moereels, doos 7:3, brief van Moereels aan Ppr, 26 augustus 1941 
947 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek, 26 september 1941 
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jeugdbewegingen, “immers, als Duitschland wint, zal het toch worden opgelegd, als 

Engeland wint zal het zaakje (en trouwens heel de vlaamsche beweging) restloos worden 

opgedoekt. Waarom voor die korte tusschentijd nog zooveel stof opjagen?”948 Vele jaren 

later schreef Moereels in zijn dagboek naast dit fragment bij dat hij zich realiseerde dat hij 

de enige was van alle rectoren die effectief de NSVJ-kinderen (de VJ was in tussentijd 

opgeslokt door het NSJV) had weggestuurd. De andere rectoren hadden het lidmaatschap 

ervan volgens hem oogluikend toegelaten.949 Hieruit moet men dus afleiden dat op Xaverius 

vanaf het schooljaar 1941-1942 de leerlingen voor de keuze werden gezet: Xaverius of een 

nationalistische jeugdbeweging. Later zou deze maatregel wel weer vervagen en zouden 

leerlingen van Xaverius weer lid worden van nationalistische jeugdbewegingen, zo ook 

Hugo Schiltz.950 Moereels maakte enkele persoonlijke notities wat dit betreft en schreef: 

“Dat er jongens lid zijn? In welk aartsbisschoppelijk college is dat niet het geval? Of ze 

moeten weggestuurd worden, zoals twee jaar geleden? Op welk bisschoppelijk college heeft 

men dat gedaan?” Het mag duidelijk zijn dat Moereels er niet de man naar was om (zonder 

orders van bovenaf) jongeren die aangesloten waren bij een nationalistische jeugdbeweging 

een duimbreedte in de weg te leggen.951 Er zouden zich opnieuw enkele opstootjes 

voordoen, naar verschillende respondenten getuigden: dan kwam het NSJV (of de DBV) 

(waaronder leden van het Xaveriuscollege) defileren met hun trommels en trompetten voor 

de poort waardoor al snel tumult ontstond: “er werd dan geroepen en getierd en geduwd en 

getrokken om uit te dagen en om ook om reclame te maken en te ronselen. Er werd dan een 

stoot gegeven, en dan pakten wij onze centuur, ‘knots erop!’”952 Verschillende respondenten 

gaven aan dat er toch nogal wat leerlingen van Xaverius aangesloten waren bij een 

nationalistische jeugdbeweging.953  

Het mag duidelijk zijn dat er dus een zekere tegenstelling was tussen Duitsgezind en 

Engelsgezind op het Xaveriuscollege, meer dan op Sint-Lievens of Sint-Ludgardis. Ook 

                                                           
948 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek, brief Moereels aan Ppr, 30 september 1941 
949 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek, brief Moereels aan Ppr, 17 oktober 1941 
950 K. Hoflack, Op. Cit., p. 17 
951

 Ruusbroecarchief, Moereels, doos 7:3, persoonlijke notities over DSK 

952 Eigen verzameling documenten, interview van Paul De Buck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

20/05/2010; interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 07/05/2010 

953 Eigen verzameling documenten, interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

07/05/2010; interview van Anoniem J. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 08/05/2010; interview van 

Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 14/05/2010 
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onder de paters, die in het algemeen de neutraliteit trachtten te behouden, ontsnapten 

enkelen niet aan de politieke tegenstellingen. Dit liet zich (zoals gezegd) evenwel zeker niet 

voelen in de lessen. Vaak konden impliciet zaken worden afgeleid. Jacky Van Dyck had zo 

bijvoorbeeld een “Signaal”954 op de kop kunnen tikken (een NS-georiënteerd 

propagandatijdschrift). Pater Dewit ontdekte dit, maar in plaats van kwaad te worden, las hij 

het terwijl de leerlingen wiskundeoefeningen aan het maken waren.955  

Over twee paters werd gezegd dat ze uitgesproken met politiek bezig waren: rector Moereels 

en pater Demoor. 

Voor Moereels bracht de oorlog een hervorming van de door hem niet zo beminde Belgische 

staat in het perspectief. Al in de eerste dagen van de oorlog schreef hij in zijn dagboek: “Er 

gaan zulke griezelverhalen van mitrailleuren vanuit vliegtuigen, van bombardementen, 

honger, ellende [...] hier in de hoogere bestond de mening, dat alle weerbare mannen 

onmiddellijk naar een concentratie kamp zouden vliegen of voor de Duitsch moeten 

werken... Het is tot nog toe heel anders gelopen. [...] Toch ziet het er niet naar dat België 

ooit nog in zijnen vroegere stand zal hersteld worden: Goddank!”956  Een paar maand later 

schreef hij: “de vervlaamsching houdt men toch niet tegen; tenzij de Engelschen winnen: 

dan is het met Vlaanderen gedaan.”957 Moereels was zeker niet Duitsgezind in de zin dat hij 

de Vlamingen als verbonden zag met de Duitsers, wel hoopte hij dat zij de in zijn 

Vlaamsgezinde ogen broodnodige hervormingen zouden doorvoeren van de Belgische staat. 

Dat Moereels radicaal flamingant was, werd in het vorige hoofdstuk uitgebreid beschreven. 

Hij stond daarenboven ook niet afkerig tegenover enkele ideeën van de nieuwe orde: de 

volksverbondenheid en het gemeenschapsgevoel spraken hem aan en hij kon zich ook 

terugvinden in het principe dat de staat niet partijpolitiek mocht zijn, maar volks moest 

worden ingericht en dat men niet de onbeperkte vrijheden van het liberalisme mocht 

omstaan. Al snel zou Moereels door de buitenwereld als “Duitsgezind” worden bestempeld. 

Zelf schreef hij hierover in zijn dagboek: “Ik zal moeten wennen aan laster en 

kwaadsprekerij: doe wel en zie niet om. Vertrouw niemand totaal, maar het minst nog de 
                                                           
954 L. Verdun, Signaal : Tijdschrift van het 'Oberkommando der Wehrmacht' (1940-1945), All Books, 

Antwerpen, 1984, passim 
955 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

05/05/2010 
956 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 30 mei 1940 

957 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 23 augustus 1941 
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tong-helden” 958 en voegde daar enkele weken later aan toe: “men scheldt me nu al van 

Duitschgezind, alleen al omdat ik met de wolven niet meehuil in het bosch der kinderachtige 

Engelsgezindheid”959 Eind december zou Moereels de “studentenkring voor nationale 

opleiding” oprichten. Deze zou de leden ervan wensen op te leiden tot Vlaamse 

zelfstandigheid: “onverfranscht, onverduitscht.”960 Al een half jaar later vroeg de 

Provinciaal echter impliciet om met deze bond te stoppen.961 Ook al hetgeen onder het 

hoofdstuk over de Vlaamsgezindheid van het Xaveriuscollege werd geschreven over 

Moereels, zorgde ervoor dat hij politiek omstreden was ten aanzien van zijn Provinciaal.  

De andere pater was zoals gezegd Demoor. Deze werd door Jacky Van Dyck verweten 

openlijk propaganda te voeren voor de Duitsers962 en ook een andere respondent had 

verhalen in die richting over deze bewuste pater. Onder Demoors auspiciën was immers in 

het college een studiekern opgericht, die volgens deze respondent tot het DSK behoorde.963 

In de akte van deze vereniging stond geschreven: “Wij moeten onze jonge studenten het adel 

verlangen inboezemen naar een onafhankelijk Vlaamschen Gouw, in een stevig verbonden Dietschen 

Staat. Wij moeten hen eerbied inboezemen voor onze helden, de Klauwaerts, de Geuse alsook voor 

onze Nederlandsche, dus Dietsche taal.”964 De respondent is daar een paar vergaderingen uit 

interesse naartoe gegaan en gaf aan dat Demoor er les gaf over cultuur. Via deze groepering 

is hij terechtgekomen op een cultuurdag in Mechelen van Cyril Verschaeve. De boodschap 

die hij daar meekreeg, kwam in feite neer op: “ga naar het Oostfront”. De respondent maakt 

zich dan ook sterk dat als ze enkele jaren ouder waren geweest, aan het oostfront verzeild 

waren geraakt.965 Het bestaan van deze kern op het Xaveriuscollege was ook het 

provincialaat ter ore gekomen. De provinciaal vroeg Moereels per brief “het DSK-groepje 

                                                           
958 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 24 januari 1941 

959 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 30 april 1941 

960
 Ruusbroecarchief, Moereels, doos 7:3, verantwoording van den ‘studentenkring voor nationale opleiding”, 7 

december 1940 
961

 ABSE, Lode Moereels, nr. 1, dagboek 23 augustus 
962

 Eigen verzameling documenten, interview van Jacky Van Dyck (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

05/05/2010 

963
 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010 

964
 Ruusbroecarchief, Moereels, doos 7:3, onze DS-akte 

965
 Eigen verzameling documenten, interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 

14/05/2010 
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van Demoor” te laten verdwijnen, om zo de “onwelwillende praatjes tegen het college te 

laten verdwijnen”. Bovendien had hij nog andere kwalijke berichten over Demoor 

vernomen. Hij stelde Moereels voor de keuze: ofwel moest de groepering in het college 

opgeheven worden, ofwel moest er voor gezorgd worden dat er geen schijn van objectieve 

grond voor verdenking van antibelgicisme zou overblijven. Moereels koos voor het laatste, 

en liet de Provinciaal weten dat het eigenlijk niet ging om een DSK-groep, maar wel om een 

VBO-organisatie. Er zaten volgens de rector behalve een paar DSK’ers en enkele NSJV’ers 

ook een paar KSA’ers en enkele leerlingen zonder lidmaatschap in.966 Dit was waarschijnlijk 

gelogen door Moereels: het zou te toevallig zijn dat zowel de respondent als de Provinciaal 

foutief zouden menen dat het om een DSK-kern ging.  

Het provincialaat stuurde er echter toch op aan dat de groep zou opgeheven worden: “P. 

Demoor is niet in staat om alleen een groep van leerlingen op goede wijze te leiden […] Het 

is ook niet gewenscht en speciaal niet op Xaverius, dat er nog een groepeering meer in het 

leven wordt geroepen […] Het is te vrezen dat zo’n groepering oneenigheid onder de 

jongens zou zaaien.”967 Moereels luisterde, maar stuurde nog een brief naar de Provinciaal 

ter verdediging van Demoor.968 Dit zou echter niet tegenhouden dat er nog verschillende 

klachtenbrieven over deze bewuste pater zouden blijven binnenstromen. Zo was er 

bijvoorbeeld te Opwijk een bord gesignaleerd waarop te lezen stond: “E.P. De Moor, S.J., 

theol. Doctor, spreekt Brussel 15 Juli Watteustraat voor het VNV-studentenfront over Wie 

zegt daar dat we tegen de Kerk zijn.” Een zichtbaar kwade Provinciaal stuurde een wel zeer 

korte brief naar de rector van het Xaveriuscollege: “Wie zit daar achter?”969 In september 

stuurde de Provinciaal volgende brief naar Moereels: “U weet dat uw college veel besproken 

wordt. Herhaaldelijk en onlangs met aandrang, werd ik van uit hoogere geestelijke kringen 

gewezen op feiten en strekkingen die een minder goeden naam gegeven aan Xaverius. [...] 

Er wordt nogal gesproken over een bepaalde “strekking” van uw college. Ik weet zeer goed 

dat niets zoo vaag is en zoo licht kan misbruikt worden als die beschuldiging van een 

verkeerde “strekking”. […] Voor zoover ik het kon nagaan, werd deze staatsburgerlijke 

vorming te Borgerhout niet positief behartigd. Ik weet, Pater, dat uw persoonlijke gevoelens 

niet Belgisch-lievend zijn. Waar we echter onderwijzen en opvoeden in de naam van de 
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Sociëteit, de Kerk en den Staat, hebben wij het recht niet onze persoonlijke voorkeur te laten 

blijken, tegen hun leiding in.”970 

Enkele maanden later zat de hond helemaal in het kegelspel wanneer de kardinaal kwalijke 

geruchten had opgevangen over het college. Volgens Van Roey zou op het Xaveriuscollege 

in Borgerhout een academische zitting hebben plaatsgehad, waarop lovend over Willem van 

Oranje was gesproken: “Degenen die het voorbrengen geen opvoeders zijn, maar 

vergiftigers van de katholieke jeugd”. Verder had Van Roey vernomen dat het DSK (Dietsch 

Studenten Keurfront) in het college op geheime steun en sympathie kon rekenen. Dit vond 

Van Roey uiteraard niet kunnen.971 Volgens Robrecht Boudens antwoordde de Provinciaal 

hier verontschuldigend op dat hij de rector van het college al herhaaldelijk had 

terechtgewezen en dat het college hem zorgen gaf.972 Weer bleek pater Demoor de 

aanleiding te zijn voor de problemen: hij zou vergaderingen hebben bijgewoond van het 

“bewuste ontbonden groepje”.973 Weer verdedigde Moereels Demoor: hij had geen contact 

gehad met jongens van het college, wel woonde hij enkele “vergaderingen” van de leider 

van het DSK thuis bij. Dat was volgens Moereels echter al maanden geleden. Bovendien 

meende Moereels dat Demoor daar geenszins als leerkracht was.974  

De (op politiek vlak) slechte reputatie van Xaverius en haar rector, zorgden er voor dat 

enkele weken voor de bevrijding Moereels het bericht kreeg van de Provinciaal dat hij een 

andere opdracht kreeg, in Brugge.975 In zijn dagboek schreef hij: “Wat een teleurstelling en 

vernedering: uit het College-leven weg, weerom in ’n nieuwe richting. Waarlijk wat blijft er 

van de fameuze “Jezuïeten-organisatie” over... [...] Ik zie de toekomst om mij zwart in 

[...]ver van allen die ik ken, ver van de familie [...], dicht bij een bisschop, die de SJ en toch 

zeker de Vlamingen niet in zijn hart draagt.”976 

Als we dit alles moeten beoordelen, meen ik dat, net als bij het flamingantisme gesteld werd, 

rekening moet worden gehouden met het feit dat de problemen die het provincialaat 
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aankaartte, vooral op enkelingen geënt waren: Moereels en Demoor. Zij waren het die in 

opspraak kwamen, als individu of als stichter van een groepering. Het lijkt me fout om uit 

bovenstaande verwijten aan Xaverius’ adres te concluderen dat geheel de school baadde in 

een foute politieke sfeer. De bewuste groep rond Demoor was immers zeker niet invloedrijk, 

dat getuigde ook de respondent die er enkele keren geweest was. Die gaf immers aan dat 

hier slechts een handvol leerlingen op aanwezig waren.977 

De politieke sfeer op het Xaveriuscollege was dus dubbel: enerzijds was er de dagelijkse 

praktijk, waarbij de invloed van Demoor en Moereels miniem was op leerlingen en paters, 

anderzijds was er het beeld naar de buitenwereld toe van de extreem Vlaams-nationalistische 

en misschien zelfs Duitsgezinde paters of groeperingen op het college. Deze groeperingen 

bestonden wel, maar hadden weinig invloed. 

 

7.4. Xaveriuscollege in de repressieperiode 

Net als bij Sint-Lievens en Sint-Ludgardis zal ten eerste gekeken worden of een interne 

repressie werd doorgevoerd, ten tweede of het college iets deed ten voordele van de 

kinderen van repressieslachtoffers. Hierbij dient wel al direct gezegd te worden dat hier 

helemaal niets van archiefmateriaal over bewaard is gebleven en dat de enige manier om 

hier iets zinvols over te zeggen, slechts kan gebeuren door zich te baseren op getuigenissen. 

Een interne repressie werd op het Xaveriuscollege niet doorgevoerd. Moereels werd 

weliswaar “weggepromoveerd” nog voor de oorlog gedaan was, wat in zekere zin wel als 

een element van “interne repressie” zou kunnen worden beschouwd. De jezuïeten plaatsten 

Moereels echter niet over om hem te straffen voor zijn “oorlogsmisdaden” maar omdat ze 

niet tevreden waren over de gang van zaken in het college. Het valt te vergelijken met een 

voetbalploeg die het niet goed doet, waarbij de trainer wordt gewisseld om het hele team 

weer op het goede pad te krijgen. Andere paters die zich nog meer dan Moereels in opspraak 

hadden gebracht, zoals pater Demoor, bleven gewoon op het college les geven.978 Ook wat 

de leerlingen betreft, herinnerde zich niemand van de respondenten enig voorval dat op een 
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interne repressie zou kunnen wijzen.979 Nochtans had het college de zoon van onder meer 

Hendrik Borginon, VNV’er die bij de repressie tot twintig jaar gevangenis zou worden 

veroordeeld, onder haar leerlingen en had een andere leerling, Hugo Schiltz, zelf in de 

gevangenis gezeten wegens “ politieke collaboratie”.980 Veel colleges zouden deze jongens 

niet meer aanvaard hebben, maar op Xaverius was er geen probleem. Op 16 juli 1945 

schreef Schiltz in zijn dagboek: “Pater prefect heeft een dreigbrief van de Witte Brigade 

ontvangen aangaande mijn aanwezigheid en mijn houding op het college.”981 Toch zou 

Schiltz met open armen blijven ontvangen worden en zou pater De Clercq hem zelfs helpen 

bij het oprichten van een nationalistische kern. 

Wat betreft het opnemen van “zwarte” kinderen, had het college een zeer uitgesproken 

naam: het college weigerde geen leerlingen met “foute” ouders. Mark Grammens vertelde in 

zijn “herinneringen aan oorlog en repressie”, dat hij in 1946 op het Xaveriuscollege terecht 

kwam omdat dit de enige school was die hem had willen inschrijven.982 Volgens Herman 

Goovaerts kwam er bij zijn broer in de klas ook iemand die ouder was dan hen, een hele 

verstandige rijpe volwassen man. Later is volgens Goovaerts gebleken dat dit iemand was 

die aan het oostfront had gevochten.983 Dit lijkt mij op het eerste gezicht onwaarschijnlijk, 

aangezien oostfrontstrijders na hun terugkeer gewoonlijk eerst de nodige tijd in de 

gevangenis moesten doorbrengen. Onmogelijk is het evenwel niet, indien Goovaerts broer 

enkele jaren jonger zou zijn dan hemzelf. Toch moet dit onder het nodige voorbehoud 

worden geplaatst. 

                                                           
979 Eigen verzameling documenten, interview van Walter Hintjens (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 
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Blomme, 08/05/2010; interview van Anoniem N. (oud-leerling Xaco) door Hans Blomme, 14/05/2010; 
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Net als op het Sint-Lievenscollege moesten volgens Hugo Schiltz ook op het 

Xaveriuscollege sommige kinderen van repressieslachtoffers geen schoolgeld betalen.984 

Evenzeer als op het Sint-Lievenscollege hielden de paters er de jongens aan helemaal niet 

over politiek te  praten. Dit gebeurde ook zeer weinig.985 Een zeer sterk voorbeeld van de 

striktheid waarmee dit voorschrift werd nageleefd, werd gegeven door Herman Goovaerts. 

In een gesprek over de vernielingen tijdens de repressie had hij er zijn conversatiegenoten 

aan herinnerd, dat tijdens de oorlog ze toch maar mooi met de Duitsers hadden 

samengewerkt. Iemand die ook aan het gesprek deelnam, was een oud-NSJV’er. Deze had 

tegen zijn ouders, collaborateurs, over de conversatie verteld en die zijn met dit voorval naar 

de prefect getrokken. Goovaerts vader is dan op het college ontboden om uitleg te geven. 

Het college koos hierbij evenwel geen kant, het bleef neutraal. Waarschijnlijk wilde het een 

hetze vermijden. “Er is toch over gesproken, maar het is goed afgelopen, de jezuïeten waren 

wijze mensen.”986 

Volgens Frans Willoqué werd er na de oorlog een nieuwe leerkracht voor Engels 

aangenomen die een zwarte was: “Na de oorlog gaven ze geen Duits meer, maar Engels. Ze 

hebben dan een man aangenomen, ik ben zeker dat het een zwarte was die geen werk meer 

had omdat hij ergens buiten was gevlogen!” Ook meende Willoqué dat pater Van Maele van 

het college tijdens de repressie mensen in moeilijkheden ging helpen.987 Een andere pater 

van Xaverius die zich inspande voor repressieslachtoffers, was pater Van Laer. Hij had een 

groep die kinderen van repressieslachtoffers als doelpubliek had: het Sint-Arnoutsvendel.988  

Deze groep werd in 1946 opgericht door Wim de Roy (Dietsche Blauwvoetvendels), Gust 

van Damme (Vive le Gueux!) en Karel Dillen. De activiteiten gingen door op zondag (na de 
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vergaderingen van de scouts en KSA) op het Xaveriuscollege.989 Deze Jos Van Laer was 

ook tijdens de naoorlogse periode een tijd medewerker van “de Vlaamse linie”990, een 

periodiek waarin de repressie regelmatig een veeg uit de pan kreeg.991 

Een laatste punt dat hier moet vermeld worden is de opvallende opmerking van pater Caron 

in zijn dagboek van het jaar 1946. Toen hij het over het retoricakamp had, beschreef hij de 

leerlingengroep plots als volgt: “Een legerdetachement op stap, met Duitsche en Engelsche 

rugzakken.”992 Hiermee leek hij te verwijzen naar de verbondenheid tussen de twee vroegere 

vijanden.  
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7.5. Xaveriuscollege in de jaren ’40: besluit 

Het Xaveriuscollege was opgericht als een jezuïetencollege dat aan de lokale nood voor 

katholiek onderwijs in Borgerhout moest voldoen. Op zich had het in eerste instantie met 

Vlaamsgezindheid niets te maken: het was een typisch jezuïetencollege dat de nodige 

aandacht had voor tucht, kwaliteit van het onderwijs en een groter “opvoedingsproject” 

nastreefde, waarbij de leerlingen werden opgeleid om iets te verwezenlijken in de 

maatschappij. Door enkele uitgesproken Vlaamse paters zou echter een Vlaamsgezinde 

mentaliteit gecreëerd worden op het college, die zich vooral ook liet voelen in de KSA. Dit 

flamingantisme uitte zich zowel in de symboliek als in de dagelijkse praktijk, maar zat op 

zich toch minder in het college ingebakken dan bij Sint-Lievens of Sint-Ludgardis. Tijdens 

de oorlog zou het college een zeer kwalijke naam krijgen, zeker bij de pater Provinciaal van 

de jezuïeten. Dat kwam vooral door de oprichting van enkele extreem Vlaamsgezinde 

groeperingen, eerst door Moereels, daarna door Demoor. Hoewel verscheidene aspecten van 

het Xaveriuscollege de religieuze overheid zeer dwars lag, viel het in de praktijk allemaal 

nogal mee: politiek werd in de lessen zelden of nooit behandeld, op school was politieke 

symboliek verboden en hoewel de tegenstelling tussen Duitsgezinden en Engelsgezinden 

wel leefde in zekere zin, kwam het op de school zelf nooit tot rellen. Dat laatste gebeurde 

wel enkele keren (zowel aan het begin als aan het einde van de oorlog) aan de schoolpoort. 

Tijdens de repressie werden geen paters of leerlingen uit het college geweerd. Moereels 

werd kort voor de bevrijding wel vervangen als rector door Albert Regniers, een Belgicist. 

Het college stond er voor bekend om geen leerlingen te weigeren omwille van hun 

gezindheid en zou soms zelfs vrijstellingen voor betaling van schoolgeld toegestaan hebben. 
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8. BESLUIT 

Dat de Sint-Ludgardisschool, het Sint-Lievenscollege en het Xaveriuscollege een zwart 

etiket hadden, is ontegensprekelijk, of dit terecht was, is dat niet. 

Het Sint-Lievenscollege en de Sint-Ludgardisschool waren beiden gesticht met het 

strijdvaardige ideaal voor ogen om een Vlaamse elite te kweken, die Vlaanderen uit haar 

achtergestelde positie zou doen rijzen. Beide scholen hadden wat dit betreft ook een zekere 

pioniersstatus in de geschiedenis van de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs en 

nemen als dusdanig ook een belangrijke plaats in, in die van de Vlaamse Beweging. Het 

Xaveriuscollege daarentegen werd opgericht als “lokaal” college te Borgerhout om een 

einde te stellen aan het onderwijsprobleem dat zich aldaar voordeed. Door toedoen van 

enkele zeer sterke Vlaamsgezinde figuren, in de eerste plaats rector Moereels, zou dit 

college ook langzamerhand een uitgesproken Vlaamse reputatie verwerven, die evenwel 

minder structureel in het college an sich vervat zat dan bij de twee andere. Het overgrote 

deel van de uitgesproken Vlaamsgezinde Antwerpenaren, stuurde zijn kinderen zeer bewust 

naar één van deze drie scholen, vooral nog de eerste twee. De drie instellingen hadden zelfs 

een enorme aantrekkingskracht op Vlaamsgezinden die soms ver van Antwerpen af 

woonden. Deze konden op internaat gaan. De drie scholen gingen allen evenwel helemaal 

anders om met hun Vlaamsgezindheid: in Sint-Ludgardis beperkte deze zich hoofdzakelijk 

tot de dagelijkse praktijk en werd er niet zo veel aandacht besteed aan pronkerige symboliek. 

Dat was op het Sint-Lievenscollege, zonder enige twijfel het meest Vlaamse van de drie, en 

het Xaveriuscollege anders: daar werd weldegelijk ook veel aandacht besteed aan Vlaamse 

symbolen.  

Het belang van deze Vlaamse factor voor de “zwarte” reputatie van de scholen was groot: 

tijdens de oorlog verbrandde een aanzienlijk deel van de Vlaamse Beweging zich, waardoor 

deze geheel in diskrediet raakte. Doordat er veel kinderen uit flamingante milieus op deze 

drie scholen zaten en net deze milieus relatief vaak betrokken waren met de collaboratie, 

zaten op de scholen dus ook relatief veel kinderen van “zwarten”, zowel tijdens als na de 

oorlog. Van de drie scholen was het Xaveriuscollege, nochtans qua ontstaan het minst 

flamingante, de meest politiek dissidente school. Zowel op het Sint-Lievenscollege als op de 

Sint-Ludgardisschool werden school en politiek streng gescheiden; dat gebeurde op 

Xaverius tot op zekere hoogte ook, maar door de radicale flamingante en in zekere zin ook 
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anti-Belgicistische stellingname van rector Moereels en pater Demoor, maakten de 

religieuze leiders in België zich specifiek zorgen om dit college.  

Geen van de drie scholen dweepten als instituut met de Duitsers tijdens de oorlog of 

profileerden zich na de oorlog uitgesproken als “school voor ‘de zwarten.’” Zeker de Sint-

Ludgardisschool zou zich na de oorlog niet laten opmerken door haar inspanningen voor 

repressieslachtoffers: de school nam zich voor geen leerlingen te aanvaarden die de reputatie 

van haar instelling zouden kunnen schaden. Om deze reden werd in deze school ook een 

repressiebeleid gevoerd waarbij de richtlijnen van de kardinaal streng werden opgevolgd: 

een juffrouw die slechts contacten had met Duitsers werd streng ondervraagd door de 

beheersraad. Deze houding kan slechts begrepen worden, mits het totale plaatje in acht 

wordt genomen: de Sint-Ludgardisschool was één van de twee “topmeisjesscholen” van 

Antwerpen en profileerde zich als een streng instituut waar de meisjes de nodige orde en 

voornaamheid werden aangeleerd. Het was een “eliteschool” en wenste dit zo te houden. 

Hierbij was het boven alles op haar hoede om haar faam niet te verliezen door zich te zeer in 

te laden met aangebrande figuren of kinderen daarvan. De school bleef weliswaar Vlaams en 

voerde op haar leerlingen geen (strenge) zuivering door, waardoor het aantal kinderen van 

repressieslachtoffers op deze school toch relatief hoog bleef: niet vanwege het begunstigend 

beleid van de school jegens hen, maar vanwege haar (Vlaamse) naam en faam. Zo lang ze 

hun politieke ingesteldheid maar uit de school hielden en hun aanwezigheid geen nadeel 

bracht aan de school, was er geen probleem voor de meisjes op Sint-Ludgardis. In deze 

context werd ook lidmaatschap van nationalistische bewegingen niet verboden, zo lang 

hiervoor maar geen propaganda werd gevoerd. 

De situatie was anders voor het Sint-Lievenscollege en het Xaveriuscollege: in tegenstelling 

tot de Sint-Ludgardisschool, bouwden zij minder reserve in tegenover “zwarte” kinderen na 

de oorlog. Het Sint-Lievenscollege hield net als Sint-Ludgardis zowel tijdens als na de 

oorlog vast aan het principe: “geen politiek op school”, alleen was het daar consequenter in 

dan Sint-Ludgardis in de repressieperiode: niemand werd geweigerd op basis van politieke 

redenen die zich buiten de school hadden voorgedaan. Door haar open beleid inzake 

kinderen van repressieslachtoffers, zouden kinderen van ver naar Sint-Lievens afzakken. 

Niet alleen werden ze daar aanvaard, ook kregen ze soms materiële en financiële hulp, al 

was dat niet de regel, en moest men ergens het geluk hebben in de genade te vallen van een 

priester-leraar of de bestuurder. Toch kon waarschijnlijk een zeer aanzienlijk aandeel van de 
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getroffen leerlingen van steun genieten. Bovendien trof men op het Sint-Lievenscollege een 

klimaat aan waarin totaal met geen woord over politiek gerept werd, in contrast met andere 

scholen waar pesterijen soms niet vreemd waren. Hetzelfde gold voor het Xaveriuscollege 

tijdens de repressie: de kinderen werden aanvaard, kregen soms financiële hulp en een 

klimaat waarin met geen woord over de repressie werd gerept. Ook hier zetten enkele paters 

zich privé in voor repressieslachtoffers, waarbij vooral het Arnoutsvendel van pater De Laer 

moet vermeld worden. Tijdens de oorlog waren de politieke “problemen” op Xaverius echter 

groter dan op Sint-Lievens en Sint-Ludgardis. Deze “problemen” speelden zich echter veelal 

af op een niveau dat de meeste leerlingen oversteeg: tussen de rector en het provincialaat. 

Uiteraard voelden de leerlingen aan bepaalde zaken wel aan en waren sommige 

plechtigheden voor vele buitenstaanders op het randje, het was zeker niet zo dat de 

leerlingen hier in grote getale zo extreem in meegingen. 

Als we dus moeten antwoorden op de vraag “Hoe ‘zwart’ waren deze scholen?”, kan geen 

eenduidig antwoord worden gegeven. Sint-Ludgardis stond niet te springen voor 

“aangebrande” kinderen, Sint-Lievens en Xaverius hadden hier minder problemen mee. In 

alle gevallen ging het wel om een passief beleid: de scholen voerden nooit propaganda voor 

het feit dat ze alle kinderen aannamen. Dat hoefde ook niet: door hun Vlaams karakter en 

mond-op-mond reclame wisten de mensen de weg naar één van deze colleges wel te vinden. 

Ook tijdens de oorlog gedroegen de scholen zich anders: Sint-Lievens en Sint-Ludgardis 

hielden het bij een strikt apolitiek klimaat, waarbij noch Duitsgezindheid, noch 

Engelsgezindheid mocht uitgesproken of gepromoot worden. Alle politieke meningen waren 

toegelaten, zolang ze maar niet geuit werden, laat staan propaganda over gemaakt. Op 

Xaverius had men, of toch de rector, meer respect voor uitgesproken politieke meningen 

(zeker als deze flamingant waren). De ironie wil dat op Xaverius lidmaatschap van 

nationalistische bewegingen zou verboden worden en op de andere niet: dit verbod kwam er 

echter pas na enkele incidenten. Het verbod zou daarenboven langzaam verwateren. Op geen 

van de drie scholen was de politieke mening van het leeuwendeel van de leerkrachten 

voelbaar, laat staan uitgesproken. Op Sint-Lievens, maar vooral op Xaverius waren er 

evenwel uitzonderingen op deze regel, vooral in Duitsgezinde of anti-Belgicistische richting 

dan.  

De jeugdbewegingen speelden op de school (op politiek vlak) slechts op Xaverius een 

“voortrekkersrol”, meer bepaald de KSA was daar een zeer flamingante organisatie, waarbij 
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er al eens over de “Dietsche” of Groot-Nederlandse gedachte werd gesproken. Voor de rest 

lagen de jeugdbewegingen in het verlengde van de colleges, waren ze er de exponent van. 

Uitzonderingen hierop waren weliswaar groeperingen als “Tijl” op Sint-Lievens of de 

“VBO/ groepje rond Demoor” op Xaverius. Dit waren eigenlijk geen jeugdbewegingen, 

maar extreem Vlaams-gezinde groeperingen, waarvan de stellingen vaak Vlaams-

nationalistisch waren. De aanwezigheid van zo’n organisaties zegt veel, maar op zichzelf 

stelden ze eigenlijk niet veel voor. Populair waren ze immers niet. 

Als we tenslotte willen bekijken aan welke van de drie scholen we het “zwarte etiket” 

kunnen toekennen, moeten we variërende conclusies trekken, naar gelang we de betekenis 

van deze term verandert. Als we “zwart” in de zin van “Vlaamsgezind” gebruiken, dan 

waren het alle drie zwarte scholen. Bedoelen we met “zwart”, dat er een relatief hoog 

percentage kinderen van collaborateurs aanwezig was, kunnen we ook drie keer positief 

antwoorden. Bedoelen we met “zwart” dat de scholen speciale inspanningen leverden om 

kinderen van repressieslachtoffers te helpen, waren vooral Xaverius en Sint-Lievens donker-

grijs. Nemen we als betekenis “collaboreerde met de Duitsers tijdens de oorlog of 

verspreidden Duitse propaganda”, dan waren het geen van de drie zwarte scholen.  

Zoals gezegd in de inleiding, is deze thematiek tot dusver zeer on(der)belicht gebleven. Het 

valt bij gevolg zwaar om de conclusies te vergelijken met andere scholen. Om de betekenis 

van deze drie scholen helemaal te snappen, moet een totaal onderzoek gevoerd worden naar 

alle scholen in het Antwerpse. Op deze manier kan vergeleken worden hoe anders deze drie 

scholen waren ten opzichte van de andere of net niet. 

Nu is dit echter nog niet mogelijk. Op dit moment zijn er immers misschien wel 

bibliotheken vol geschreven over de Tweede Wereldoorlog in België, vele boeken over de 

repressie die daar op volgde. Aan het lot van “zwarte” kinderen werd tot dus ver slechts 

enkele hoofdstukken gewijd, aan hun herintegratie in het naoorlogse onderwijs amper één 

enkele zin en één thesis.   
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BIJLAGES  

Bijlage 1: Sint-Ludgardislied993 

Lutgart lief van Haspengouw, vrucht uit Limburgs bloesem dreven naast Sint-Trudo’s 

klooster bouw werd u ’t lichaamslicht gegeven maar uw ziel steeg blind en doof voor de 

loksels van beneden op de vlerken van ’t geloof, met de vlucht van reine zeden naar de zon 

van ’t Vaderland voor uw hoop het kostbaarst pand! Blik verzoenend op ons neer spreek ten 

beste bij den heer want we zijn toch trouwe vrinden die op recht met vroomgemoed u nu 

bieden diepen groet wij de zienden wij de blinden! 

Lutgart Brabants wijze maagd! In uw klooster van Aywieren waar gij boete kleren draagt 

om het christekruis te vieren, met het bloed dat gij toen dronkt uit uw bruigoms hartewonde. 

Bleef uw liefde nog ontvonkt op uw blijde lijden sponde toen Heer Jezus eindelijk kwam, en 

zijn bruid ten feestmaal nam. Blik meewarig op ons neer spreek ten beste bij den Heer, zalf 

ons vele zielewonden nu wij stil met vroom gemoed u aan bieden diepen groet wij zieken en 

gezonden! 

Lutgart! Vlaandrens schutspatroon! Leer ons in dees droeve tijden hoog te denken levend 

schoon, dulden stil, maar dapper strijden sterk de jeugd met kuise kracht, wil geen Vlaamse 

ziel verstoten. Scherm moeder en haar dracht, help uw land en taalgenoten flink te hoeden 

hunnen aard dien gij trouw steeds hebt bewaard. Blik nu zeegnend op ons neer, spreek ten 

beste bij den heer. Blijf ons helpen onverdroten, nu wij u blij met vroom gemoed blijven 

bieden diepen groet wij de kleinen en de groten! 

 

(R. Veremans en P. Stracke) 

  

                                                           
993 ASLSA, I. Liederen en partituren, doos 2, Sint-Ludgardislied 
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Bijlage 2: foto vlaggengroet Sint-Ludgardisleerlingen (1949)994 
 

 

 

 

  

                                                           
994 ASLSA, V. Het schoolleven, Doos 20, nr 9, Het feest der 20 000, foto vlaggengroet Sint-

Ludgardisleerlingen (1949) (maker van de foto: onbekend) 
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Bijlage 3: Sint-Lievenslied995 

De stoere sta van z’n zendelingschap weerklonk door onze gouwen. Sint-lieven’s Dietsche 

woord sprak in ons Vlaamsche oord vol heilig Godsbetrouwen. Gij Gods klaroen, door uw 

sermoen leer ons  van ’t woord de bronzen kracht: de klok in toren van ’t gedacht, wij willen 

zijn paraat in den rijzenden dageraad; ons galmende woord, ons offrende daad, ons hart en 

ons hand, voor Vlaanderland. 

De beul die wrong Uwe wakkere tong U uit den mond, Sint-Lieven. Maar stervend 

martelaar, tot breede zaaigebaar Uw handen zich verhieven.  Uw offerdaad zij ’t kiemend 

zaad; want ’t woord blijft stom bij ’t offerbloed, dat Vlaandren vruchten dragen doet. Gij 

martelaar, zegen van op ’t altaar de schildspreuk van ons leven. Wij willen Vlaandren 

schoon en groot, als koningskroon, aan Jezus Kristus geven. Sint-Lieven, ’t zal dat boven al 

in glans van gouden zonnegloor, ons Vlaandren Kristus toebehoor.  

 

(R. Veremans en J. Splichal) 

 

 

 

                                                           
995 N., Sint-Lievenscollege: 50 jaar katholiek Vlaams onderwijs, p. 19 


