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Opmerkelijke gebeurtenissen van toen 
 

 
 

 

 

 

1957: Het verlies van Sebrechts en de verheffing van Jef Van 

Brussel tot humanioraleraar 

 

E.H. Sebrechts werd door het bisdom ‘op zijn eigen verzoek’ 

verplaatst, omdat hij een ‘plaats met een woonhuis’ nodig had om 

voor zijn alleenstaande zuster te zorgen. Op 3 augustus 1957 werd hij 

tot directeur van het Sint-Angela-instituut van de Ursulinen in Puurs 

benoemd. Het vertrek van deze plichtsbewuste leraar en discrete 

weldoener was voor het college een zware slag. Gedurende zeventien 

jaar had ‘Turreke’ met een haast maniakale stiptheid de leerlingen 

van het lager middelbaar ingewijd in de geheimen van de Franse taal. 

Grammaire et verbes irréguliers had hij er met niet aflatende 

hardnekkigheid ingeramd. La prononciation had hij met eindeloos 

geduld geoefend en verbeterd tot ook de stugste Hagelandse mond 

correct monsieur uitsprak en zelfs de moeilijke Charles le Chauve de 

baas was.  

De leerlingen waardeerden de geestigheden, waarmee de uiterlijk 

aristocratisch plechtstatige heer Sebrechts op tijd en stond zijn lessen 

kruidde. Voor de kleintjes van de KSA was hij een suikernonkel, die 

jaarlijks met zakken vol snoepjes en chocolade het vakantiekamp 

bezocht. Voor de collega’s was de kamer van Jan Sebrechts ‘de zoete 

inval’. In zijn studeerkamer achteraan in de lange gang brachten ze 

vele gezellige avonden door. Ze beluisterden er klassieke muziek, 

speelden kaart en hebben ‘mekaar in volle vriendschap poetsen 

gebakken’. 
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Directeur Van den Bosch vond het heel erg dat het bisdom zijn leraar 

Frans niet kon vervangen. Hierdoor moest hij immers noodgedwongen 

de beslotenheid van zijn priestercommunauteit verder opgeven en de 

eerste voltijdse lekenleraar in zijn korps opnemen. Aan oud-leerling 

Jef Van Brussel viel de eer te beurt als eerste leek een voltijds 

leraarsambt in het lager middelbaar van de humaniora te bekleden. 

Als regent wiskunde-wetenschappen moest hij twaalf uren Frans van 

Sebrechts overnemen! Voor de rest bestond zijn lesrooster uit 

natuurwetenschappen in vijfdes en vierdes en rekenen in de zesde 

moderne. 

 

 

 

1967: Troetelkind van het college 

 

De jeugd uit de golden sixties vocht zich moeizaam maar 

onweerstaanbaar vrij. Er was geen tegenhouden aan. Ze hebben te 

veel geld, meenden sommige oudere collega’s die nog in vooroorlogse 

karigheid waren opgegroeid. Jongere leraars waarschuwden dan weer 

voor veralgemening. Lang niet alle jongeren liepen met de zakken vol 

geld. Uit dat dispuut groeide de vernieuwing van het Boekenfonds. De 

huurboeken die econoom Merlin elke grote vakantie in zijn winkeltje 

onder de kapeltrap binnenkreeg om ze begin volgend schooljaar weer 

uit te delen, waren verlodderd en versleten. E.H. Merlin stond er 

zovele jaren alleen voor. Het werk was te veel voor één man. Het 

Boekenfonds was stilaan een stille dood aan het sterven.  

Na een gesprek met de inwonende leken-leraars Vanderschoot en 

Ceulemans stond collega Merlin hun het boekenfonds af. Louis 

Crauwels en Jef Berghmans namen de leiding op zich. De erfenis van 

Merlin werd vakkundig ingebonden en opgelapt. In elk boek werd een 

volgnummer gestempeld en een papiertje geplakt, waarop de leerling-

huurder naam en klas moest invullen. Dezelfde gegevens kwamen op 

een steekkaart, die in het fichesysteem van het Boekenfonds bewaard 

bleef.  

Voor het aankopen van nieuwe boeken was er geen geld, ook al had 

de Oud-leerlingenbond 50.000 fr. voorgeschoten en hadden 

verschillende medewerkers wat eigen geld geïnvesteerd. De 

oplossing? De leerlingen konden hun boeken ‘als die nog in goede 

staat waren’ voor de helft van de aankoopprijs aan het boekenfonds 

verkopen. De leerling behield zijn leerboeken tot het einde van het 

schooljaar, maar liet ze ondertussen in het Boekenfonds opnemen. 

Een klas werd verwittigd, wanneer de leerlingen hun boeken op de 

bank konden laten liggen en ’s avonds trokken de heren Berghmans, 
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Ceulemans, Crauwels, Devroye en Vanderschoot gewapend met 

stempels, lijmpot en kwast, witte inplakbriefjes en steekkaarten de 

klas in en namen de boeken in het Boekenfonds op.  

‘De laatste maanden is het Boekenfonds het troetelkind geworden van 

onze collegegemeenschap. Het wordt een onderneming die met uw 

steun uitgroeit tot een succes. Sint-Jozefscollege doet het elk jaar 

beter’, schreven de inrichters van het nieuwe fonds in Anker. Ze 

hadden duidelijk weinig last van valse bescheidenheid en ze hadden 

nog gelijk ook. Het werd een succes, dat decennia standhield. 

 

 

 

1977: Eeuwfeest deel 2: culturele hoogdagen 

 

Donderdagavond 10 maart stroomde de Onze-Lieve-Vrouwekerk vol 

voor het grandioze feestconcert, dat er door het college werd 

ingericht in samenwerking met de Oud-leerlingenbond, het 

Davidsfonds, Jeugd en Muziek en de Stedelijke Culturele Raad en 

onder de auspiciën van het ministerie van Nederlandse Cultuur.  

Onder de algemene leiding van dirigent Frans Lambrechts 

concerteerden het door Frans Breugelmans voorbereide Aarschots 

Jeugdkoor, het gemengd koor Cantate van Frans Lambrechts, het 

Brussels ensemble Aria, het strijkkwartet Bella Arte en de solisten 

Bernadette Degelin (sopraan), Lucienne Van Deyck (alt) en Maurice 

Truyers (orgel). Op het programma stonden werken van Benjamin 

Britten, Georg Friedrich Händel en uiteraard ook van stadsgenoot 

Arthur Meulemans. Maar de hoogtepunten van de avond waren de 

uitvoeringen van het Magnificat van Buxtehude en van het Gloria van 

Vivaldi door Cantate en het Jeugdkoor en de solisten. 

 

In de paasvakantie was er in de studiezaal een tentoonstelling over 

de collegegeschiedenis. Een werkgroep met Roger Braes, Jef 

Ceulemans, Ludo Van Hees en Guy Verbruggen had een schat aan 

tentoonstellingsmateriaal verzameld (verzekerd voor 482.920 fr.): 

ere- en strafkaarten, klasfoto’s, klasagenda’s met het reglement, 

foto’s van het professorenkorps onder de verschillende directeurs, een 

monstrans, kelken, … . De Oud-leerlingenbond nodigde alle nog 

levende oud-directeurs en oud-leraars op 1 mei in het college uit voor 

een gezellig samenzijn en een bezoek aan de tentoonstelling. De oud-

leerlingen werden per klas uitgenodigd door een 

klasverantwoordelijke. Op de opening van vrijdag 15 april was de pers 

massaal aanwezig en schreef lovende artikels.  
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En dan was er nog de Show 100 Jaar Leven: een presentatie van 

het College zoals het nu leeft, van het studentenleven in toneel, 

choreografie, muziek, diamontages in een eigentijdse show. Paul 

Janssens nam het voortouw. De realisatie duurde van de eerste 

vergadering van 26 januari 1976 tot de eerste uitvoering op 

zaterdagavond 14 mei 1977. Een groot aantal collegemensen werkte 

er aan mee: Paul Janssens stelde samen met Ludo en Joris Van Hees 

het draaiboek op; studiemeester Eddy Vercammen en oud-leerling 

Carl Noppen bestuurden de regiekamer; oud-leerlingen Louis Colin en 

Guy Van Edom bedienden de volgspots; Jan Uten was verbindingsman 

en Ivo Heylen chef-toneelmachinist; Fred Brattinga, Joris Van Hees en 

Wim Boeckmans voerden de setregie; de grime van de meer dan 200 

deelnemers was in handen van meisjes van de SIMA en van de eigen 

artiesten Ludo en Joris Van Hees, Fons Verstreken, Josée Lehon en 

Fred Vandendries; Ria Peeters en Alfonsine Luyckx zorgden dat elke 

deelnemer op tijd het juiste kostuum aanhad; de losse nummers, die 

door Michel Meulemans, Annie Geyskens, Leon Verbruggen, Theo 

Heremans, Willem Barbier, Joris Van Hees, Chris Colin en Toon 

Macken waren aangeleerd, werden door het schitterende mime-spel 

van Peter Van Bekbergen van het tweede jaar Kunst tot een geheel 

verweven. Zaterdagavond 14 mei 1977 luidde Peter Van Bekbergen 

om 20 u. in de sporthal de oude schoolbel, die speciaal voor het 

spektakel van het Schaluin naar Bekaf was overgebracht. Een grote 

kubus scheurde open en spuwde een troep joelende leerlingen op het 

podium. Een spetterende show begon. Honderden toeschouwers 

zagen in ademloze spanning hoe spel, dans, acrobatie, muziek, 

declamatie, diamontages en lichteffecten in razend tempo op elkaar 

volgden. Wie het beleefde, getuigt nog steeds, dat het een spektakel 

op professioneel niveau was. De show werd ook zondag 15 mei ’s 

namiddags en ’s avonds voor volle zalen opgevoerd. De 2 600 

aanwezigen op de twee schoolvoorstellingen voor leerlingen en op de 

drie publieke opvoeringen waren allen even enthousiast. De makers 

hadden alle verwachtingen en niet in het minst de eigen aspiraties ver 

overtroffen. Zij droegen hun show op aan directeur Karel 

Jespers, de grote bezieler van een vol jaar eeuwfeestviering. Na het 

schitterend sluitstuk mocht hij met trots en tevredenheid op de 

feestelijkheden terugblikken. Zijn college had een van de 

hoogtepunten uit zijn roemrijke geschiedenis beleefd. 
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1987: De sjablonen (en zakken) van Tonnard 

 

In de loop van het schooljaar 1986-87 startte Josée Lehon, de eerste 

vrouwelijke collega in het middelbaar, ‘een veertiendaagse van de 

beeldende kunsten’, de aanzet naar wat later ‘Kunst in het College’ 

zou worden. Josée kwam in de leraarsraad ‘de opvulling van het 

project’ toelichten. ‘In samenwerking met het Museum voor Moderne 

Kunst in Gent’ had Josée de jonge Gentse schilder Philippe Tonnard 

bereid gevonden op het Schaluin een werk te realiseren. De 

kunstenaar zou een veertiental dagen in de school komen werken en 

in die periode zouden voordrachten over de moderne kunst voor de 

leerlingen en voor een ruimer publiek gehouden worden. Woensdag 6 

mei 1987 nam kunstschilder Tonnard met zijn hoogzwanger vrouwtje 

Carinne zijn intrek in kamer Jespers. Overdag werkte Philippe in de 

oude turnzaal aan zijn kunstwerk. In felle kleuren sjabloneerde hij 

jutten zakken, die in de traphal aan de Elisabethlaan als vreemde 

vruchtkronen boven aan de zuilen zouden gehangen worden. Ook de 

pilaren van het afdak op de speelplaats bespoot hij met kleurrijke 

sjabloonfiguren en uiteindelijk ook de klasdeur van collega Van 

Braeckel. Walter zelf was zo enthousiast dat hij zich een door de 

kunstenaar gesjabloneerd pak liet maken, waarmee hij op de 

projectdag van 22 mei 1987 als wandelend kunstwerk pronkte. 

Ondertussen waren ook de leerlingen van Bouwkunst en Beeldende 

Kunsten in actie gekomen. ‘Zij spanden draden, bouwden een 

waterzuil, een ballonnengalerij, plaatsten doorkijkramen, beplakten de 

echte ramen, beschilderden muren en de speelplaatsvloer’. 

Wekenlang borrelde en bruiste creativiteit door het college. 

Hoogtepunt en bekroning waren de spreekbeurt van conservator Jan 

Hoet in de aula op woensdag 20 mei en de slottoespraak van directeur 

Wouters vrijdagavond 22 mei. ‘Niet zonder enige fierheid’ stelde 

directeur Wouters vast, ‘dat het Sint-Jozefscollege temidden van de 

vaak kille, lege Hagelandse cultuurvlakte altijd al een 

hartverwarmende en koesterende couveuse is geweest, waar culturele 

initiatieven levensvatbaar werden. Denk aan Cantate, het 

Knapenkoor, het Jeugdkoor, Jeugd en muziek, de Aarschotse 

Concertvereniging, het Davidsfonds, Aleydis, de Aarschotse filmclub 

en ga zo maar door … ‘. 
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1997: Eindtermen en nieuwe leerplannen 

 

Vanaf 1 september 1997 moesten de eindtermen voor de eerste graad 

van het secundair onderwijs in Vlaanderen gerealiseerd worden. 

Eindtermen verwoorden wat alle leerlingen minimaal aan kennis, 

kunde en vaardigheden moeten verwerven in elke graad, wat 

minimaal nodig is voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen 

en voor hun goed functioneren in de maatschappij. 

Er zijn eindtermen per vak en er zijn vakoverschrijdende eindtermen 

(leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, 

gezondheidseducatie, milieu-educatie). De eindtermen per vak 

worden verwerkt in leerplannen. 

De leerkrachten hadden er in de loop van dit schooljaar (1996-1997) 

nog een hele kluif aan om alles op een bruikbaar rijtje te zetten tegen 

1 september van volgend schooljaar. In de loop van het derde 

trimester hielden zij alleszins werkvergaderingen met de diocesane 

begeleidingsdienst om meer inzicht te verwerven in de eindtermen en 

de aangepaste leerplannen. Ze bestudeerden ook systematisch het 

aanbod aan nieuwe handboeken dat vanuit uitgeverijen stilaan de 

scholen binnensijpelde. 

Iedereen hoopte van harte dat de vernieuwingen de leerlingen ten 

goede kwamen en zette er daarom de schouders onder. 

 

 

 

2007: Binati venit – welkom: zesde uitwisseling Brasov 

 

Van zaterdag 14 april tot zondag 22 april verwelkomden de leerlingen 

van 6 ARVO en BEVO hun Roemeense vrienden van Liceul de Arte uit 

Brasov. Nadat ze van 20 tot 27 oktober zeer hartelijk in Brasov waren 

onthaald, maakten ze zich klaar om de Roemeense leerlingen en hun 

begeleiders voor de zesde keer te ontvangen. 

Ze openden de week op zondag 15 april om 15 u. in de aula. 

Aansluitend volgden een receptie en een tentoonstelling met werken 

van de Roemeense leerlingen in de blauwe zaal. De tentoongestelde 

werken konden gekocht worden om het uitwisselingsproject te 

steunen. 

Op woensdagavond 18 april om 20 u. brachten 8 Roemeense 

leerlingen een concert met klassieke muziek en Roemeense folklore in 

de theaterzaal van CC Het Gasthuis o.l.v. Victor Ionescu. De 

opbrengst van het concert hielp om een boeiend programma van 

uitstappen en museumbezoeken voor de Roemeense vrienden te 

organiseren. 


