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OPENING KUNSTTENTOONSTELLING 2017 
 

 

 

“GIMME SHELTER” 
 

 

 
 

 

Op donderdag 16 maart 2017 had in CC Het Gasthuis de opening van 

de jaarlijkse kunsttentoonstelling plaats. Leerlingen van de eerste 

graad en van de kunstafdeling stelden er hun werken tentoon en de 

leerlingen van 6 ARVO/BEVO presenteerden er het resultaat van hun 

geïntegreerde proef “Gimme Shelter”.  

Oud-leraar Ludo Van Hees reikte in dat verband de prijs uit die zijn 

naam draagt, terwijl oud-leerling Filip Huysegems toelichting gaf. 

Leerling Maxime Van Cauwenbergh praatte het geheel ongewoon vlot 

aan mekaar en dankzij een origineel omkaderingsprogramma werden 

de bezoekers op het parcours van de tentoonstelling door alle kamers 

heen nog verrast met woord en muziek. 

Ditmaal mocht afscheidnemend algemeen directeur Hugo Van Malcot 

de openingstoespraak houden. Hij blikte even terug om een en ander 

te situeren. 
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Beste leerlingen 

Beste ouders en familieleden 

Beste collega’s 

Beste sympathisanten van het kunstonderwijs in het Sint-

Jozefscollege 

 

Als algemeen directeur is het voor mij een aangename taak u te 

mogen verwelkomen op de jaarlijkse kunsttentoonstelling van het 

Sint-Jozefscollege. Via de werken van de leerlingen van de 

kunstafdeling (tweede en derde graad) en via de werken van onze 

leerlingen van de eerste graad op Bekaf krijgt u een beeld van het 

hoge artistieke niveau van onze KSO-leerlingen en het erg sterk 

aanbod in de eerste graad in Plastische Opvoeding en Artistieke 

Vorming. Dat heeft onlangs ook het inspectieteam vastgesteld. Ik wil 

daarvoor de leerlingen en hun leraren uitdrukkelijk feliciteren en 

aanmoedigen de ingeslagen weg verder te gaan. 

 

De kunstoptie op Bekaf en de kunstafdeling op het Schaluin liggen me 

na aan het hart. De werking binnen de betrokken vakken heeft me in 

mijn loopbaan anders leren kijken naar onderwijs en naar leerlingen 

en hun talenten en wat ze ermee aanvangen. De aanwezigheid van 

een basisoptie Artistieke Vorming in het tweede jaar en een 

kunstafdeling bepaalt bovendien mee het unieke karakter van de 

school. Een specifiek en enig keuzeaanbod tussen de meer gekende 

pakketten in de eerste graad en KSO-richtingen hand in hand met 

ASO in de tweede en derde graad. Wat zorgt voor een kostbare, 

wederzijdse bevruchting. Het aanbod bewijst dat kunst en creativiteit 

hun plaatsen hebben naast talen, wiskunde, wetenschappen, sociale 

vakken. Het geeft nog letterlijk kleur en vorm aan de school ook.  
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Het kunstonderwijs in onze school is er gekomen dankzij het 

doorzettingsvermogen van enkele vastberaden pioniers begin jaren 

’70. Het startend VSO bood hoopvolle mogelijkheden voor de totale 

vorming van leerlingen en leraren Ludo Van Hees, Fons Verstreken 

zaliger en Fred Vandendries ijverden onder de bezielende leiding van 

toenmalig directeur priester Karel Jespers vanuit dat verruimende 

perspectief voor een kunstafdeling. En dat was verre van een 

vanzelfsprekende zaak voor beleidsmakers toen: kunstonderwijs … in 

een college … in een provinciestadje? Het heeft voeten in de aarde 

gehad, maar de pioniers hebben doorgezet, zoals het pioniers 

betaamt, een fiat bekomen en in korte tijd de afdeling uitgebouwd. En 

hun opvolgers werken nog elke dag hard om leerlingen een gedegen 

algemene en artistieke vorming te geven. Ik ben fier op onze 

kunstoptie, op onze kunstrichting en op het aanbod in het algemeen 

vak Plastische Opvoeding. Onze leerlingen verdienen de aandacht van 

de buitenwereld, bijvoorbeeld in de vorm van deze tentoonstelling. 

 

De kunsttentoonstelling kent een behoorlijk lange traditie. De eerste 

keer dateert al van bijna 30 jaren geleden, toen in het kader van het 

geroemde project “Kunst in College”. In ‘95 werd ze het sluitstuk van 

de nieuw ingevoerde geïntegreerde proef, een verplicht onderdeel in 

het curriculum van 6 KSO. Zeer vaak opgezet, zoals vandaag, in 

combinatie met de werken uit de eerste en de tweede graad. En – dat 

mogen we niet vergeten -al vele jaren in samenwerking met de stad 

en CC Het Gasthuis. We zijn ze dankbaar voor de mogelijkheden die 

we krijgen op deze culturele site. De vierde editie van de 

kunsttentoonstelling was zelfs de rechtstreekse aanzet tot de 

renovatie van deze kapel.  
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De geïntegreerde proef van de 

zesdejaars KSO vormt een 

totaalconcept in zijn uiterste vorm. 

Leerlingen kijken, lezen en 

onderzoeken; ze praten, tonen en 

schrijven; ze ontwerpen affiches, 

uitnodigingen en blogs; ze gaan door 

een scheppingsproces, maken een 

kunstwerk, een eindproduct; ze 

presenteren voor een jury en nemen 

de inhoudelijke en praktische 

organisatie van de tentoonstelling op 

zich tot en met de receptie en de 

permanentie tijdens de 

openingsuren. Een niet te 

onderschatten onderneming. 

Het toetje van de tentoonstelling is 

de uitreiking van de Prijs Ludo Van 

Hees. Ludo Van Hees, één van de oprichters van de kunstafdeling, 

verkoos bij zijn pensionering in ‘95 het bedrag van zijn 

afscheidsgeschenk te investeren in een stichting om van daaruit elk 

jaar een prijs te kunnen uitreiken aan de leerling die met zijn werk 

hem het meest kon beroeren, los van schoolse quoteringen. Op deze 

manier blijft zijn naam aan de kunstafdeling, zijn geesteskind, 

verbonden. We zijn hem daar trouwens zeer erkentelijk voor. Meteen 

verneemt u van Filip Huysegems wie die eer te beurt valt en de prijs 

in de wacht sleept. Filip is oud-leerling van onze kunstafdeling, een 

discipel van Ludo en beslagen cultureel journalist met een geheel 

eigen stijl. Maar die beoordeling laat ik aan u over. 

 

Het wordt dus tijd dat ik u op de tentoonstelling loslaat. Maar eerst 

nog vlug deze beschouwing. Het thema heeft dit jaar te maken met 

een shelter. Een shelter is een tijdelijk onderdak, een voorlopig 

schuiloord. Dat kan een tent zijn, een boomhut, een wilgenhut, een 

achterbouw, je eigen hoofd desnoods, maar ook een stenen gebouw 

dat school heet. Dat wil de school zijn voor leerlingen: een veilige 

plaats, een tijdelijk beschuttend oord waar ze in een beschermende 

omgeving hun talenten ontwikkelen, gestimuleerd en gesteund door 

deskundige en geduldige leraren. Beschermend en beschuttend maar 

tegelijk open en vrijstaand, zonder dat iemand zich hoeft te 

verschuilen. Want een schuiloord dient niet om zich op te sluiten of 

zich weg te stoppen, wel om zich even terug te trekken. Het niet 

gesloten zijn, het ontsloten zijn, is net een essentiële eigenschap. De 

school als schuiloord verliest zijn betekenis als de gebruiker niet 

uitbreekt uit zichzelf, als hij zich niet ontwikkelt tot een zelfstandig 

wezen dat de weg opgaat de volwassenenwereld in. Daarom is de 

school een shelter, omdat leerlingen er na hun vorming, genoten in 
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alle geruststellende geborgenheid, vrij en vrank en zelfverzekerd en 

met de nodige bagage naar buiten kunnen. Zo bekijk ik een school. 

Dit is mijn interpretatie. 

 

Maar ook leerlingen hebben het thema geïnterpreteerd. Ze hebben het 

dicht bij zichzelf gezocht of helemaal betrokken op de wereld. Ze 

hebben gezocht naar wat hen bezighoudt en daaraan expressie 

gegeven, nadat ze door alle fasen van het beeldend denkproces zijn 

gegaan. De variatie die dat oplevert, mogen we met veel genot 

vaststellen in de tentoonstelling. 

 

Een leerling drukte het zo uit: “Wanneer ik met het project bezig ben, 

voel ik de energie en de warmte.” Ik hoop dat u dat ook ervaart, 

wanneer u rondwandelt in de tentoonstelling. Ik nodig u daartoe uit. 

Maar niet voor ik alle leerlingen van alle jaren en hun begeleiders 

uitdrukkelijk gefeliciteerd heb met hun werk.  

 

Via een origineel gespreid programma wordt u onderweg nog verrast 

met woord en muziek. Ik heet u hartelijk welkom, ik dank u voor uw 

belangstelling en ik wens u nog een aangename avond. 
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LIJST LEERLINGEN GiP 

 

 


