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Voorwoord 
 
Beste lezer 
 
De korte donkere dagen, de eerste sneeuw die dit jaar zo rijkelijk valt, de 
vroege kerstversiering, … doen ons weer ten volle beseffen dat het eerste 
trimester er bijna opzit! 
 
De examens zijn afgelopen. Sommigen kregen hierbij de bevestiging van het 
goede en regelmatige werk dat ze het eerste semester geleverd hebben, 
anderen zullen in hun resultaten de extra motivatie moeten vinden om zich 
beter in te zetten! 
 
Zoals steeds krijgen jullie in deze Uitkijk een verslag van heel wat activiteiten, 
mensen en gebeurtenissen die het leven op het LCO kleur gaven. We blikken 
terug op een aantal uitstappen, belichten mooie prestaties van leerlingen en 
nemen afscheid van een aantal waardevolle mensen uit onze schoolhistoriek. 
 
Ook onze onderwijsminister zat niet stil: hij lanceerde de toekomstige 
mogelijke onderwijshervorming waarbij elke  leerling moet worden 
uitgedaagd. Zo wil hij het fameuze watervalsysteem (van ASO naar TSO naar 
BSO) wegwerken, hij wil de overgang van het basisonderwijs naar het 
secundair onderwijs stroomlijnen, hij wil het welbevinden van de leerlingen 
stimuleren (vooral in de tweede en derde graad) en de uitstroom van, 
leerlingen zonder diploma stoppen. Allemaal interessante ideeën, maar 
eigenlijk werken we daar op het Lutgardiscollege al aan. Leerlingen worden 
niet zomaar naar andere richtingen gestuurd die “gemakkelijker” zouden zijn. 
De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs verloopt 
met ons G.O.-systeem geleidelijk. Het laatste wat we willen is dat leerlingen 
zonder diploma de school verlaten. Met een persoonlijke aanpak, slagen we 
erin iedereen naar het einde van het zesde jaar te loodsen. En als het over 
welbevinden gaat, dan blijkt onze school toch de eerste keuze te zijn.  
 
Het comfort hebben we ondertussen verbeterd: de jongenstoiletten zijn 
volledig afgewerkt, er werden 5 nieuwe grote picknicktafels geplaatst op de 
speelplaats (met dank aan de ouderraad), alle ICT-klassen werden uitgerust 
met Office 2010, in 10 van onze klaslokalen staat nu een beamer  en is er 
internetaansluiting, … In de komende maanden staat er nog heel wat op  de 
agenda. 
 
We wensen aan al onze leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten 
een fijne  Kerst en een goed nieuw jaar! 
 

K. Deruyver, directeur 
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Met het vijfde jaar naar Rijsel (Lille) 
 
 
Ik haat opstaan als het nog donker is, maar het vooruitzicht van een dagje 
door  te brengen in Rijsel, kon mij overhalen. Vorig jaar mocht ik voor het 
eerst mee als begeleider naar Rijsel. In het kader van de reis naar Parijs is de 
uitstap naar Rijsel eigenlijk een testcase en maakt dit deel uit van een 
tweeluik. Bedoeling is de leerlingen vertrouwd te maken met de Franse stad 
en haar mentaliteit.  En natuurlijk de stand van hun kennis van de Franse 
taal te testen. Het is dus voor de leerlingen niet zo maar een dagje weg, er 
moet hard en intensief gewerkt worden.  

 
In het station Gare Lille-
Flandres krijgen ze 
onmiddellijk een opdracht. 
Gauw zie je verschillende 
van onze leerlingen 
interviews afnemen van 
toevallige voorbijgangers 
en van het spoor-en 

bewakingspersoneel. 
Blijkbaar zijn die mensen 
getraind in het 
beantwoorden van die 
vragen en doen ze het nog 
altijd met de glimlach. Aan 

de hand van de opdrachten wordt een parcours gevolgd zodat de leerlingen 
een groot stuk van Rijsel leren kennen. En het is echt de moeite. 
 
Rijsel ligt 25km ten 
zuidwesten van Kortrijk en 
is één van de vier grootste 
agglomeraties van 
Frankrijk. De huizen en 
gebouwen vertonen zowel 
Franse als Vlaamse 
invloeden. Veel huizen zijn 
gebouwd in rode en bruine 
bakstenen, wat een typisch 
Vlaams kenmerk is. Het is 
dus eigenlijk een 
overgangsstad tussen 
Franse en Vlaamse 
bouwstijl.  Dankzij de 
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industrie kende de stad een vrij grote bloei en grote bevolkingsaangroei maar 
tijdens de eerste wereldoorlog werd er veel verwoest in het stadscentrum.  In 
1929 stort ook de textielhandel in en in 1980 de metaalindustrie. Er kwam heel 
veel werkloosheid en de stad heeft dan echt gekozen voor de 
dienstenindustrie. Vanaf 2000 ging het alsmaar beter en toen de stad in 
2004, samen met Genua, culturele hoofdstad van Europa was, was het hek 
van de dam. Alleen al in 2004 kwamen er meer dan 9 miljoen bezoekers. 
Rijsel staat nu echt op de kaart en is ook heel gekend bij de Vlamingen. Het is 
de ideale stad voor een uitstapje of weekend. Toerisme is een belangrijke bron 
van inkomsten geworden.  
 
En wat valt er zoal te bewonderen? Het 
belangrijkste pleintje van de stad en het 
meest gekende is de Place Générale de 
Gaulle, ook Grande Place genoemd. Op dit 
plein bevindt zich het oude Beursgebouw. Het 
bestaat eigenlijk uit 24 kleine handelshuisjes 
rond een binnenplaats gebouwd. Op het plein 
bevinden zich fonteinen, standbeelden en 
palmbomen.  Na het Louvre is het Musée des 
 Beaux-Arts één van de belangrijkste van 
Frankrijk. Dit museum herbergt een enorme 
kunstcollectie. Aan de bouw van de 
kathedraal Notre Dame de la Treille werd 
 begonnen in de 18e eeuw, maar door 
omstandigheden is ze nooit helemaal 
afgewerkt. Ik herinner mij vooral de vele 
details bij de mozaïeken in de verschillende zijkapellen en de mooie albasten 

muur aan de hoofdingang. Ook heel leuk 
is het Hospice Comtesse. Vroeger was het 
een hospitaal voor de pelgrims die op weg 
waren naar Compostella. Nu is het een 
museum. 
 
Maar ook de huizen van “particulieren” 
zijn prachtig. Heel veel kleur, heel veel 
versieringen. Huizen in art déco stijl zoals 
de poissonerie “A l’huitrière”, versierd met 
heel veel taferelen in mozaïek. En wat is er 
nog meer? Veel banketbakkers  met 
allerlei lekkers in de etalage. Patisserie 
Meert  had voor de gelegenheid alles 
aangekleed in het teken van Halloween. 
Er viel een chocoladen spookhuis met 
chocoladen spookjes te bewonderen. Maar 
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ook de andere bakkers kunnen ons overtuigen met hun aanbod van taarten 
en gebak en chocolade. We kijken al uit naar de uitstap van 2011 want we 
hebben daar toch nog wel wat bakkers te doen. 

 
D. Buys, klastitularis 5B 

 

 

Spetter, pieter, pater 
 

 

 

Lekker in water. Ga maar 
vast naar huis, ik kom een 
druppel later. Aldus Alfred 
Judokus Kwak, de 
eigenzinnige eend van 
Herman van Veen. Elke 
leerling van het vierde jaar 
bleef enthousiast 
rondspatten tijdens de 
sportdag op 30 september. 
Het was allesbehalve mooi 
weer en de thermometer 
klom niet hoger dan 12 
graden, maar dat was 
absoluut geen reden om vroeger naar huis te gaan. 
 
Integendeel, de morgen begon met een initiatie windsurfen of zeilen. Meneer 

Dehairs waagde zich aan 
boord van het zeilbootje 
van enkele leerlingen van 
4C in de hoop van zijn 
kleren toch nog min of 
meer droog te houden. 
Dat was natuurlijk buiten 
de piratenstreken 
gerekend. De boot 
zwalpte wild op en neer, 
heen en weer op het 
volstrekt spiegelgladde, 
windloze wateroppervlak. 
Voor een keer geen 
wateroverlast door het 

vele gezever van de leerlingen van 4C. Ze slaagden er wel in om – zoals 
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gewoonlijk – veel wind te maken en zo het bootje een bepaalde richting uit 
te sturen. Dat het bootje ooit de kant bereikt heeft, mag een wonder heten. 
Eind goed, al goed – of toch niet helemaal: die natte schoenen en broek! 
 
Ondertussen laveerden de leerlingen 
van 4A met hun surfplanken gezwind 
tussen de op hol geslagen zeilbootjes. Ze 
hadden een theoretische uitleg 
gekregen over het materiaal, de 
plaatsing van de voeten en windsterkte. 
Vervolgens mochten ze eerst zonder zeil 
het meer op om evenwichtsoefeningen 
te doen. Dat gaat redelijk goed, totdat 
het motorbootje van de instructeurs 
langs komt om te vragen of alles in orde 
is, en de deining van de golven je van je 
plank gooit. Alles in orde. 
 
En zo ging het verder totdat de zeilen 
werden rechtgetrokken. Bij momenten 
vlogen we – ondergetekende incluis - 
vooruit. Bij momenten stonden we 
stomweg te schilderen midden op het 
meer. Ah ja, moet het nog gezegd worden: de evenwichtsoefeningen waren 
zodanig geperfectioneerd dat iedereen binnen de vijf minuten driemaal kopje 
onder was gegaan. 
 

Wiegen met het zeil, wiebelen 
met het zeil, zwaaien met het 
zeil – komaan, een beetje meer 
wind. Meer zwaaien en … plons 
… zwemmen. Zo ging het een 
tijdje door. Uiteindelijk moesten 
we op onze plank 
terugzwemmen naar de kant. 
De wind was niet mee, maar 
we hadden ontzettend veel 
plezier. 
 
In de namiddag konden de 

leerlingen ook nog kayakken. Dat ging heel vlot en de meeste leerlingen 
bleven droog, totdat ze het ponton bereikten en de noodzaak voelden om te 
bewijzen dat ze niet bang waren van een beetje nattigheid: ze doken met 
opzet allemaal samen het water in. Het was bijna vier uur en de warme 
douches stonden gereed. Warme douches? 
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Met een meergeur (het was te koud voor rottende vis) van hier tot in Tokyo 
gingen we terug naar de bus. Dat was nog eens frisse sportdag. 
 

M. Luyckx, leerkracht Nederlands 
 

Op donderdag 30 
september trokken derdes 
en vierdes naar het Bloso-
centrum in Hofstade. 
Thema van de vierdes was 
watersport;  een sportmix 
was het aanbod voor de 
derdes. 
 
Welke sporten kwamen 
aan bod voor de derdes? 
Vooreerst hadden we een 
klimmuur (buiten). Eerst 
werden de noodzakelijke 
technieken om elkaar te 

beveiligen aangeleerd. En hierna kon het 
klimmen beginnen. Zeker niet gemakkelijk 
, omdat de muur en de grepen nat waren 
en dus glibberig… Ook glibberig was het 
mountainbikeparcours. Heel wat bikers 
gingen onderuit, of botsten op elkaar, maar 
het was toch lachen geblazen. Evenwicht en 
behendigheid waren ook een onderdeel 
van het skateboarden,waar allerlei trucjes 
aangeleerd werden (of behendige 
leerlingen konden zelf een demonstratie 
van hun kunnen ten toon spreiden). De  
vierde activiteit bestond uit een 
hindernissenparcours “te lucht en te water”. 
Dit is zeker geen al te lang parcours, maar 
het omvat verraderlijke hindernissen, 
waardoor velen in het water beland zijn. 
 
Het was een leuke dag met veel soorten activiteiten. En ja, dan nog niet te 
vergeten de speeltuin, waar we ons met die kleine speeltuigen nog eens 
konden amuseren… 

E. Viaene, leerkracht LO 
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De milieuraad, natuurlijk! 
 

 
Naar aanleiding van de week van het 
bos en de dag van het brood, deed de 
milieuraad een oproep om samen te 
picknicken in het bos. Welgeteld 15 
leerlingen wisten dit te appreciëren en 
trotseerden de koude om in het 
dichtstbijzijnde bosje de 
boterhammetjes op te eten. Die 
broodjes waren natuurlijk verpakt in 
een brooddoos en leerlingen met een 
drinkbeker werden beloond met gratis 
fruitsap, meerbepaald Bio-Mango-
Sinaasappel. Lekker! 
 
Onze oproep om meer planten in de 
klas te plaatsen, is ook maar 
beantwoord door een aantal klassen. 
Nochtans stonden er vroeger altijd 
planten in klaslokalen. Planten 
schijnen beter te zijn voor het 

zuurstofgehalte in de klas en ze zorgen voor de nodige gezelligheid en 
animositeit tijdens bepaalde lessen. De milieuraad vindt ze op de eerste plaats 
mooi. Het oudercomité heeft elke klas 10 euro gegeven om dit plan te 
verwezenlijken. 
 
Met het vijfde jaar WeWi hebben we ons ingeschreven voor het project 
“Inzoomen op energie”. Bij een eerste 
opdracht hebben we berekend 
hoeveel kilowatt we verbruiken aan 
elektriciteit en verwarming. Vervolgens 
moesten we een opdracht verzinnen 
om dit verbruik onder de aandacht te 
brengen. 
 
De milieuraad staat ook achter de 
schoonmaakoperatie van de 
speelplaats. Om leerlingen duidelijk te 
maken dat de vervuiler betaalt, moet 
elke middag een klas de speelplaats 
opruimen (alle rondzwervende 
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papiertjes enz. in de vuilbak gooien.). We hopen dat leerlingen zo zullen inzien 
dat ze beter niets op de grond gooien. 
 
Tot nu toe zitten er amper leerlingen in de milieuraad. Als je wil meedenken 
over of meedoen aan acties, geef dan je naam door aan M. Luyckx. 
 

M. Luyckx, milieuraad 
 
 
 
 
 

Afscheidstoespraak voor Christiane en Jules 
 
 
Beste Christiane en Jules 
  
We mogen niet te veel 
woorden vuil maken 
aan jullie afscheid van 
de school, want er zijn te 
weinig dweilen om de 
tranen bij elkaar te 
vegen. Laten we het 
vooral droog en proper 
houden. 
  
Beste Christiane 
  
Meer dan 25 jaar 
schuren en schrobben, 
daar moesten we toch 
even enkele 
berekeningen bij maken.  
Als een poetsvrouw gemiddeld twee sjieken per dag vanonder de stoelen van 
de leerlingen lospeutert, dan zijn dat in jouw geval na zovele jaren zo'n 6,5 
kilo kauwgom. Om maar te zwijgen van het aantal keren dat je dan hebt 
moeten bukken. Een IKEA-kast zou al lang bezwijken bij zo'n test. 
  
Een andere berekening. Onze school heeft een vloeroppervlakte van 2124 m². 
Als je die wekelijks een keer dweilt en dat gedurende al die jaren dat je hier 
op school was, dan komt dat overeen met tweemaal de oppervlakte van 
België en Kongo tesamen, waarmee we meteen ook de hardnekkigheid van 
het vuil willen illustreren. 
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Laten we daarbij niet vergeten dat je bij dat werk ook een 7-tal olympische 
zwembaden uit je dweil gewrongen hebt. 
  
Als we alle flessen Ajax en Carolin die je tijdens je carrière gebruikt hebt, op 
een hoop gooien, dan kunnen we de Duomo van Milaan ermee opvullen.  
Ja, we zijn hier wel degelijk aan het spreken van een monument. 
  
Leerlingen zijn cultuurbarbaren en weten niet welke immense inspanningen 
achter die spik en span, achter die schoonheid schuil gaan, maar de 
leerkrachten gingen altijd met veel plezier een klas binnen als jij er gepasseerd 
was. 
  
  
Beste Jules 

  
Op een bepaalde dag 
zagen we aan Christiane 
dat er iets aan het 
veranderen was. Ze had 
aan één Mister Proper niet 
meer genoeg en droomde 
blijkbaar van 
Black&Decker. Ja, jij werd 
dus onze nieuwe 
klusjesman en 
buschauffeur. 
  
Je straalt een geweldige 
coolheid uit en moet echt 

de rust zelve zijn.  
Zelfs wanneer er elektriciteit in de lucht hing, ben je nooit in de verleiding 
gekomen om met je klopboormachine Fred Castagnet het zwijgen op te 
leggen. Nooit heb je vervelende leerlingen in de bus eruit getimmerd.  
Een zaag was voor jou vooral een werktuig. 
  
Sinds je je vertrek hebt aangekondigd, hangt de schoolbus half scheef. Een 
tijdperk is afgesloten, maar zal de bus het volgende nog halen? Het blijft 
afwachten of we die bekwame chauffeur vinden die het logge monster even 
vlot door de verkeersjungle kan jagen. 
  
Eindelijk zullen jullie de tijd hebben om samen te genieten van de cypressen, 
van de barolo,  
van de vongole en de gondole 
van de pasta en de pesto 
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Dus om het in de taal van jullie geliefde vakantiebestemming uit te drukken: 
Tanti auguri per una vita felice insieme. 
 
Nog veel geluk samen. 

 
 

In memoriam Broeder Jos Chabert 
 
 

Toen Eerwaarde Broeder Jos Chabert in 
1970 de school van Zele inruilde voor het  
Champagnatcollege in Oudergem, wist hij 
vermoedelijk niet dat hij in een “Moderne 
Humaniora” terechtkwam waar personeel 
aan de slag was dat nogal verknocht was 
aan zijn “Champagnat”. Een school waar 
leerlinggerichtheid geen ijdel woord was en 
nog is. Compleet in de geest van Pater 
Champagnat en van de Broeders Maristen. 
Dat zorgde aanvankelijk voor enige 
wrijving, maar diplomaat zoals hij was, 
paste hij zich zeer snel aan aan de Brusselse 
en Vlaams-Brabantse mentaliteit. Zijn 
afkomst uit een Brussels-Pajottenlands 
gezin was hem daarbij zeker van groot 
nut.  
 
Hij stelde zich aanvankelijk voor als 
Broeder Amandus, maar dat duurde niet 
lang. Hij werd al snel Broeder Chabert, “de 
Chabert” en voor de leerlingen “de Pif”. 
 
Als man van de verzoening, kon hij een goed begrip opbrengen voor de 
argumenten van anderen, was geruzie aan hem niet besteed en kon hij zijn 
ongelijk vlot toegeven. Hij had trouwens moeite met mensen die altijd 
meenden gelijk te hebben. 
 
Zijn ambitie om zijn school te voorzien van alle didactische middelen die op de 
markt kwamen, was legendarisch. Een compleet taallabo, een dactyloklas 
met elektronische schrijfmachines, retro- en diaprojectoren werden in snel 
tempo in gebruik genomen. De verschijning van de personal computer 
resulteerde al snel in een heuse informaticaklas. De subsidieregeling voor 
uitrustingsgoederen vond in hem een gretige afnemer. Op elke Opendeurdag 
kon er met iets nieuws gepronkt worden. De klap op de vuurpijl was - onder 
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zijn impuls en zijn actieve inzet - de bouw van een nieuwe vleugel langs de 
Vorstlaan die in 1987 in gebruik werd genomen 
 
De invoering van het VS0 (Vernieuwd Secundair Onderwijs) in 1981 had 
immers mooie perspectieven geopend voor het eerder kleinschalige 
Champagnatcollege dat inmiddels, onder de vlag van de in 1972 opgerichte 
“vzw Lutgardisscholen-Brussel”, zijn naam had gewijzigd in Lutgardiscollege 
en zijn aantal leerlingen gevoelig zag stijgen.  
 
Na zijn “opruststelling” in 1985, maar de term is duidelijk misplaatst, werd hij 
algemeen econoom van de Broeders Maristen.  Hij bleef, zeker tot in 2005, 
ook de drijvende kracht achter de “vzw Lutgardisscholen-Brussel”, de zgn 
“Inrichtende Macht” of schoolbestuur, waarvan naast het Lutgardiscollege 
(secundair en basisschool), de Lutgardisschool-St.Juliaan en het 
kinderdagverblijf ‘t Sloeberke deel uitmaken. Op een bepaald ogenblik 
“cumuleerde” hij de taken van de facto-voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
 
Toen hij in 2005 ontslag nam als bestuurder - hij was dan  nog altijd overste 
van het Maristenhuis in Kessel-Lo - was zijn vervanging niet vanzelfsprekend.  
 
Zijn fierheid, zijn werkkracht en zijn begripsvermogen maken van hem een 
“grote meneer” waarvan de nagedachtenis ons nog lang zal bijblijven en 
waarbij zijn kleine kanten snel zullen vervagen. 
 

Gerard Kempeneers, oud-directeur 
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Afscheid van oud-collega Victor Huybregts 
 

Op 4 juli jl. is oud-leraar Victor Huybregts op bijna 80-jarige leeftijd 
overleden. 
 
Ik weet niet of je in toeval gelooft of in een andere theorie om de gang van 
van de wereld uit te leggen, maar een paar uur voor de directeur mij het 
nieuws meldde, zocht en vond ik het telefoonnummer van  Victor. Ik was 
namelijk van plan hem op te zoeken of hem te vragen waarom hij al een 
paar keer niet was komen opdagen op feestelijke gelegenheden op onze 
school, waar hij altijd een graag geziene gast was.  Ik bedoel de oud-
leerlingenreünie, de kerstreceptie en de eindejaarsbarbecue. 
Ik had vroeger moesten bellen. 
 
Weinig collega's kennen Victor. Hoe zou het anders kunnen, met een 
lerarenkorps dat zich, vooral de jongste jaren, grondig verjongd heeft. Victor 
ging met pensioen op het eind van het schooljaar 1994-1995, nadat hij van in 
1963 leraar Germaanse talen (Engels, Duits maar vooral Nederlands) op het 
LCO geweest was. 
 
Ik heb het geluk gehad om leerling van Victor te zijn op onze school en een 
twintigtal jaar naast hem te staan als leraar. Dat is waarschijnlijk de reden 
waarom toenmalig directeur, Gerard Kempeneers, mij eind augustus 1995 
vroeg om een paar woorden uit te spreken ter gelegenheid van de 
pensionering van Victor. Wat ik toen heb gezegd, vat samen hoe ik de 
jarenlange samenwerking met Victor ervaren heb. 
 
Ik heb er daarom voor gekozen om jullie nog even mee te laten lezen en de 
jongeren, die hem niet kennen, op die manier kennis te laten maken met een 
heel speciaal iemand, die ik op het einde van mijn tekst een monument 
genoemd heb. 
 
Korte toespraak ter gelegenheid van de pensionering van Victor Huybregts (uitgesproken eind 
augustus 1995) 
 
Beste collega’s, 
 
Een receptie heeft altijd iets feestelijks en is bijgevolg een opgewekt gebeuren. 
Toch is mijn stemming op dit ogenblik in mineur, omdat ik onwillekeurig dank 
aan de lege stoelen als mensen met pensioen gaan. 
Van de andere kant voel ik mij  gevleid dat ik een korte schets mag maken 
van collega en goede vriend Victor Huybregts.  
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“Victor is een wetenschapsman.”  Dat zijn mijn woorden niet.  Ze komen van 
ex-collega Urbain Daumerie, die ze meer dan één keer gebruikte om één van 
de belangrijkste eigenschappen van Victor aan te duiden.  Nu, ik sta voor 
honderd procent achter die uitspraak en ik wil die even toelichten. 
Ik denk dat we de term “wetenschapsman” vooral in zijn zestiende-eeuwse 
betekenis moeten situeren, nl. in de tijd van het humanisme.  Inderdaad, 
Victor heeft zich, zoals de grote humanisten (ik denk aan Erasmus, thomas 
Morus) in zijn carrière in de eerste plaats beziggehouden met taal- en 
tekststudie.  Hij deed dat niet vrijblijvend, maar heel diepgaand. 
De nauwkeurigheid, de precisie waarmee hij te werk ging, hebben generaties 
oud-leerlingen aan den lijve ondervonden.  Victor was streng voor zichzelf en 
eiste veel, heel veel van zijn leerlingen. 
 
Zijn belezenheid is legendarisch.  De laatste jaren van zijn leraarschap bouwde 
Victor niet af, maar op.  Dag na dag zagen wij hem zwierig de klas en de 
leraarskamer binnenvallen met de FNAC-plasticzak gevuld met boeken, 
altijd door hemzelf aangekocht. 
In verband met die leeshonger wil ik graag een stukje citeren uit de allereerste 
De Uitkijk van februari 1969.  Daarin verscheen een artikel, “Kopstukken” 
getiteld, dat van de hand was van Felix, een pseudoniem van Frederik Geers, 
die hier toen in het zesde humaniorajaar zat.  Het eerste kopstuk was Victor. 
In latere exemplaren zouden de koppen rollen van o.m. Guy Verwacht, Roger 
Den Haese en ene Gerard Kempeneers (de huidige directeur). Ik zal maar een 
kort stukje citeren, want niet zonder reden gebruikte Frederik Geers een 
schuilnaam. 
“Hij moet zeker een fortuin aan boeken en tijdschriften hebben, want elke 
dag pocht hij met exemplaren die je de haren ten berge doen rijzen.” p. 10 
 
Als Victor zich al eens te buiten gaat aan de aanschaf van leesmateriaal, voor 
de rest kennen we hem als een sober levende mens.  In de ontelbare 
gesprekken ’s middags, niet tussen pot en pint, maar tussen de koffie en de 
boterhammen, of moet ik voor de ingewijden zeggen tussen de peperkoek, de 
banaan en het potje yoghurt, kwam altijd één groot thema  bovendrijven : 
onze school, onze leerlingen, onze lessen.  Die lagen hem nauw aan het hart. 
Denk maar aan zijn ijver, jaren geleden, om Latijn in te voeren op onze 
school. 
 
Over zijn privéleven sprak hij maar zelden.  Ik weet dat hij op moeilijke 
ogenblikken altijd de onbewogen, onaantastbare leraar bleef, zoals ik hem 
altijd heb gekend.  Van karakter gesproken.  Als een leerling het moeilijk had, 
dan haalde Victor hem uit zijn slachtofferrol door hem te wijzen op zijn 
verantwoordelijkheid, en dat is ”hard werken op school, je best doen.” 
Was Victor dan niet te streng ?  Ik denk het niet, want hij kon – op de gepaste 
momenten- heel veel verdragen van zijn leerlingen.  Een paar jaar geleden 
kon je hem tijdens een Sinterklaasfeest de nochtans gewaagde Lambada zien 
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dansen in de armen van een plaatselijke schone, van wie ik de naam al 
vergeten ben. 
 
Victor ging de controverse nooit uit de weg.  Zijn eigen visie hebben we talloze 
keren gehoord op de personeelsvergaderingen en De Uitkijk bevatte elke 
keer een lijvig artikel van hem, dat opviel door de originele, non-
conformistische geest die eruit sprak. 
 
Victor, er wordt gezegd dat de koning altijd vermoord wordt door één van 
zijn hovelingen. 
Dat gezegde is, hoop ik, niet van toepassing op wat ik hier over jou verteld 
heb.  Anderzijds hoop ik dat mijn toon niet te vleiend is, want ik weer dat je 
daar niet veel van moet weten. 
 
Victor, ik ga je niet vervangen.  Dat is ook de bedoeling niet.  Meer dan eens 
zijn wij het – beschaafd – oneens geweest  over een of ander onderwerp.  Dat 
maakte onze gesprekken juist boeiend.   
Eén zaak is zeker, en dat is volgens mij een gepaste afsluiter : een monument, 
een leraar van formaat, ben je hier meer dan dertig jaar geweest en dat zul je 
voor ons in onze herinnering altijd blijven. 
 

R. Vandervaeren, leerkracht Nederlands 
 
 
 

Wel en wee 
 

 
 
Geboorte 
 
Daniël, zoontje van Ward en Joni Rogge, op 10 september 2010 
 
 
Maxime, zoontje van Arne Wouters en Marilyne Di Mascio, op 4 oktober 2010 
 
 
Amélie, dochtertje van Dorothée Vandeputte, op 4 december 2010 
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Overlijden 
 
Victor Huybregts, oud-leerkracht Nederlands, op 4 juli 2010 
 
 
Juliette Vanwayenbergh, grootmoeder leerkracht Els Debecker,  

            op 18 oktober 2010 
 
 
Broeder Jos Chabert, oud-directeur, op 18 oktober 2010 
 
 
Jozef Van der Stockt, broer van leerkracht Betsy Van der Stockt,  

      op 10 december 2010 
 
 
 
 

 


