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Een krant van het Maria-Boodschaplyceum naar aanleiding van de 75 ste verjaardag 1941 - 2016

Zoveel verschillen, zoveel ruimte om jezelf te zijn
CARLA VAN UFFELEN

Het Maria-Boodschaplyceum 
bestaat 75 jaar. Decennialang 

is de school in hartje Brussel een 
multiculturele school. Ooit was ze 
een meisjesschool, sinds septem-
ber 1994 is ze gemengd. Een heel 
divers publiek loopt er school en 
ontdekt er een warme sfeer en een 
open geest.

Je hoeft een eerste jaar, bij-
voorbeeld 1A1, maar binnen 
te stappen en je weet het met-
een: Mabo is een multiculture-
le school. Achttien vrolijke ge-
zichtjes, allemaal even enthou-
siast om vragen over hun roots 
te beantwoorden. Vijf van hen 
hebben ouders en grootouders 
die in België geboren zijn, zes 
van hen hebben als thuistaal 
Nederlands. Hun (groot)ouders 
komen uit Congo, Togo, Albanië, 
Korea, Palestina, Marokko, Tur-
kije, Tunesië… Soms is het inge-
wikkeld. Pauline vertelt trots: 
‘Eén oma komt uit Griekenland, 
eentje uit Turkije en een van 
mijn opa’s is een Fransman.’
Het lyceum evolueerde mee 
met Brussel en er kwam een 
meer internationaal divers pu-
bliek naar De Moutstraat. Het 
gebeurde heel geleidelijk. Van-
daag telt de school heel wat 
leerlingen van ‘vreemde’ ori-
gine. Dit is overigens moeilijk 
meetbaar. Rekenen we bijvoor-
beeld Pauline, wier ouders hier 
opgegroeid zijn, tot een leerling 
met een migratieachtergrond?
In de oorspronkelijke betekenis 
van het woord - culturen die 
samen leven - is Mabo al de-
cennia een multiculturele plek. 
Sinds het ontstaan bestond het 
publiek voor een deel uit leer-
lingen met een migratieachter-
grond. Vanuit Vlaanderen trok-
ken gezinnen naar de hoofd-
stad. Het naoorlogse Brussel 
bood kansen op sociale mobi-
liteit en een nieuwe toekomst. 
Vele Vlaamse Brusselaars zijn 

inwijkelingen van de tweede of 
derde generatie. Later vonden 
ook Franstaligen en mensen 
van over heel de wereld de weg 
naar de school.
Directeur Annick Stie be-
schouwt multiculturaliteit als 
een positief gegeven. ‘Mabo 
heeft steeds een heel divers pu-
bliek gekend. Vanuit het peda-
gogisch project van onze school 
willen wij onderwijs bieden 
aan alle leerlingen. Taalproble-
men, leerproblemen, leerlin-
gen met een voorsprong... We 
proberen aan ieders noden te-
gemoet te komen. Zo organise-
ren we bijlessen voor Frans en 
wiskunde, zijn we met een plus-
project voor hoogbegaafde leer-
lingen gestart, is de MaboBand 
opgericht…’

Respect

Buitenstaanders polsen wel 
eens naar de kwaliteit van het 
Nederlands. Hoe wordt die be-
waakt, wanneer zoveel leerlin-
gen een andere thuistaal heb-
ben? Een leerkracht Nederlands 
legt uit: ‘Het aantal anderstali-
gen in een klas heeft geen in-
vloed op de Nederlandstaligen. 
Het dalende niveau van het ge-
schreven Nederlands is vooral 
het gevolg van de sociale me-
dia. Hoofdletters, leestekens, 
eind-n… ze worden nu een-
maal niet gebruikt in chat en 
sms. De toename van anders-
taligen heeft een positief effect 
op de leerlingen, die het moei-
lijk hebben met de taal. Ze dur-
ven meer spreken en gebruiken 
de taal dus actiever.’ De school 
speelde trouwens onmiddel-
lijk in op de noden van de an-
derstaligen door het oprichten 
van NIT-klassen en -projecten. 
Nieuwkomers deden op Mabo 
al een taaltest, lang voor dit 
verplicht was. 
Het Maria-Boodschaplyceum 
is een katholieke school, maar 
nooit met protserige proces-
sies of bulderende banvloe-
ken, nooit dogmatisch of dwin-
gend. Deze eigenheid is het ste-
vige fundament waarop ande-
re religies en visies hun plaats 
krijgen. In een wereld met al-
maar meer polarisatie, wor-
den spanningen vermeden door 
een open sfeer en respectvolle 
communicatie.
Annick Stie vindt dialoog be-
langrijk. ‘Mabo is een vrije 

school en een stadsschool. 
Openheid naar andere gebrui-
ken en geloofsovertuigingen 
zijn in een grootstad als Brussel 
cruciaal. Daarom is het belang-
rijk om de gelijkenissen tussen 
culturen te beklemtonen. Niet 
toevallig zorgen we ervoor dat 
in onze vieringen teksten uit 
andere religies aan bod komen. 
Leerlingen reageren vaak posi-
tief verrast, wanneer ze merken 
dat we meer op elkaar lijken 
dan dat we verschillen.’
De betrokkenheid van de ou-
ders wil ze nog verbeteren. 
‘Voor hen willen we volgend 
schooljaar starten met les-
sen Nederlands. We hopen dat, 
wanneer de taalbarrière weg-
valt, het diverse leerlingenpu-
bliek zich zal weerspiegelen in 
de ouderraad.’

Vrienden

Hicham, van Marokkaanse ori-
gine, zit in vijfde jaar Latijn. Hij 
denkt met plezier terug aan zijn 
eerste jaar op Mabo. ‘Wij had-
den een fantastische klas en 
ik maakte onmiddellijk nieuwe 
vrienden. Het was een heel ge-
mengde groep. Er zaten mensen 
in van diverse afkomst en dat 
vond ik boeiend. De vrienden 
van toen zijn nog steeds mijn 
vrienden.’
Op de vraag of hij ooit op school 
met discriminatie is geconfron-
teerd, antwoordt hij beslist 
‘nee’. ‘Ik was altijd een goede 
leerling. Ik had nooit proble-
men met leerkrachten. Zij re-
ageren op je gedrag, niet op 

je afkomst.’ Leraren op Mabo 
hebben het altijd over leerlin-
gen, nooit over allochtonen of 
autochtonen. 
Hicham raadt anderstaligen 
aan om gebruik te maken van 
de hulp die geboden wordt. Er 
zijn verscheidene organisaties 
in de stad, die helpen bij het 
huiswerk maken. Op de school 
kunnen de eerste- en tweede-
jaars elke woensdag naar de 
Taalclub. Nasséra Zarioh, le-
rares Frans, schaaft hun Ne-
derlands bij en begeleidt hen 
bij het studeren. Verder vindt 
Hicham het belangrijk je ei-
gen weg te volgen. Hij koos be-
wust voor de richting Latijn, 
terwijl zijn vrienden van de la-
gere school andere richtingen 
uitgingen. 

Onschatbare waarde 

De meeste leerlingen van Mabo 
staan al lang niet meer stil bij 
de vraag wie van waar komt. In-
stromers verbazen zich over de 
warme sfeer die hier hangt. Zo-
veel verschillende mensen, zo-
veel ruimte om jezelf te zijn en 
het gevoel geaccepteerd te wor-
den: van onschatbare waarde. 
De moeder van een eerstejaars 
vertelde op het oudercontact 
dat haar dochter de eerste we-
ken ’s avonds steeds zei: ‘Ieder-
een houdt van elkaar op Mabo, 
eerstejaars en zesdejaars, leer-
lingen en leerkrachten…’ Kan 
een school een mooier compli-
ment krijgen? •

‘Leerlingen 
reageren vaak 
positief verrast, 
wanneer ze 
merken dat we 
meer op elkaar 
lijken dan dat we 
verschillen.’
Annick Stie, directeur

Leerlingen anno 2017. 
FOTO: VÉRONIQUE QUARTIER

Leerlingen tijdens de Projectdag van april 1997.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM
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O N T M O E T I N G ,  E E N  B R O N
VA N  R I J K D O M

We vieren een jubileum 
en blikken terug naar een 
schoolloopbaan van 75 jaar. 
Zoals een 1-jarig jubileum pa-
pier als symbool heeft, staat 
75 jaar voor het metaal rodi-
um. Dat is een hard en krach-
tig metaal. Een kracht die 
we ook terugvinden bij het 
enthousiasme van de lera-
ren, begeleiders en het admi-
nistratief en ondersteunend 
personeel. Met passie helpen 
ze de leerlingen hun kwalitei-
ten verder ontwikkelen. 
Mabo is een levendige school: 
ze staat nooit stil, denkt 
mee met de leraren, leerlin-
gen en ouders en schuwt de 
verandering niet. De school 
is in evolutie en staat open 
voor de samenleving. Ze is 
een ‘stukje wereld’ waarin 
we samen groeien en inspe-
len op de noden en de ver-
scheidenheid van de leerlin-
gen: gedifferentieerd werken, 
Plusproject voor slimme on-
derpresteerders, Nederlands 
Extra voor leerlingen met 
taalachterstand, sport en 
spel. De school tracht aan de 
interesses en talenten van 
alle leerlingen tegemoet te 
komen.
Mabo staat voor ontmoeting 
met andere mensen, menin-
gen, gebruiken, culturen en 
nationaliteiten, waardoor 
het schoolgebeuren nog boei-
ender en rijker wordt. De sa-
menwerking met het Imel-
da-Instituut maakt hier deel 
van uit via de Kunstclub en 
de studierichting ‘Van Idee 
tot Product’. Zo stelde John 
Mark Green, een Britse jurist 
en dichter het: ‘Some people 
have a hidden richness wai-
ting to be discovered. They 
don’t advertise it, but it’s the-
re for those willing to scratch 
beneath the surface.’
Evolueren is verder kijken 
dan morgen. De school in-
vesteert in studiekeuzebe-
geleiding, leerlingcontacten, 
aandacht voor metacognitie-
ve vaardigheden en voorbe-
reidende opties in de derde 
graad zoals Duits-economie, 
literatuur, Engels-weten-
schappen, filosofie,...  Zo bou-
wen we aan een open geest, 
kritisch denken en een goede 
studie-attitude.  
De school kent opnieuw 
groei met meer dan zeshon-
derd leerlingen, waardoor 
het korps ook flink uitbreid-
de. Nieuwe gedreven mensen 
kwamen naar de Moutstraat. 
De verfraaiing van het ge-
bouw gaat verder, in samen-
werking met FIX. Het dossier 
voor de nieuwe sportzaal ‘in’ 
de speelplaats zit in de pijp-
lijn. Zo bouwen we gestaag 
verder, vooruitkijkend én ge-
stoeld op een rijk verleden.

Annick Stie, Directeur

‘Zoveel fietsers in een Brusselse centrumschool’

STARS, een project op pedalen

MARLEEN METENS

Ben jij een fervente, maar 
eenzame fietser op weg naar 

school? Je kunt je enthousiasme en 
je traject delen met een medeleer-
ling en zo deelnemen aan het 
project STARS: een Europees mobi-
liteitsproject. Wij zoeken minimum 
vijf fietsambassadeurs voor onze 
school.

Met dit mailtje via Smartschool 
kregen alle leerlingen een uit-
nodiging om fietsambassadeur 
te worden en deel te nemen aan 
het STARS-project. Dat staat 
voor ‘Sustainable Travel Accre-
ditation and Recognition for 
Schools’. In het Europees pro-
ject werken negen landen naar 
één doel: meer jongeren die 
naar school fietsen. Mobiel 21, 
met Marjan Frederix en Brussel 
Mobiliteit, met Sofie Walschap 
zijn partners. Daardoor konden 
Brusselse scholen in het kader 
van het schoolvervoerplan zich 
kandidaat stellen.
In het schooljaar 2013-2014 
gingen drie Brusselse scho-
len de uitdaging aan: Jan Van 
Ruusbroekcollege (Laken), Ma-
ria-Assumptacollege (Laken) en 
het Maria-Boodschaplyceum. 
De ‘Best Performing School’ zou 
in februari 2016 worden uitge-
nodigd op de uitreiking van de 
STARS-awards. 
Zeven pioniers van onze school 
waren in oktober 2013 op de 
startvergadering. Sam Croux, 
nu zesdejaars, en Maud Bout-
sen, nu vierdejaars, zullen het 
zich nog herinneren. Elke eer-
ste donderdag van de maand 
vergaderden de fietsambassa-
deurs. Een gemiste les beteken-
de zelfstudie.

Fluo-aversie

Om efficiënt een strategie voor 
een fietsbeleid uit te tekenen, 
organiseerden zij eerst een en-
quête. Er bleken drie hoofdre-
denen waarom men niet naar 
school fietst: te ver, geen zin om 
nat te worden én onveiligheid. 
De STARS-groep zette campag-
nes op poten om toch voor de 
fiets te kiezen: een cycling chal-
lenge, een fietspicknick en een 
promotiefilmpje, dat bewijst 
dat je binnen een straal van 
vijf kilometer sneller bent met 
de fiets dan met het openbaar 

vervoer.
Onderzoek van het KMI toont 
aan dat het maar 6% van de 
tijd regent. Door het ludieke 
argument ‘There is not such a 
thing as bad weather, only bad 
clothing’, sprongen meer leer-
lingen op hun fiets. Maar met 
droge voeten ben je natuurlijk 
nog niet veilig onderweg.
Het oudercomité deed een duit 
in het fietszakje en schafte 25 
fietsen aan. Daardoor krijgen de 
leerlingen bij LO les in fietsbe-
hendigheid en veilig fietsen. De 

ambassadeurs stippelden fiets-
routes uit en organiseerden een 
fietspooling. Mobiel 21 en Brus-
sel Mobiliteit leverden veilig 
fietsmateriaal, zoals fluores-
cerende vestjes, helmen, lamp-
jes en spaakverlichting. Ouders 
ondersteunden de campag-
ne en hielpen de ‘fluo-aversie’ 
te overwinnen. Zij staken een 
handje toe bij het pimpen van 
fluovestjes.
Door hun betrokkenheid inza-
ke veiligheid, ecologie en mobi-
liteit en door een aanzwellende 

groep konden de ambassadeurs 
ook buiten de schoolmuren hun 
stem laten horen. Pascal Smet, 
Brussels minister van Mobili-
teit, nodigde hen uit om mee te 
brainstormen over het Brussels 
mobiliteitsplan en Bike Experi-
ence Brussels. De Fietsersbond 
rekent op hen voor het jaar-
lijkse ‘fietsapplaus’. Tijdens de 
jaarlijkse conferentie ‘Brussel 
Mobiliteit’ zijn ze graag geziene 
gastsprekers. 

Award

Bij de start van het project tel-
de de school zo’n tiental fiet-
sers. Dat is naar vijftig à zestig 
gestegen. Bij de laatste rode-lo-
per-actie in februari 2017 kwa-
men 180 fietsers naar school: 
een record. Betere fietsstallin-
gen is een logisch volgend ac-
tiepunt. En niet alleen aantal-
len zijn belangrijk. Er is ook 
aandacht voor continuïteit en 
opvolging. Elk schooljaar ver-
voegen enthousiastelingen de 
groep. Ondertussen is er een 
opmerkelijke medewerker bij-
gekomen: een ‘fiets-dj’, die met 
fietsgerelateerde muziek voor 
sfeer zorgt.
Na drie jaar STARS-activitei-
ten kwam op 19 januari 2016 
de langverwachte e-mail van 
Wim Billet (Mobiel 21). ‘Op de 
STARS Final Conference krijgen 
de best presterende scholen 
‘awards’. Laten we wel wezen, 
de Belgische titel komt jullie 
toe. Waarom verdient Mabo die 
award? Dat is niet zo moeilijk: 
jullie hebben de voorbije drie 
jaar veel gerealiseerd. Wat een 
vooruitgang van het aantal fiet-
sers in een Brusselse centrum-
school! Zelfs een vierdaagse 
fietsreis naar Parijs. Proficiat.’
Op 18 februari 2016 was de 
stars-awarduitreiking een feest 
met jongeren uit heel Euro-
pa. Met de Madrilenen werden 
plannen gesmeed voor een uit-
wisseling. (zie kader) •

Fietsen naar Parijs en in Madrid
Van 6 tot 9 mei 2016 fietsten 27 vijfdejaars naar Parijs: vier-
honderd kilometers in vier dagen. Dag 1: Brussel-Lobbes (80km), 
dag 2: Lobbes-Saint Quentin (115 km), dag 3: Saint Quentin-
Senlis (115 km) en dag 4: Senlis-Paris (80 km).
Het ‘légèrement vallonné’ uit de toeristische folders, bleek niet 
zomaar een reeks molshopen. Wie ‘en danseuse’ of ‘met de tong 
op de guidon’ de top haalde, wist: we fietsen samen, niet al-
leen. Paris vaut bien un tour de pédale, toch? En meer dan één 
zo is gebleken, want in mei 2017 staat de fietskaravaan met 
leerlingen uit het vijfde jaar opnieuw vertrekkensklaar.
De euforische, maar vage plannen voor een uitwisseling met de 
Madrilenen groeiden uit tot een echte intercambio. Op maan-
dag 7 november 2016 vertrokken Bes, Nalike, Jarre, Lieza, Anna, 
Maud, Jonas, Nona en Sam naar Colegio Agora en hun gastge-
zin in Madrid. 
De fietstocht door het verkeersdrukke en bruisende Madrid, 
onder begeleiding van vier politieagenten was een belevenis. 
Enkel in Parque de El Retiro was het rustig fietsen. Een bezoek 
aan het Museo del Prado en Museo Reina Sofía kon niet ontbre-
ken. En de churros in Chocolateria San Ginés - een gereputeer-
de plek - waren tijdens de wandeling van Plaza Mayor naar 
Puerta del Sol een welgekomen delicatesse.
Bij de uitwisseling hoorde natuurlijk ook een bezoek aan de 
school. In Colegio Agora heerste een warme sfeer en iedereen 
voelde er zich meteen thuis. Op maandag 13 februari 2017 ont-
vingen de Mabo-ambassadeurs de Madrilenen. Zij bleven vier 
dagen in Brussel. De aanzet van een goede gewoonte? We dro-
men van een moderne fietsstad. Next stop: Kopenhagen. (mm)

Op 18 februari 2016 werd de Belgische STARS-award aan de fietsambassadeurs van Mabo uitgereikt. FOTO: MOBIEL 21

Klimmen richting Parijs. FOTO: NICOLAS DE HEMPTINNE
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WIENEKE COUPÉ, MARLEEN METENS  
EN GINA ROELANTS

T ijdens de pioniersjaren van de 
Schrijf-ze-VRIJdag kweekte 

de werkgroep, onder de gedreven 
leiding van Frieda De Lannoy, ste-
vige wortels binnen Mabo. Sinds 
een tiental jaren nodigt de school 
ook andere scholen uit om samen 
te werken rond het jaarthema dat 
Amnesty International voor de 
Schrijf-er-VRIJdag voorstelt.

De thuisbasis blijft het Maria-
Boodschaplyceum, maar elke 
derde vrijdag van oktober bre-
ken we uit en planten we onze 
podia, kraampjes, schrijftafels 
en ludieke parafernalia op een 
Brussels plein: het Muntplein 
of het Sint- Kathelijneplein. 
Pleinen zijn oorden van open-
heid en contact. Nieuwsgieri-
ge voorbijgangers worden aan-
gesproken en zo heeft menig 
Brusselaar of pendelaar deel-
genomen aan de actie om een 
brief te schrijven. 
Dit alles is niet mogelijk zonder 
de intense samenwerking van 
(oud)-leerlingen van de werk-
groep en Nick Vanden Broucke, 
verantwoordelijke voor ‘Jonge-
ren en Diversiteit, Amnesty In-
ternational Vlaanderen’ en Jos 
Branders, vrijwilliger ‘Amnes-
ty Brussel Vijfhoek’. Wij vroe-
gen hen en oud-leerling Jean-
ne Coppens neer te schrijven 
wat hun ervaringen zijn met de 
Schrijf-ze-VRIJdag op Mabo. 
Wij zijn alvast blij met zoveel 
engagement: we schrijven sa-
men, niet alleen. •

Wereldburger
JEANNE COPPENS

Amnesty’s Schrijf-ze-VRIJdag 
was erg betekenisvol in mijn 
Mabo-jaren. Ik kon buiten 
de schoolmuren denken en 
in actie komen: een kans die 
weinig jongeren krijgen. Het 
is immers gemakkelijk om te 
vergeten dat we ook wereld-
burgers zijn, en dat wij, on-
danks alles, toch invloed heb-
ben. Ik zat in het tweede jaar, 
toen ik voor het eerst deelnam 
aan de Schrijf-ze-VRIJdag. 
Het thema was holebirechten. 
Nu besef ik pas hoe belangrijk 
het was om na te denken over 
wat deze rechten voor mij 
betekenden. Op die Schrijf-
ze-VRIJdag kwamen we in 
contact met concrete geval-
len waarin mensenrechten 
geschonden worden. Noxolo 
Nogwaza, een in 2011 ver-
moorde Zuid-Afrikaanse hole-
birechtenactiviste, is een voor-
beeld. Na de briefschrijfactie 
tegen deze terechtstelling kon-
den we met de directeur van 
Amnesty en met Nick, verant-
woordelijke Jongeren, op de 
Zuid-Afrikaanse ambassade 
deze problematiek bespreken. 
Ik herinner me dat dit ge-
sprek mij een speciaal gevoel 
gaf: het voedde mijn idea-
len. Dit is essentieel om iets te 
veranderen, op welke schaal 
dan ook. Wij kregen de kans 
om te helpen, om op te komen 
voor onze rechten en die van 
anderen.

Veel geleerd

Ik woon nu een jaar in Swa-
ziland, een monarchie waar 
de koning weigert de Univer-
sele Verklaring van de Men-
senrechten te ondertekenen, 
waar homofobie en seksis-
me in de plaastelijke cultuur 
diep geworteld zijn, waar het 
recht op vrije meningsuiting 
door de autoriteiten én door 
de bevolking geridiculiseerd 
worden, waar de meerder-
heid van de bevolking onder 
de armoedegrens leeft. Je kan 
je wel inbeelden dat ‘recht op 
vrijheid van godsdienst’ of 
‘recht op vrije beroepskeuze’ 
hier niet van toepassing zijn. 
Wat mij vooral ontmoedigt, 
zowel op mijn school - ik zit 
nu in het zesde jaar - als in 
het land, is dat mensen niet 
opkomen voor hun rechten. Is 
dit een westers concept?
De actie op de Schrijf-ze-
VRIJdag is meer dan louter 
een brief schrijven. Het is een 
dag waar een pen een wa-
pen wordt om mensen zoals 
jij en ik de kans te geven een 
leven te leiden in ‘vrijheid’ en 
‘eerlijkheid’. Of het nu een ge-
sprek is in de Zuid-Afrikaanse 
ambassade, in het skatepark 
zitten en foto’s trekken voor 
de ‘my body my rights’-cam-
pagne of ‘s avonds urenlang 
borden plastificeren de dag 
voor de Schrijf-ze-VRIJdag… 
ik heb er, samen met vele an-
deren, erg veel uit geleerd.

Aanstekelijk 
enthousiasme
JOS BRANDERS

Voor ons is de Schrijf-ze-VRIJ-
dag de belangrijkste actie van 
het jaar. Het is altijd een fijn ge-
voel als het Sint-Katelijneplein 
of het Muntplein vol begint te 
lopen met de jongeren. Het en-
thousiasme is aanstekelijk. De 
organisatie loopt altijd op wiel-
tjes: klaarzetten en opruimen 
gebeuren door de vele helpende 
handen. Dat is zeker aan Mabo 
te danken. Andere Brusselse 
scholen doen ook mee, maar dat 
beperkt zich tot het schrijven 
van brieven.
Het begint al op de voorberei-
dende vergadering. Het is ver-
bazingwekkend hoeveel goede 
ideeën daar al naar boven ko-
men! We merken ook op de dag 
zelf dat de leerlingen voorbe-
reid zijn en vooraf gewerkt heb-
ben rond het jaarthema. De in-
terviews op radio of tv tonen 
dit heel goed aan. 
Er zijn elke keer ook originele 
affiches die het thema duidelijk 
illustreren. We horen hierover 
altijd positieve reacties van 
voorbijgangers en briefschrij-
vers. En, last but not least, bij-
na altijd hebben de brieven ook 
resultaat. Zo zijn er in de loop 
der jaren al vele mensen, die al-
leen omwille van hun mening 
in de gevangenis zaten, mede 
door de brieven uit Brussel vrij 
gekomen. 
Doe zo verder, en laat ons hier 
ook de volgende jaren een suc-
cesvol evenement van maken! •
In naam van Vrijwilligersgroep 
Amnesty Brussel Vijfhoek 

Ideale 
voedingsbodem
NICK VANDEN BROUCKE

Sinds de Schrijf-ze-VRIJdag van 
2012 kom ik geregeld in contact 
met de leerlingen en leraren van 
het Maria-Boodschap lyceum. 
De voordrachten, concertjes, vi-
deoclips, dansvoorstellingen, 
flashmobs, anti-taboe-muren, 
photoboots,… die de leerlin-
gen in elkaar boksten, spreken 
boekdelen over de creativiteit 
die bloeit binnen deze school. 
De magische sfeer van duizen-
den jongeren, die enthousiast 
aan het schrijven zijn - op het 
Munt- of Sint-Katelijneplein - 
maken jaar na jaar een grote in-
druk op mij. Mabo is een school, 
die gelooft dat jonge mensen al-
les in zich hebben om mensen-
rechten met veel passie te ver-
dedigen. Het effect? Elk jaar 
zetten de leerlingen moedige 
bewustwordingsacties op po-
ten, die beleidsmakers en ons 
allen inspireren om de lat voor 
mensenrechten hoger te leggen. 
Onder de warme aanmoedi-
gen van de leraren trokken de 
leerlingen al verscheidene ke-
ren naar ambassades om men-
senrechtenschendingen aan te 
kaarten. Ze hadden zich telkens 
degelijk voorbereid en kenden 
hun dossier. Ze deinsden er ook 
niet voor terug om opbouwende 
kritiek te formuleren: dit steeds 
met een ontwapenende char-
me, beleefdheid en culturele 
gevoeligheid. 
Kortom, Mabo is de ideale voe-
dingsbodem om een mensen-
rechtenverdediger te worden! 
Ik hoop van harte dat Amnes-
ty International Vlaanderen 
nog vele jaren mag samenwer-
ken. Samen hebben we al vele 
mensen hun recht op een waar-
dig leven ‘teruggeven’. Hartelijk 
dank voor het vurig enthousias-
me waarmee jullie al jaren op-
komen voor mensenrechten. •
Nick Vanden Broucke is 
verantwoordelijke ‘Jongeren 
en acties Amnesty’.

THEMA’S

1994 Politieke moorden en 
Verdwijningen

1995 Internationale vrouwen-
campagne ‘Licht ze uit 
het donker’

1996 De Internationale 
Chinacampagne

1997 ‘Vrijheid van Meningsui-
ting’ en ‘Sticker ze Vrij’

1998 Vijftig jaar Universele Ver-
klaring van de Rechten van 
de Mens

1999 ‘Racisme en discri-
minatie’ en ‘Tien jaar 
Kinderrechtenverdrag’

2000 Antifoltercampagne en po-
litiegeweld in Brazilië 

2001 Mensenrechtenactivisten
2002 Kindsoldaten
2003 Mensenrechten in Rusland
2004 Gedwongen 

kindhuwelijken
2005 Doodstraf voor minderja-

rige daders
2006 Kindvluchtelingen
2007 Straatkinderen in Afrika
2008 Romakinderen 
2009 Sloppenwijken in Kenya
2010 Doodstraf in Europa
2011 Vredesgemeenschap 

Colombia
2012 Internetcensuur
2013 Stop geweld tegen holebi’s 

en transgenders!
2014 My Body, mij Rights
2015 Mensenrechten? Onze 

rechten!
2016 Met kinderrechten speel je 

niet!

Schrijf-ze-VRIJdag: ‘Onze pen is ons wapen’

Feest van de mensenrechten

ONDER Jeanne Coppens, in het mid-
den met het hartje, voert actie met 
enthousiaste Mabo’ers.  
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BENEDEN Op de derde vrijdag van oktober 2016 schrijven leerlingen brieven 
‘met hun pen als wapen’. FOTO: DANIELLE DE MEUTER

ONDER De zesde editie van de Schrijf-
ze-VRIJdag (oktober 2000) in het 
lokaal naast de leraarskamer.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BENEDEN De editie van  2007, rond 
het thema ‘Straatkinderen in Afrika’.
FOTO: MARLEEN METENS

De start

In 1994 sprak Marjolein Roe-
landt haar wiskundelerares 
Frieda De Lannoy aan over 
een scholenactie van Amnes-
ty International Vlaanderen: 
de Schrijf-ze-VRIJdag. Op die 
symbolische dag schrijven 
leerlingen massaal brieven 
als aanklacht tegen de schen-
dingen van mensenrechten.
‘Marjolein was zo enthou-
siast en bracht het vuur in 
mijn klein groepje ‘wiskun-
de-acht’ om in actie te schie-
ten en brieven te schrijven’, 
weet Frieda De Lannoy nog. 
‘Het thema was vrouwen-
rechten met als slogan ‘Licht 
ze uit het donker’. Meteen 
schoten andere klassen ter 
hulp en sprongen meester 
Wouter en zijn zesde stu-
diejaar uit Klein-Mabo op 
de kar. Ook Marleen Me-
tens en Gina Roelants zet-
ten hun schouder onder ons 
Amnesty-project.’
In de ruimte naast de le-
raarskamer heerste in okto-
ber 1995 voor de hele school 
voor de eerste keer het motto 
‘Onze pen is ons wapen’. Ma-
bo’ers werden voorgoed be-
wuste brievenschrijvers vóór 
mensenrechten. (jdd)
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‘De volheid van het mens-zijn willen bevorderen’

Een vrijgevochten lyceum met een stevige reputatie
JOHAN DE DONDER

Het lyceum kende z’n hoogte-
punt met 783 leerlingen en 

dat zorgde voor plaatsgebrek. De 
school bulkte van de activiteiten 
en zette de deuren wagenwijd open 
voor cultuur, sport en sociaal en-
gagement. Discussies over VSO en 
gemengd onderwijs beheersten de 
leraarskamer en zuster Julia werd 
de derde Mabo-directrice.

JAREN ZEVENTIG

In de zomer van 1969 geno-
ten de Belgen van Eddy Mer-
ckx’ eerste overwinning in de 
Ronde van Frankrijk én van 
Neil Armstrongs eerste stap-
pen op de maan. Ondertussen 
zat in de Moutstraat zuster Fi-
lomena flink met de handen in ‘t 
haar. Voor het schooljaar 1969-
1970 zou ze 27 klaslokalen no-
dig hebben en ze had er maar 
18. Het lyceum zou de kaap 
van zevenhonderd leerlingen 
bereiken.
De directrice schreef in juni 
1969 een brief naar algemeen 
overste Roza Peeters. Ze voel-
de de bui immers al hangen. 
‘De school zit in stijgende lijn 
en het ruimtetekort wordt on-
draaglijk. Ik leid de school en 
de communauteit: een zware 
opdracht. Ik twijfel er niet aan 
dat u zal nadenken over een 
oplossing.’
Het ruimtetekort was al sinds 

midden jaren zestig een pro-
bleem. ‘De school was de enige 
meisjeshumaniora mét hogere 
cyclus in Brussel, had een goe-
de reputatie en kende groei, zo-
lang scholen in de Rand weinig 
leerlingen of minder afdelin-
gen in de hogere jaren hadden’, 
legt oud-lerares Griet Aelvoet 
uit. Er gingen ook meer meisjes 
naar school: in 1972 studeerden 
er zesmaal meer af dan in 1959.
Bovendien eiste het regentaat 
almaar meer ruimte op. (zie 
p.14-17) Omdat Heverlee niet 
wilde uitbreiden, kwamen er 
andere oplossingen. Met hou-
ten platen acht lokalen bijma-
ken, bijvoorbeeld. Maar Filome-
na was niet tevreden. ‘Door de 
kleine lokalen is er een oneven-
wichtige verdeling van klassen, 
wat pedagogisch nadelig is.’ 
Aelvoet: ‘Geef maar eens biolo-
gie in het ene lokaal, terwijl in 
het andere de leerlingen luidop 
dictie oefenen.’
De ‘wandelklassen’ waren even-
eens een doorn in Filomena’s 
oog. Dus werden huizen ge-
huurd, op de Kalkkaai en in 
de Dansaertstraat. Ook geen 
‘echte’ oplossingen. ‘Inder-
daad’, getuigt oud-lerares Hil-
de Van Roey, ‘lang hebben we 
van de Dansaertstraat geen ple-
zier gehad. Het was niet brand-
veilig. We weken dan maar uit 
naar de lagere school op de 
Vlaamsesteenweg.’ 

Kritische leraren

Zuster Filomena hekelde tevens 
de verkoop van de hoek met de 
Oude Graanmarkt. ‘Verkocht 
ten koste van de leefbaarheid 
van de school.’ Nochtans waren 
de zusters in 1967 met de ko-
per, Immobilier du Grand Ga-
rage van Jean Josi, in zee ge-
gaan. Hij wilde een kantoor- en 

parkeergebouw neerpoten en 
de school zou de hoogste ver-
dieping krijgen. Om onduidelij-
ke redenen sprong de deal af en 
legde Josi begin 1968 voor het 
hoekperceel 6,2 miljoen frank 
of 154.000 euro neer. Het bleef 
decennia een... pleintje!
De directrice was over nog iets 
ontstemd. Zij en zuster There-
sa konden veel nieuwe leraren 
aanwerven. ‘Theresa nam vrou-
wen én mannen aan, die meer 
in hun mars hadden, dan lesge-
ven’, weet oud-leraar Leo Ver-
hoeven nog. Volgens oud-lera-
res Lea Deleux was Filomena 
eerder vrouwminded. ‘Het viel 
op dat zij oud-leerlingen en re-
gentessen opgeleid in het eigen 
huis in dienst nam.’
Tussen 1960 en 1970 verdub-
belde het personeel. Velen wa-
ren besmet door de contestatie- 
en democratiseringsgeest. Het 
verjongde korps, dat tot in de 
jaren negentig zijn stempel zou 
drukken, was volgens de direc-
trice nogal kritisch. Verhoeven: 
‘Wij hadden een mening. Filo-
mena had ons graag, maar voel-
de oppositie tegen haar beleid. 
Ze keek te veel naar Heverlee.’
De annuntiate klaagde over die 
‘verwarde toestand’ en kondig-
de haar ontslag aan. Zuster Pee-
ters spoorde in augustus 1969 
naar Brussel en kon haar over-
tuigen verder te doen. Er was 
trouwens hulp in zicht, want 
de school had recht op een pro-
visor of onderdirecteur. Ernest 
Mertens nam die taak op zich, 
al deed hij dat maar één school-
jaar. Van 1970 tot 1974 was 
Griet Aelvoet provisor, van 1975 
tot 1981 zuster Jeanne Meyers.
Voor het ruimteprobleem was 
er een lichtpuntje. Midden 1970 
tastte Heverlee dan toch in de 
buidel en kocht enkele hui-
zen in de Moutstraat en op de 
Oude Graanmarkt. Er waren 
bouwplannen voor de normaal-
school. De zeven overgebleven 
zusters zagen hun klooster wel 
gestaag inkrimpen. 
Maar er was ook feest. Voor der-

tig jaar Mabo concerteerde in 
maart 1972 het Nausikaäkoor 
en het toneelstuk ‘Omtrent PG’ 
rekende op veel bijval. Nadien 
was er echter opnieuw tanden-
geknars. In het schooljaar 1972-
1973 liep er immers véél volk, 
het meeste ooit, op Mabo rond: 
783 leerlingen, 130 studentes 
en zo’n honderd personeelsle-
den. ‘Ik had als provisor veel 
organisatorische kopzorgen’, 
zucht Aelvoet. ‘We liepen op de 
toppen van onze tenen.’

Kampioen

Tegen het einde van de sixties 
was het lyceum ietwat veran-
derd. ‘Actueel, modern en nog 
altijd gehecht aan het traditi-
oneel-goede’, schreef Filomena 
in oktober 1970. Ze klonk po-
sitief over de plek die ze een 
jaar eerder nog wilde verla-
ten. ‘Een dynamische gemeen-
schap, die de leerling tot de vol-
heid van het mens-zijn wil be-
vorderen. Men houdt rekening 
met de complexiteit van de sa-
menleving. Democratie is een 
evenwicht tussen een beroep 
op vrije inzet van leerlingen, le-
raren en ouders en de confron-
tatie met waarden als waar-
achtigheid, eerbied, bekwaam-
heid, verantwoordelijkheid en 
geloofsbeleving.’
Over de christelijke inspiratie 
maakte de zuster zich wel zor-
gen, ondanks de actieve pasto-
rale werkgroep. Ook het ouder-
comité meldde meermaals dat 
‘ouders gehecht zijn aan gods-
dienstbeleving’. ‘Tja, zo maar 
vroom katholicisme was niet 
aan ons besteed’, bevestigt 
oud-lerares Frieda De Lannoy. 
‘Herman Hendrickx, een pro-
gressieve jezuïet, organiseerde 
diepgaande vieringen, met een 
visie en betrokkenheid op de 
wereld. De bevrijdingstheologie 
was hem sterk genegen.’
Welke elementen zorgden nog 
voor die metamorfose én het 
succes? Een lerarenkorps met 
nieuwe ideeën, eigen leerlin-
genvervoer, een herboren ou-
dercomité, een sanctie-arm be-
leid, aandacht voor cultuur, 
voeling met het stadsweefsel, 
een reputatie in de Brusselse 
Rand, de tijdsgeest,...
‘En niet te vergeten’, vult Hil-
de Van Roey aan. ‘Een open 
geest. Vrije geesten kwamen 
naar Mabo.’ Griet Aelvoet be-
aamt dat, maar neemt voor-
zichtig ook het woord ‘elite’ 
in de mond. ‘Wat het Sint-Jan 
Berchmanscollege voor jongens 
was, was Mabo voor meisjes. 
De school sprak hoogopgelei-
de Vlamingen uit de Rand aan.’ 
Een vleugje flamingantisme 
was dus zeker aanwezig.
Ook de directieraad had vol-
gens Filomena z’n aandeel. 
‘Werkt regelmatig en goed’, oor-
deelde ze in 1973. Aelvoet nuan-
ceert: ‘Er was in theorie gedeel-
de beslissingsmacht, maar het 
bleef bij adviseren. We mochten 
ons gedacht zeggen. Ze luister-
de, maar volgde de lijn van He-

verlee.’ Dat idee leefde ook bij 
het personeel, volgens een en-
quête: ‘Ofwel blijft de directie-
raad een verworvenheid, of hij 
wordt een ‘echte’ directieraad.’    
Over de leerlingenraad en het 
bruisende schoolleven was de 
zuster in de wolken. De lijst ac-
tiviteiten buiten de lessen was 
indrukwekkend. Toneel, thea-
terbezoek in het Frans, het in-
ternationaal vermaarde Nau-
sikaäkoor, poëziemiddagen, 
filmforum, debatclub, dictie-
groep, kunstatelier, danscur-
sus, dactylocursus, redactie 
van Knal, concerten van Jeugd 
en Muziek,... 
In die periode werd de school 
ook ‘sportief’ héél actief bij 
BLOSO en het Nationaal Sport-
verbond van het Vrij Onder-
wijs (NSVO). Oud-lerares Laura 
Destrijcker: ‘Onze schoolploe-
gen werden geregeld kampioen 
bij hardlopen, zwemmen, vol-
leybal en basketbal. Filomena 
was daar fier op en kwam zelfs 
supporteren.’

Ontwikkelingsvraagstuk

‘Het gebouw kreunde. Onhoud-
baar, maar succes rem je niet 
af’, vertelt Leo Verhoeven. ‘Wij 
waakten wel over het karakter: 
open, democratisch, sanctie-
arm, gezonde discipline en rus-
tig in de omgang. De visie bleef 
overeind: respect voor de leer-
ling als individu, die moet ont-
plooid en niet gekneed worden.’ 
In de lessen, maar ook tijdens 
de sportieve en culturele acti-
viteiten. Daar kwam in 1970 op 
een bijzondere wijze sociaal en-
gagement bij.
In september viel een brief van 
zuster Beatrijs Ulens, annunti-
ate en diocesaan inspectrice ge-
schiedenis, in de bus. Ze peilde 
naar de interesse om leerlingen 
te sensibiliseren voor ‘het ont-
wikkelingsvraagstuk’. Ze ver-
wees naar de richtlijn ‘Opvoe-
ding tot internationale verhou-
dingen’. Die had het over ‘een 
geest van rechtvaardigheid en 
liefde’ en ‘teamwork’.
Beatrijs vroeg: ‘Kan het lyceum 
een ‘pilootequipe’ vormen om 
een doorbraak van de te enge 
grenzen van onze programma’s 
mogelijk te maken?’ Ze kwam 
zelfs naar de Moutstraat en in-
spireerde een groepje leraren. 
Herman Hendrickx, Yvonne De-
vlieger, Ernest Mertens, Walter 
Palmen, Julien Willems en Leo 
Verhoeven wilden acties op po-
ten zetten en coördineren.
De kiem van de ‘Werkgroep 
ontwikkelingssamenwerking’ 
(W.O.S.) was gelegd. Het groepje 
zag zelfs een opportuniteit voor 
een nieuwe onderwijsvorm: 
projectwerking. ‘Toen al was 
dat alomgeprezen en ‘in’ bij le-
rarenopleidingen’, aldus Frieda 
De Lannoy.
Onder de indruk van een cy-
cloon die in Oost-Pakistan bijna 
een half miljoen mensenlevens 
kostte, verzamelde in novem-
ber een tiental leraren. Ze voel-
den zich machteloos. ‘Het pro-

O O K  D AT  N O G …

Johan Boonen 
kreeg Staatsprijs
In 1976 was het lyceum best 
fier. Johan Boonen, sinds 
1963 leraar klassieke talen, 
antieke cultuur, Nederlands 
en esthetica, won de Drie-
jaarlijkse Staatsprijs voor 
Toneelletterkunde. Hij kreeg 
de prijs voor zijn toneelstuk-
ken De Bokken (1973) en Jozef 
Vek (1975). Beiden werden 
opgevoerd in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg in 
Brussel.
Boonen was een sterk 
gewaardeerd en bevlogen 
leraar. Hij verliet de school in 
1987 om fulltime van z’n pen 
te leven. Hij is een bijzonder 
actief schrijver en vertaler. 
Al maakte hij zijn ‘officiële’ 
theaterdebuut in 1969 bij de 
KVS met een adaptatie van 
Sofokles’ Oidipoes, eigenlijk 
debuteerde hij op Mabo met 
zijn in april 1966 opgevoerde 
stuk Mundo Novo.
Boonen vertaalde Griekse 
drama’s, komedies en poëzie, 
maar ook Engelse en Fransta-
lige toneelstukken. Hij schreef 
zelf toneelstukken en scena-
rio’s voor televisie en film. Tot 
zijn bekendste TV-scenario’s 
behoren Maria Speermalie 
(1978), De Burgemeester van 
Veurne (1984) en Léon Spil-
liaert (1996). (jdd)

LINKS Directrice Zuster Filomena 
tussen leerlingen in 1970.
FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE

ONDER Team van het toneelstuk ‘De 
honderdste nacht & De fluwelen 
trom’ in 1970. Vooraan Leo Verhoe-
ven, Flor Vanhaelen, Oswald Fieuws 
en Johan Boonen.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM
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bleem van de ontwikkelings-
landen is zo groot en veelzijdig’, 
schreven ze in een sneuveltekst. 
‘Toch zou het verkeerd zijn om 
niets te ondernemen. Enkel wie 
met iets klein durft te beginnen, 
begint iets aan de wereld - en 
aan zichzelf - te veranderen. We 
doen iets klein, maar we gaan 
het groot aanpakken.’

Floeren broeken

Op 12 januari 1971 was er eer-
ste actie: een ‘teach-in’ voor 
Oost-Pakistan. Een maand la-
ter kwam een tweede met leer-
lingen, gericht op Afrika en La-
tijns-Amerika. Films over an-
dere culturen werden getoond 
en fondsen voor concrete pro-
jecten ingezameld. W.O.S. wek-
te aandacht voor het ontwikke-
lingsprobleem, bevorderde kri-
tische zin en lokte reactie uit.
Op de pedagogische studiedag 
rijpte het idee om het thema 
in de lessen te integreren. Dat 
bleek echter niet zo evident. 
Weinig leerlingen interesseer-
den zich voor maatschappelijk 
geëngageerde onderwerpen. ‘De 
werkgroep ging toch door’, al-
dus De Lannoy. ‘Herman wilde 
ideeën in actie omzetten.’
Daarop pleitten enkele leerlin-
gen voor acties gericht op het 
eigen land. W.O.S. vervelde tot 
‘Werkgroep voor Sociale Oplei-
ding’ (W.S.O.). Twee ‘sociale ac-
ties’ waren het resultaat. Zus-
ter Mattea bezocht met leerlin-
gen bejaarden en Leo Verhoeven 
en Henriette Delmée begeleid-
den leerlingen die hulp boden 
bij huistaken en lessen van kin-
deren van gastarbeiders. Oud-
leerling Kristien Soret over die 

bejaardenhulp, die tot in de ja-
ren tachtig zou blijven bestaan. 
‘Wij hielden hen gezelschap en 
deden hun boodschappen. Som-
migen leefden in echte krotten. 
Dat was best confronterend.’
In de sociale werkgroep werden 
plannen gemaakt en besproken. 
Maar er was ook ontnuchtering. 
‘Een gecoördineerde aanpak en 
de integratie in de lessen ble-
ken niet altijd mogelijk’, ver-
telt Frieda De Lannoy. ‘De be-
wustwording en de inzet van 
collega’s en leerlingen spra-
ken ons wel aan.’ Met ‘ons’ be-
doelt ze enkele jonge leraressen 
die in de beginjaren op school 
toekwamen.
‘Op de trein discussieerden wij 
over de samenlevingsproble-
men. Wij zagen ons, beïnvloed 
door de tijdsgeest, als ‘wereld-
verbeteraars’. Tijdens een van 
die ritten verkondigde Mar-
geen Elskens haar theorieën. Ik 
dacht: ‘Amai, zij kan verwoor-
den, wat ik denk. Wij zaten met-
een op dezelfde golflengte.’
‘We noemden ons ‘de bende van 
de floeren broeken’, vertelt De 

Lannoy. ‘Een lerares in een ka-
tholieke school droeg toen geen 
lange broek. Wij deden dat toch: 
lekker contesteren.’ Dat leverde 
in het oudercomité wenkbrauw-
gefrons op. Het klaagde over 
slordige kledij bij leerlingen én 
leraren. Nochtans stelde de di-
rectieraad eind 1972 vast: ‘Het 
is vanzelfsprekend dat het nu 
onmogelijk is een uniform weer 
in te voeren en fluwelen lange 
broeken nog te verbieden.’

Openbloeien

In het schooljaar 1973-1974 - 
het laatste met les op zaterdag - 
ging W.S.O. voor de grote actie: 
een projectweek n.a.v. het ‘Jaar 
van de Rechtvaardigheid’. Drie 
doelstellingen kwamen naar 
voren: zelfstudie aanmoedigen, 
vakoverschrijdend werken en 
sociale attitude bevorderen.
‘Onmiddellijk serieus, hé’, her-
innert De Lannoy zich. ‘Met een 
visie. Het moest een zinvolle 
week worden. Ik was nog maar 
net op school en dan komt Her-
man met zo’n idee. Ik ging daar 
in mee. Ik was zó blij dat ik als 
lerares meer kon doen dan jon-
geren goed wiskunde aanle-
ren. Wij zetten de poorten van 
de school open en brachten de 
stad en de wereld naar binnen.’ 
Hendrickx stak het vuur aan bij 
collega’s en leerlingen. Hilde 
Van Roey: ‘Ongelofelijk hoe hij 
dat enthousiasme er in kreeg. 
Veel leerlingen gingen er voor.’ 
Maar liefst zeventien werk-
groepen, bevolkt door meer dan 

honderd leerlingen, bogen zich 
over het thema ‘De mens in de 
stad’. Een studiedag in februa-
ri 1974 - mét leerlingen - ging 
over de concrete uitwerking.
‘Er gebeurde iets moois’, zegt 
De Lannoy. ‘Ik zie nog leerlin-
gen die tijdens die voorberei-
dingen openbloeiden. Maar... 
er kwam tegenwind: inhoude-
lijk en vormelijk.’ Op 12 maart 
velde een jury het verdict: ‘Geen 
projectweek.’ De Lannoy: ‘Wat 
een ontgoocheling, bij Herman, 
bij ons, maar vooral bij de leer-
lingen. Ze wilden maatschap-
pelijk relevant zijn en dat luk-
te niet.’
Voor zuster Filomena was het 
projectonderwijs hét struikel-
blok. Ze schreef in een eindver-
slagje: ‘Wij wilden een ‘ande-
re’ school en daartoe zochten 
we een ander middel. Wellicht 
kwamen wij tot het inzicht dat 
geen middel kan helpen, zolang 
de mensen niet ‘anders’ wil-
len zijn.’ Toch kruiste de werk-
groep de vingers: ‘Ooit komt 
zo’n week. Het project is dood, 
leve het project!’ Het is er nooit 
van gekomen. Wel werd één 
dag uit de brand gesleept, die 
tot op vandaag tweejaarlijks 
doorgaat.  

VSO en GO

Ondertussen waaide door de 
onderwijswereld een vernieu-
wingswind. Op 19 juli 1971 

werd de wet op het ‘Vernieuwd 
Secundair Onderwijs’ gestemd. 
Dat leidde in het katholiek on-
derwijs tot een vreemde situa-
tie, waarbij twintig jaar lang in 
Vlaanderen en Brussel twee on-
derwijsvormen naast elkaar be-
stonden. Er waren VSO- of type 
I-scholen en onderwijsinstel-
lingen die het traditioneel on-
derwijs (type II) trouw bleven.
In september al kwam het VSO 
op de directieraad. Het zou de 
komende tien jaar de discus-
sies beheersen. ‘Binnen onze 
traditie werd daar ernstig én 
lang over nagedacht’, legt Frie-
da De Lannoy uit. ‘Ook al leid-
de dat af en toe tot onenigheid. 
Het ging trouwens over de toe-
komst van de school, want de 
neergang, die stond in de ster-
ren geschreven.’ 
Na de piek van 1973 dook Mabo 
op acht jaar tijd onder zeshon-
derd leerlingen. Oorzaken vol-
gens een interne nota: daling 
van het geboortecijfer, groei 
van scholen en richtingen in de 
Rand, gemengde jongensscho-
len én de oprichting van VSO-
meisjesscholen. ‘Aanvankelijk 
bleef men weg, omdat er té veel 

‘Ondanks de overbevolking bleef de 
visie overeind: respect voor de leerling 
als individu, die moet ontplooid en niet 
gekneed worden.’
Oud-leraar Leo Verhoeven

O O K  D AT  N O G …

‘Mábo, Mabó!’
Sinds wanneer werd het 
lyceum ook Mabo genoemd? 
Er zijn zelfs twee uitspraken: 
Mábo en Mabó. Oud-leerling 
en oud-lerares Annemie 
Debuyst is formeel: ‘In de 
jaren zestig werd dat nog 
niet gezegd. Ik denk dat het 
iets met de sport heeft te 
maken.’
Laura Destrijcker beaamt 
dit. ‘De school deed ergens 
in 1971 mee aan een atle-
tiekwedstrijd in het Stade 
Follon in Sint-Lambrechts-
Woluwe. Onder meer leerlin-
gen van het Regina Caelily-
ceum in Dilbeek waren onze 
tegenstanders. Zij werden 
met ‘Ercé’ aangemoedigd.’
Om haar leerlingen te steu-
nen zocht de oud-leerkracht 
LO ook naar een stevige 
roepnaam. ‘Na wat aarzelen 
vroeg ik aan de directrice, 
zuster Filomena - die was 
daar dus aanwezig - of we 
de afkorting ‘Mabo’ mochten 
gebruiken. Ze antwoordde 
volmondig: ‘Ja!’. Toen werd 
voor de eerste keer Mábo of 
Mabó geroepen.’ (jdd)

6 Wetenschappelijke B in 1979-1980.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

RECHTSBOVEN Vierde moderne (nu 
derde) in het schooljaar 1975-1976.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

RECHTS Basketbalwedstrijd eind 
jaren zeventig. Op het sporttrui-
tje staat ‘MABO Brussel’. FOTO: ARCHIEF 
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volk op school zat, maar nadien 
doken die structurele proble-
men op’, verklaart Leo Verhoe-
ven. ‘Omdat er minder leerlin-
gen uit de Rand kwamen, ver-
dween ook geleidelijk het bus-
vervoer, want dat werd te duur.’   
In november 1974 trok alge-
meen overste Peeters aan de 
alarmbel. Ze voorspelde proble-
men, omdat andere scholen ge-
mengd werden of het VSO om-
armden. Op een studiedag in 
januari 1975 nam het korps de 
VSO-kwestie én het gemengd 
onderwijs (GO) onder de loep. 
Zeventig procent was tegen het 
VSO. 
‘We wilden vernieuwen en wis-
ten dat we te veel op onze re-
putatie teerden’, weet Griet Ae-
lvoet nog. ‘We zaten een beet-
je gevangen. We beseften dat 
Mabo als Type II-meisjesschool 
een ‘Brussels’ eiland riskeer-
de te worden, maar de vrees 
voor kwaliteitsverlies was zó 
groot.’ Het gemengd onderwijs 
verdeelde wel de geesten: 42% 
voor, 57% tegen. 
Het oudercomité was glashel-
der: een meisjesschool blijven, 
want ouders kiezen daar be-
wust voor. ‘Mabo heeft zo’n re-
putatie van degelijk onderwijs 
dat de school niets moet vre-
zen.’ Pro-VSO was het evenmin. 
‘Dat is geen succes en het blijft 
experimenteren. Onze kinderen 
zijn geen proefkonijnen. Het 
VSO heeft geen toekomst en is 
een nivellering naar onder.’     

Gebroken snaar

In juli 1974 kreeg het Mabo-
personeel een verrassend be-
richt. ‘Zuster Filomena ver-
laat de school. Om in haar ver-
vanging te voorzien achten we 
het nuttig over te gaan tot een 
consultatie van het leraren-
korps’, schreef Roza Peeters. 
Vast benoemde licentiaten kon-
den kandidaat zijn, waardoor 
voor de eerste keer een leek de 
school zou kunnen leiden.
Toch bleef Filomena nog één 
schooljaar. Griet Aelvoet herin-
nert zich de aarzeling van He-
verlee, allicht omdat er geen 
gewenst resultaat was bereikt. 
‘Dat was onhandig: eerst in de 
vakantie hoop creëren en dan 
alles bij het oude laten. Ik wist 
dat dit uitstel was. Filomena 
zou met pensioen gaan.’
Een tweede, nochtans goed 
voorbereide procedure leidde 
in juni 1975 opnieuw tot een 
vervelend resultaat. Geen en-
kele kandidaat behaalde een 
comfortabele meerderheid. He-
verlee besloot dat het perso-
neel toch nog een zuster wilde. 
De directieraad zag dat anders: 
‘Een meerderheid heeft zich 
duidelijk voor een leek uit het 
korps uitgesproken.’
Oud-lerares Annemie Debuyst 
zucht: ‘Een snaar was gespron-
gen. Niet iedereen zat op de-
zelfde golflengte en de rela-
tie met Heverlee geraakte ver-
zuurd.’ Leo Verhoeven: ‘De in-
richtende macht mispakte zich 
aan Brussel. Zuster Theresa 
had de school een vrijgevochten 
positie bezorgd. En wat je hebt 
verworven, geef je niet zomaar 
af. Gedwee luisteren naar He-

verlee, dat zat er niet echt in.’
Toch trok Heverlee aan het 
langste eind: zuster Julia werd 
de derde directrice. ‘Niet evi-
dent’, vertelt ze. ‘Ik kende Brus-
sel en het Vlaamse onderwijs 
niet. Ik had in Zaïre lesgegeven 
- als leek en religieuze - en ik 
was nog geen jaar directrice in 
Totshi. Maar door de Zaïrese-
ring van het onderwijs moest ik 
naar België terugkeren. Zuster 
Peeters zag in mij dé oplossing.’
‘Julia was wat ongelukkig’, al-
dus Griet Aelvoet. ‘Ze miste 
Afrika. Wij respecteerden haar, 
want zij zat tussen hamer en 
aanbeeld. Zij voelde de school 
wel goed aan, maar ze moest 
ook het moederhuis in ’t oog 
houden. En tussen Heverlee en 
Mabo was het water toen rede-
lijk diep.’

Amerikaanse meisjes

Toen zuster Julia het roer over-
nam, waren er nog 757 leer-
lingen. De ruimtelijke proble-
men waren nog even hardnek-
kig. Een oplossing kwam wel 
dichterbij. De afgebroken hui-
zen aan de overzijde maakten 
in 1978 plaats voor een gloed-
nieuw schoolgebouw. ‘Een ver-
ademing!’, lacht oud-lerares 
Annemie De Keyser. ‘Voor de 
normaalschool én het lyceum. 
De collega’s van biologie, fysica 
en chemie mochten trouwens in 
de modern uitgeruste vakloka-
len lesgeven.’
De neergang was echter defini-
tief ingezet. Op het einde van 
de jaren zeventig liepen nog net 
zeshonderd meisjes in de Mout-
straat school. Griet Aelvoet: 
‘Wat we ook deden, het was niet 
te stoppen. Dat was nieuw voor 
ons.’ Bovendien stopte de direc-
tieraad: te weinig kandidaten 
en te weinig zeggingskracht. 
Al was het niet allemaal kom-
mer en kwel. Op 25 april 1979 
vergaderde de eerste Sportraad, 
enkele maanden later kreeg de 
school de titel ‘Sportieve school 
1979’ en op 24 november wer-
den op vraag van Sabena 18 
sportieve Amerikaanse meisjes 
van de Bishop Ford High School 
of Brooklyn uit New York warm 
onthaald. Een week later viel 
de beslissing dat het lyceum in 
september 1981 toch met VSO 
zou starten. •

‘In deze school is alles mogelijk’

De Moutstraat in een existentiële 
crisis 
JOHAN DE DONDER

Het VSO kende in Maria-Bood-
schap een valse start en bleef 

de gemoederen beheersen. Het 
leerlingenaantal begon alar-
merend sterk te dalen. Zelfs een 
uitgekiende reclamecampagne 
bleek geen reddingsboei. Mabo’ers 
staken de plas over naar New 
York en Raf De Gols werd de eerste 
lekendirecteur.

JAREN TACHTIG

Op 1 september 1977 stapte de 
12-jarige Kristien Soret als een 
van de zevenhonderd meisjes 
Maria-Boodschap binnen. Ze 
kruiste een ja-knikkende zuster 
Mattea, want ze had zich voor 
deze ‘speciale’ dag deftig uit-
gedost. Op de speelplaats zag 
ze toch ‘uitgerafelde’ jeans. ‘Ik 
dacht meteen: morgen kleed ik 
mij ook jong en hip’, vertelt ze 
veertig jaar later.
Soret kwam uit het landelij-
ke Hoeilaart en verheugde zich 
op haar nieuwe meisjesschool 
in hartje Brussel. ‘Ik kende de 
school. Ons gezin was een Ma-
bo-gezin. Mijn mama, Yvon-
ne Vanstallen, liep er in de ja-
ren veertig school en mijn ou-
dere zus Annemie studeerde er 
af in 1976. Toen ik in 1983 de 
Moutstraat met spijt in ’t hart 
verliet - op kot in Leuven had 
ik een tijdje heimwee - zat mijn 
jongere zus Katrien in het twee-
de jaar.’
Kristien Soret ging héél graag 
naar Mabo. ‘Er was een aan-
gename sfeer, vrijheid én toch 
het noodzakelijk gezag. Het le-
rarenkorps was relatief jong en 

er werd degelijk en boeiend les 
gegeven. Op Mabo was het ern-
stig, maar nooit saai. Ik kreeg 
er de liefde voor de taal dank-
zij bevlogen leraars als Johan 
Boonen, Leo Verhoeven en Lucia 
Desmet. Ik zat op een dynami-
sche, moderne, Vlaamse school, 
die de ‘culturele’ stad als troef 
uitspeelde.’ 
Dat het lyceum een spectaculai-
re duik naar 450 leerlingen had 
gemaakt, toen ze afstudeerde, 
was Soret ontgaan. ‘Tja, leer-
lingen ervaren het schoolleven 
anders dan leraren en een di-
rectie’, zegt ze. Ze was er zich 
dus niet van bewust dat haar 
school in enkele jaren tijd in 
een existentiële crisis was ver-
zeild geraakt. 

Vlaamse feestdag

Bij het personeel én ook in He-
verlee stonden de lichten al ge-
ruime tijd op rood. ‘De struc-
turele oorzaken kenden we’, 
zegt oud-leraar Joep Gorinsek. 
‘Maar daar bovenop kampte de 
school met het groeiende nega-
tief imago van de stad, onder 
meer door de geleidelijke wij-
ziging van de bevolking. Waar-
om zouden ouders met hun kin-
deren nog enkele scholen in 
de Rand passeren om naar het 
‘bozere, onveiligere’ Brussel te 
pendelen?’
Door die sterke terugval zagen 
tussen 1972 en 1982 zo’n tien-
tal leraren de reaffectatie op 
zich afkomen. Griet Aelvoet: 
‘Dat was dramatisch. Met lede 
ogen moesten wij jonge, gedre-
ven collega’s laten gaan. En de 
discussies over het VSO en het 
gemengd onderwijs hadden 
ook hun sporen nagelaten. Er 
ontstonden groepjes voor- en 
tegenstanders.’

Frieda De Lannoy was een van 
die gereaffecteerden. ‘Ja, met 
tranen in de ogen moest ik naar 
een andere school. Ik weiger-
de mutatie en behield mijn be-
noeming. Ooit keer ik terug, 
was mijn idee.’Annemie De-
buyst kon wel blijven. Zij her-
innert zich wanhoopspogingen 
om leerlingen aan te trekken. 
‘Ik heb nog in de zomer op de 
Vlaamse feestdag folders uitge-
deeld. Tijdens een van die toch-
ten liep ik een collega van Ma-
ter Dei tegen het lijf en die zei 
smalend: ‘Awel, is ’t zo erg op 
Mabo’. Ik zonk door de grond 
van schaamte.’
In Heverlee drukte zuster Ju-
dith Muyshondt, voorzitster 
van het inrichtend comité voor 
onderwijs, in september 1984 

O O K  D AT  N O G …

Naar New York
Op 8 mei 1979 vroeg Sabena 
of het lyceum aan een 
uitwisselingsprogramma 
voor sportgroepen tussen 
Amerikaanse en Belgische 
scholen wilde deelnemen. De 
Sportraad reageerde positief 
en zo ontving Mabo in het 
najaar 18 Amerikaanse meis-
jes van de katholieke school 
Bishop Ford High School 
gelegen in Brooklyn, New 
York. In maart 1980 verbleven 
twintig sportieve Mabo’ers 
in New York. Ook in 1983 en 
1984 vond een uitwisseling 
plaats, maar dan met scholen 
uit Concord en Berlin in de 
noordelijke staat New Hamp-
shire. Toen reisden 23 meisjes 
met MABO-sporttas naar de 
States. In maart 1989 trokken 
25 basket- en volleybalmeisjes 
naar Dallas in Texas. (jdd)

Met de Highschoolbus kriskras door 
New Hampshire in 1983.
FOTO: PRIVÉVERZAMELING
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- de school was al naar vier-
honderd leerlingen getuimeld - 
haar bezorgdheid uit over ‘het 
voortbestaan van het lyceum’. 
Ze drong aan om de toestand te 
onderzoeken en oplossingen te 
zoeken.

CVP-congres

De Moutstraat kampte dus met 
een gigantisch probleem. Het 
personeel stelde zich existen-
tiële vragen. Zoals op de verga-

dering van 18 december 1981. 
‘Waar staan wij? Wie zijn wij? 
Wat willen wij?’ En dan. ‘Moet 
de Moutstraat misschien toch 
geen andere weg inslaan dan de 
andere secundaire scholen van 
de congregatie?’ 
‘Wij wilden niet lijdzaam toekij-
ken, maar vechten, zelfs tegen 
oorzaken waar wij geen vat op 
hadden’, vertelt Leo Verhoeven. 
Hij behoorde ook tot die groep, 
die nog altijd met dat VSO in z’n 
maag zat. Zelfs aanzienlijk wat 
ouders duwden op de rem. ‘Ho 
ja, dat VSO’, lacht oud-leerling 
Soret. ‘Mijn ouders waren tegen 
en héél blij dat mijn zus Katrien 
die dans net was ontsprongen.’ 
Op 20 oktober 1981 schreef een 
bezorgde moeder aan het ou-
dercomité: ‘Als ouders van Ma-
ria-Boodschapleerlingen vra-
gen wij om de stap naar het VSO 
zo lang mogelijk uit te stellen. 
Het vindt geen aansluiting bij 
het hoger onderwijs.’
Al was meer dan zestig procent 
van het korps voor de invoering 
van type I op 1 september 1981, 
in de brochure van dat school-
jaar was over VSO-richtingen 
niets te bespeuren. Met argu-
menten in een schema gego-
ten probeerden Leo Verhoeven 
en Flor Vanhaelen in het najaar 
van 1981 het tij alsnog te keren. 
Ze vreesden voor de eigenheid 
van de school, legden uit dat 
men ook binnen het type II kon 
vernieuwen en vonden een stro-
halm bij het CVP-congres.
‘Daar was waardering voor 
het traditioneel onderwijs en 
men wees op de niet-verplich-
ting om te veranderen’, weet 
Leo Verhoeven nog. ‘Wij tastten 
ook in het duister of wij ons al 
dan niet zouden vergissen. Ik 

zag in dat VSO goede ideeën, 
maar vond ze onuitvoerbaar. Ik 
was ervan overtuigd: dat was 
een aanval op degelijk onder-
wijs. De school moest zich on-
derscheiden om de concurren-
tie vanuit de Rand te overleven. 
Ze was uniek door haar creati-
viteit en sportiviteit, dat moest 
ze ook zijn in haar onderwijs-
aanbod. Gemengd klassiek zou 
in Brussel een uniek aanbod ge-
weest zijn.’ Voor het gemengd 
onderwijs was immers onder-
wijl in het lerarenkorps een 
meerderheid. 
In Heverlee begreep men dit 
standpunt helemaal niet, wat 
de relatie met Brussel niet ver-
beterde. Bovendien deden pro-
grammatieperikelen en strate-
gische spelletjes van andere ka-
tholieke scholen - vooral door 
gemengd te worden - de annun-
tiaten steigeren. Zuster Roza 
Peeters liep rood aan van woe-
de, toen ze vaststelde dat nog-
al wat scholen hun zin deden 
en zonder overleg beslisten. Ze 
besefte dat het lyceum het kind 
van de rekening zou worden.
De algemeen overste eiste over-
leg in de scholengemeenschap 
Anderlecht-Brussel-centrum 
en klopte bij het aartsbisdom 
op tafel. Haar standpunt was 
zo klaar als een klontje. ‘Ma-
ria-Boodschap wordt niet ge-
mengd, zet in het schooljaar 
1982-1983 de stap naar het VSO, 
maar krijgt de richting econo-
mie én er is uitzicht op moder-
ne talen.’ En zo geschiedde, al 
was economie slechts een com-
plementair vak. 
‘Maar dat werkte ook niet’, zegt 
Annemie De Keyser. ‘De school 
bleef maar zakken. Elk school-
jaar keken we bang naar de in-

schrijvingen.’ Hilde Van Roey 
dacht op een bepaald moment 
dat het einde nabij was. Griet 
Aelvoet was minder pessimis-
tisch: ‘We zaten in een penibe-
le situatie, maar ik bleef hopen 
dat de reputatie van de school 
ons zou redden.’  

Project

‘Toch was er veerkracht’, aldus 
oud-directrice zuster Julia. ‘Ik 
zei altijd: hier is alles mogelijk. 
Er bleef veel bewegen en de wij-
ze waarop de 40ste verjaardag 

werd gevierd, was geweldig. 
Men organiseerde een sport-
feest en een stadsspel voor 
tweehonderd kinderen uit la-
gere scholen! Zelfs een popcon-
cert in Ancienne Belgique stond 
op het programma. De leerlin-
gen gingen op zoek naar hun 
stad. Men vergat even de pro-
blemen en de creativiteit nam 
de bovenhand.’ 
De feestweek in maart 1982 
was indrukwekkend en... had 
een knipoog naar de misluk-
te projectweek van 1974. In de 
Stadskrant stond te lezen: ‘Als 

O O K  D AT  N O G …

Mabo verloor  
drie leraren
De jaren tachtig waren best 
noodlottig. Op acht jaar 
tijd verloor het lyceum drie 
leraren, die hun creatieve en 
pedagogische stempel had-
den gedrukt. Leo Verhoeven 
blikt terug op zijn betreurde 
collega’s en boezemvrienden.  
Op 29 mei 1980 overleed 
muziekleraar Oswald Fieuws 
(41) na een fatale val. Hij was 
de bezieler en dirigent van 
het internationaal bekende 
Nausikaäkoor. ‘Oswald was 
een muzikant in hart en 
nieren, een virtuoos impro-
visator op de piano en een 
trouw medewerker aan het 
tweejaarlijkse schooltoneel. 
Hij was een wondere man, 
verrassend, uitbundig en 
gevoelig’, getuigt Verhoeven. 
Drie jaar later, op 26 juli 
1983, overleed plotseling Flor 
Vanhaelen (46), leraar plasti-
sche opvoeding en beeldend 
kunstenaar. Hij werkte ook 
in de middelbare normaal-
school en was directeur van 
de Gemeentelijke School voor 
Beeldende Vorming in Sint-
Pieters-Leeuw. Zijn naam was 
onafscheidelijk verbonden 
met alles wat met beeldende 
kunst heeft te maken.
Verhoeven: ‘Flor gaf let-
terlijk kleur aan de school 
en het schooltheater. Maar 
hij was vooral een van de 
inspirerende krachten van 
het lyceum, zowel sociaal 
als pedagogisch. Hij was 
een mens om op te bouwen, 
had een gefundeerde 
visie en was speels zonder 
lichtzinnigheid.’
Leraar wiskunde Frans De 
Rijs (46) overleed onverwacht 
op 30 december 1988. Hij 
was, aldus Verhoeven, een 
gedreven leraar met een open 
geest en met een hart voor de 
leerlingen en de school. ‘Frans 
was een vrolijke collega, 
altijd bereid tot dialoog en 
onderzoek. Soms kon hij 
wat impulsief zijn, maar hij 
dacht altijd na over de spirit 
van de school.’
De Rijs schitterde in 1987 als 
Jupiter in het toneelstuk ‘En 
wat zeg je van Dido?’ Hij was 
ook een vaste waarde bij de 
sinterklaasfeesten. Verhoe-
ven: ‘Met zijn overlijden 
verloor ik een warme vriend, 
de derde op nog geen tien 
jaar tijd. Dat was voor de 
school en het korps een zware 
beproeving.’ (jdd)

ONDER 6 Latijn-Grieks/Latijn-wetenschappen, schooljaar 1982-1983.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BENEDEN De filmclub in 1982.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

ONDER De start van de fietstocht naar Liedekerke in 1989.
FOTO: PRIVÉVERZAMELING

BENEDEN Hoogspringen tijdens het sportweekend in Tongerlo, begin jaren 
tachtig. FOTO: PRIVÉVERZAMELING

BOVEN Werken in themagroepen in 
Brussel tijdens feestweek 40 jaar 
Mabo. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

RECHTS Directrice zuster Ju-
lia en algemeen overste zuster 
Roza Peeters in 1982. FOTO: ARCHIEF 
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een school viert, vieren vooral 
de leerlingen. De school bestaat 
immers voor hen. Daarom ont-
dekken ze in een stadsspel en 
in themagroepen de stad Brus-
sel. Zij keren Brussel binnenste 
buiten. Noem het project. Daar 
heeft het wel wat van.’
De festiviteiten haalden vlot de 
krantenpagina’s en dat bracht 
de kersverse en veelbelovende 
werkgroep ‘public relations’ op 
ideeën. Media-aandacht moest 
de speerpunt worden, naast 
‘zwaar’ reclame maken. ‘Maar 
laat ons eerst onderzoeken wie 
we zijn’, aldus de PR-groep. De 
‘projectgroep’ wachtte alvast 
niet en liep in de kijker met een 
vastenactie waarbij andere cul-
turen werden betrokken. ‘Ma-
ria-Boodschap maakt kennis 
met keuken en problemen van 
immigrant’, kopte Het Nieuws-
blad in april 1984.
Eind 1984 werd marketingspe-
cialist Jan Callebaut aan het 
werk gezet om de school ‘door 
te lichten’. Zijn ‘eerlijk’ eind-
rapport werd met gemengde 
gevoelens onthaald. Het docu-
ment bevestigde de interne te-
genstellingen en de slechte re-
latie met de inrichtende macht, 
‘de onzichtbare aanwezige’. 
De samenvatting was helder: 
los de interne problemen op 
en speel het product ‘MABO’ - 
‘uniek in zijn specifieke ligging’ 
- maximaal uit. ‘Dit in totale sa-
menwerking en met inzet van 
iedereen.’

Europalia

De zusters verslikten zich in 
hun koffie. In het rapport la-
zen zij alleen ‘MABO’. Het vier-
letterwoord zou promotioneel 
beter klinken en lezen, al was 
zelfs in Brussel niet iedereen 
het daar mee eens. Sommigen 
vonden ‘de Moutstraat’ war-
mer. Een ‘detail’ bleek een brug 
te ver. Brussel was misschien 
reactionair, maar de ‘vloot’ ver-
laten: dat nooit. Een delegatie 
uit Heverlee verscheen in de 
Moutstraat om duidelijk te ma-
ken dat ‘alle’ bootjes van de an-
nuntiatenvloot in dezelfde rich-
ting ‘blijven’ varen. Lees, de 
school is en blijft katholiek en 
de officiële naam is sinds 1941: 
Maria-Boodschaplyceum.  
‘Wij legden er ons bij neer, want 
wij hadden wel het gevoel dat 
Heverlee de school dreigde te 
lossen’, herinnert Joep Gorin-
sek zich nog. Een uitgekiende 
campagne werd uitgerold, met 
folders, stickers, reclame op ra-
dio en in kranten en tijdschrif-
ten. En ja, MABO werd toch ge-
bruikt. Er verschenen artikels 
over de reizende ‘Mabo’ers’ 
naar de VSA en over de sociale 
en culturele acties, die welis-
waar nooit waren stilgevallen. 
Zo sprong de school in okto-
ber 1985 op de Europaliakar en 
ontving Spaanse gasten om hen 
‘Brussel, eens hoofdstad van 
de Spaanse Nederlanden, nu 
hoofdstad van Europa’ te laten 
ontdekken.
Helaas, het bracht allemaal 
geen zoden aan de dijk. Het ly-
ceum bleef maar leerlingen ver-
liezen. In 1986 telde het nog 
maar 338 leerlingen. Tot over-

maat van ramp kwam de over-
heid met besparingen aandra-
ven, op basis van normen: het 
aantal inschrijvingen dus. En,... 
de plannen van een nieuwe on-
derwijsvorm - het eenheidstype 
- waren de wereld in gestuurd. 
Nu heerste er paniek in de 
Moutstraat. Volgens een inter-
ne nota van juni 1986 zorgde ‘de 
nijpende daling voor veel ze-
nuwachtigheid’. Roza Peeters, 
sinds september 1986 voorzits-
ter van de inrichtende macht, 
boog zich over het netelige dos-
sier van Maria-Boodschap en 
schoot in actie. ‘Zij leerde Brus-
sel en het lyceum beter kennen 
en kwam eindelijk in beweging’, 
zegt Leo Verhoeven.

Startdag

In het schooljaar 1986-1987 
nam zuster Peeters volgens Ver-
hoeven de juiste beslissing: een 
nieuwe directie. Zij was ervan 
overtuigd dat het iemand van 
buiten het korps moest zijn, 
maar die met de annuntiaten 
vertrouwd was. Het werd Raf 
De Gols, een theoloog en socio-
loog, die van 1972 tot 1986 in 
Heverlee les had gegeven. Hij 
was één academiejaar gods-
dienstleraar in de normaal-
school aan de overkant.
‘Op het regentaat ontmoette ik 
collega’s, die ook in het lyceum 
werkten, en ik had na een tijd-
je een zekere notie van de moei-
lijkheden op de school’, legt De 
Gols uit. ‘Ik wist dat ik voor een 
héél moeilijke opdracht stond. 
Ik ben niet met een bepaal-
de verwachting, maar met een 
duidelijk idee door de school-
poort gestapt. Ja, er was één 
voorspelbare verwachting: het 
korps dacht dat ik door Hever-
lee was gedropt. Dat beeld kon 
ik niet bestrijden.’ 
‘Ik heb dat rapport - dat ging 
eigenlijk over emoties - aan de 
kant geschoven en mijn idee op 
het voorplan gezet: in Brussel 
een eigenzinnige en vrij-zinni-
ge katholieke school met spe-
cifieke troeven en een rijk ver-
leden opnieuw op de kaart zet-
ten. Ik gunde mij de nodige tijd 
en ruimte, want het zou timme-
ren aan een lange weg worden. 
Ik moest tegenstellingen over-
bruggen en die leraren laten sa-
men werken en samen leven.’
Het eerste wat de directeur 
deed, was het invoeren van wat 
hij ‘de startdag’ noemde. Op 11 
oktober 1987 trokken 324 meis-
jes en hun leerkrachten naar 
Grimbergen. De boodschap van 
De Gols klonk alsvolgt: ‘Die dag 
zijn we samen op weg, samen 
uit, samen thuis. Er is geen prijs 
te behalen, tenzij deze dat zo’n 
dag voor elkeen mag lukken. 
Dat geluk wensen we iedereen 
toe en daaraan kunnen we al-
lemaal ons steentje bijdragen.’
‘Wat een stijlbreuk!’, zegt le-
rares Anne Puttaert. ‘Raf had 
veel voordelen. Hij kreeg kre-
diet, kon verenigen, had rela-
ties, kende de zusters, had dui-
delijke ideeën en wilde ons sa-
men doen bewegen. Ik mag dat 
gerust zeggen: hij nam ons bij 
de arm en motiveerde ons om 
de school ‘samen’ te redden.’ •  

‘We bleven rustig en lustig verder timmeren’

Een Vlaams lyceum vocht voor 
zijn bestaan
JOHAN DE DONDER

Raf De Gols begon aan een red-
dingsoperatie van lange adem. 

Er kwam reclame op vrije radio’s, 
vaklokalen werden gebouwd en 
monovolumes brachten leerlingen 
vanuit de Rand naar de Mout-
straat. Het eenheidstype werd 
verplicht ingevoerd en de eerste 
jongens deden hun intrede. 

JAREN NEGENTIG

De vierde Mabo-directeur no-
digde het personeel begin 1988 
tijdens zijn eerste pedagogi-
sche studiedag uit om ‘samen’ 
aan de ‘operatie redding’ te be-
ginnen. Hij besefte goed dat het 
al jaren in woelig water zat, dat 
dit begon door te wegen en dat 
het scepticisme niet ver weg 
was. Om de inspraak een duw 
te geven had hij de directieraad 
- voortaan ‘Lares’ - nieuw leven 
ingeblazen. In 1991 kwam daar 
de verplichte Participatieraad 
bij.
Raf De Gols had de ‘eigenzin-
nige’ Mabo-brochure van de 
voorbije jaren grondig gelezen. 
Die beklemtoonde de sterke 
band met de grootstad. Verder: 
‘Je mag er problemen hebben, 
krijgt er opmerkingen en kan 

er in grote mate jezelf zijn. Het 
is een confessionele school met 
aandacht voor het humane en 
sociale. Het is de enige Vlaam-
se meisjesschool in Brussel. Er 
wordt les gegeven, maar de lite-
raire en esthetische kant van de 
vakken is even waardevol.’

De directeur wilde niet aan dat 
imago raken, maar wel aan de 
huisstijl sleutelen. Hij vroeg om 
daarover na te denken. Hij had 
immers ook het signaal van een 
bezorgd oudercomité begrepen: 
public relations is van cruci-
aal belang. De ouders zagen een 
verband tussen het afremmen 
van de dalende trend en publi-
citeitsacties. ‘Moeilijk te bewij-
zen, maar reclame was nodig’, 
zegt de oud-directeur.  
Hij had een drieledig plan: fris-
se reclame, medialokalen én de 
opwaardering van de opendeur- 

en oud-leerlingendag en de cu-
linaire dagen. Hij bleef ook ha-
meren op samenwerking. Toch 
eindigde de studiedag in een 
valse noot. ‘We namen beslis-
singen, maar er werd nog flink 
gebakkeleid’, aldus De Gols. ’s 
Avonds besliste ik: geen studie-
dagen oude stijl meer. We gin-
gen voortaan op reis: iets be-
zoeken en dan lekker eten. Wel, 
men spreekt vandaag nog met 
veel nostalgie over die toch-
ten. Ze waren hét middel om het 
korps te verenigen.’ 

Einde nabij

In juni 1988 kregen de perso-
neelsleden een evaluatie. De di-
recteur presenteerde een was-
lijst problemen - zowel extern 
als intern - maar somde ook de 
troeven van de school op. ‘En 
laten we eerlijk zijn, we zullen 
niet meteen de hoogte inschie-
ten’, waarschuwde hij, ‘eerder 
verder zakken. Maar laat ons 
het heft in handen nemen.’ Zus-
ter Roza Peeters zuchtte van 
opluchting: ‘Er zijn in de Mout-
straat duidelijk vorderingen 
én er is nu geen aversie tegen 
Heverlee.’
In het begin van zijn tweede 
schooljaar wachtte Raf De Gols 
een berg werk. Bovendien ver-
keerde de school in financieel 
zwaar weer door het aanhou-
dend leerlingenverlies. Het per-
soneel stelde hij wel gerust: de 
reaffectatiebijl blijft opgebor-
gen. Trouwens, bij zijn solli-
citatie had hij een belangrijke 
boodschap: ‘Ik wil dat iedereen 
kan blijven!’ 

‘Wij vochten zij 
aan zij voor de 
toekomst van 
onze school.’
Griet Blondiau, oud-directrice

O O K  D AT  N O G …

Mout(je(s)) 
In september 1988 verscheen 
een proefeditie van een 
nieuw schoolblad: Moutjes. 
Het kreeg een ambitieuze 
ondertitel: ‘Het internatio-
nale schoolmagazine van het 
Maria-Boodschaplyceum’. 
Directeur Raf De Gols schreef 
het zowat vol en ontleende 
gretig artikels uit kranten 
en tijdschriften. Geleidelijk 
schreven gastjournalisten, 
vooral leerlingen, korte stuk-
jes en de agenda achteraan 
werd een vaste rubriek.
In maart 1993 nam 4 Latijn-
wiskunde de redactie over 
en kreeg het blad een nieuwe 
ondertitel: ‘Het schoolmaga-
zine van Maria-Boodschap’. 
Uiteraard bleef de directeur 
meewerken. Zijn editoriaal 
had z’n vaste plek. In septem-
ber 1995 kreeg het blad een 
iets kortere naam: Mout. Drie 
jaar later was het opnieuw 
wat langer: Moutje. Maar 
in de schoolmond bleef het 
altijd: ‘de moutjes’.(jdd)

ONDER Toneel onder regie van Leo 
Verhoeven: ‘Bitter zijn de tranen van 
het paard’ (april 1990).
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BENEDEN Projectdag van 25 april 
1997. Braaf zijn of mep?
FOTO: JOHAN DE DONDER



 9

2 3  M A A R T  2 0 1 7

de moutdruppel

Technisch stond De Gols voor 
een uitdaging: het VSO-aanbod 
rationaliseren én de eenheids-
structuur voorbereiden. Dat be-
tekende onderhandelen in een 
scholengemeenschap, waar hij 
vanaf de eerste dag als ‘begra-
fenisondernemer’ werd aan-
zien. ‘Er waren scholen die 
hoopten dat Mabo kopje onder 
zou gaan’, weet hij nog. Maar 
hij haalde de volwaardige rich-
ting ‘economie’ binnen. ‘Dat 
vulde de lacune in ons aanbod 
aan.’
De reclamecampagne, met 
spots op vrije radio’s, liep be-
hoorlijk en De Gols begon aan 
de verbouwing van de kapel 
tot bibliotheek en de inrichting 
van de eerste computerklas. 
Daar kwamen in een razend 
tempo een chemie-, fysica-, me-
dia- en technologielokaal bij. 
Ook de inkomhal en de sport-
zaal werden aangepakt. De di-
recteur deed echter nog iets he-
lemaal anders: hij keek naar de 
EU voor een school met een spe-
ciaal curriculum en statuut. Hij 
werkte aan een droom: een ka-
tholieke Europese school.
Maar,... de cijfers verbeterden 
niet. In februari 1993 telde het 
lyceum 304 leerlingen, het laag-
ste aantal ooit sinds 1972. ‘Men 
schoof op z’n stoel in de le-
raarskamer’, vertelt Griet Blon-

diau, oud-lerares en -directrice. 
‘Tijdens de opendeurdagen ke-
ken wij op straat of er geen volk 
in aantocht was. In septem-
ber 1996 heerste paniek: colle-
ga’s dachten dat het einde na-
bij was. In het eerste jaar zaten 
toen slechts 38 leerlingen, ook 
al was Mabo al twee schoolja-
ren gemengd.’

Leasingbusjes

Een ander redmiddel werk-
te wel: leerlingenvervoer. ‘Wei-
nig Brusselse kinderen vonden 
de weg naar de school’, legt De 
Gols uit. ‘Dus moesten we leer-
lingen uit de Rand in de stad te 
krijgen. Leasingsbusjes, waar-

mee ze tot aan de schoolpoort 
werden gebracht, waren de op-
lossing.’ Tevens werd opnieuw 
reclame gevoerd, nu met de 
slogan ‘Deze school heeft iets 
aparts’. Leraren schuimden 
scholenbeurzen af en stelden 
Mabo in basisscholen voor.  
‘We bleven rustig en lustig ver-
der timmeren’, lacht de oud-
directeur. ‘Door het samen te 
doen, kwam er vertrouwen. 
En... de verhouding met He-
verlee was constructief. ’ Griet 
Blondiau: ‘Wij vochten zij aan 
zij voor de toekomst van onze 
school.’ 1996, hét rampjaar, 
werd merkwaardig genoeg een 
keerpunt. Geleidelijk steeg het 
aantal eerstejaars en twee jaar 

later was de kaap van 75 meis-
jes én jongens in zicht.
Ondertussen bleef het lyce-
um de actieve stadsschool. Na-
schoolse sport, start- en pro-
jectdagen, reizen, vieringen, 
toneel, filmforum, Nausikaä-
koor, middagactiviteiten,... ble-
ven de eigenzinnigheid type-
ren. En binnen de Mabo-tradi-
tie werd de 50ste verjaardag in 
1992 een knallend feest. Feest 
vieren betekende... de stad in 
trekken. In het Zuidpaleis von-
den de ‘Brusselse Spelen’ plaats 
en eind april trokken 320 leer-
lingen naar Straatsburg en om-
streken. ‘Dit was ook timmeren, 
maar dan aan een ‘wij-gevoel’, 
besluit Raf De Gols. •

O O K  D AT  N O G …

Laatste zusters
In 1963 leefden in het kloos-
ter verbonden aan de school 
18 zusters, het meeste ooit. 
Zuster Godelieve Devriendt 
was toen overste van de 
communauteit. Het klooster 
bevond zich aan de kleine 
kant en wat vandaag biblio-
theek is, was tot november 
1989 de kapel. Vanaf de jaren 
zeventig daalde het aantal 
inwonende zusters geleide-
lijkaan. De laatste overste 
was zuster Jeanne Meyers. 
Van bij de start van het 
lyceum in 1941 tot het 
sluiten van de Franstalige 
lagere school in 1958 was 
de communauteit Frans- en 
Nederlandstalig. Nadien 
leefden er in het klooster 
alleen Nederlandstaligen 
annuntiaten. Zuster Lea, zus-
ter Marie-Gerard en zuster 
Benoit verlieten in juni 1995 
definitief het klooster in de 
Moutstraat. De twee laatste 
woonden er meer dan dertig 
jaar. (jdd) 

UITERSTLINKS Eerste jaar B en 2 La-
tijn, schooljaar 1991-1992.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

LINKS Opkomen in het Zuidpaleis tij-
dens de Brusselse Spelen, het sport-
feest op 23 mei 1992. 
FOTO: JOHAN DE DONDER

ONDERLINKS Raf De Gols, de eerste 
lekendirecteur.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

ONDER De hele school opgesteld 
volgens het schoollogo in 1992: 320 
leerlingen.  FOTO: JOHAN DE DONDER
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De elementaire deeltjes van Petra Van Mulders

Oud-leerling onderzoekster  
in het wereldvermaarde CERN
KAATJE AERTS

Oud-leerling Petra Van Mul-
ders, afgestudeerd in juni 

2002, heeft voor een bescheiden 
vrouw van amper 32 een indruk-
wekkend cv: deeltjesfysicus aan 
de VUB, medewerkster aan het 
CERN in Genève en betrokken 
bij een internationaal project in 
het SCK in Mol. Bovendien is ze 
mama van een zesjarig dochtertje, 
Helena. Hoe heeft ze dat allemaal 
klaargespeeld?

We ontmoeten elkaar niet ver 
van de school voor een interes-
sant gesprek over de elemen-
taire deeltjes van haar leven, 
die van het onderwijs en van 
de wetenschap. En hoe die alle-
maal blijken opgebouwd te zijn 
uit dezelfde materie en dezelfde 
krachten.
De eerste zaadjes van Petra’s 
passie voor deeltjesfysica wer-
den in het vijfde middelbaar 
geplant. Terwijl andere leerlin-
gen naar Rock Werchter gingen, 
kreeg zij de kans om een be-
zoek te brengen aan het wereld-
vermaarde CERN-centrum in 
Genève, om de deeltjesversnel-
ler van dichtbij te bewonderen.
Haar interesse was gewekt 
en werd nog gestimuleerd op 
Mabo, onder andere door de 
vragen hieromtrent van enkele 
leerkrachten, ook niet-weten-
schappers. ‘Deze brede kijk, als-
ook de vrijheid om jezelf te zijn, 
is’, aldus Petra, ‘de grote kracht 
van Mabo. Als tiener kleedde 
ik mij ‘gek’ en ook mijn kapsel 
was misschien wat ‘vreemd’: 
acajou dotjes met parapluutjes 
of kleurpotloden erin. De leer-
krachten vertrokken echter 
geen spier.’
Vijftien jaar geleden zei Petra 
onze school vaarwel en trok 
ze naar de VUB. Toen ze afstu-
deerde in 2006, koos ze ervoor 
om te beginnen aan een docto-
raat over deeltjesfysica. Haar 
echtgenoot, die gespecialiseerd 
is in dezelfde materie, kruiste 
haar pad. Samen hebben ze een 
dochtertje van zes, Helena. 
Petra: ‘Een evenwicht vinden 
in de werk- en privésfeer is een 
uitdaging. In mijn sector werkt 
er immers niemand van 9 tot 
5. Bovendien is het onderzoek 
in de deeltjesfysica een inter-
nationaal gebeuren, dus ‘vas-
te uren’ bestaan niet. Gelukkig 
kunnen veel vergaderingen via 
video conference, soms met hi-
larische toestanden tot gevolg, 
zoals professoren in pyjama’s.’

Big bang

Dat Petra heel erg gewaardeerd 
wordt door haar collega’s, blijkt 
onder andere uit de vraag om 
een onderzoeksgroep te leiden 
aan het CERN. Geen sinecure 
voor deze timide vrouw, maar 
ook deze uitdaging heeft ze met 
verve doorstaan. Blijkt dat de 
belangrijkste kwaliteiten van 

een leider ‘kunnen luisteren’ 
en ‘ontmijnen’ zijn, waarin Pe-
tra net uitblinkt. Via haar on-
derzoeksopdracht aan de VUB 
werkt ze nog steeds samen met 
het CERN en neemt ze deel aan 
een project in het SCK in Mol.
Beide projecten gebeuren in 
het kader van de zoektocht 
naar de meest fundamente-
le deeltjes van het heelal en 
de krachten die ertussen wer-
ken. Nu worden we even tech-
nisch. ‘In de deeltjesversneller 
van het CERN worden proto-
nen ‘versneld’ tot bijna de snel-
heid van het licht’, vertelt Petra. 
‘Men laat ze gecontroleerd bot-
sen, waardoor kinetische ener-
gie wordt omgezet in massa 
volgens de relativiteitsformule 
van Einstein (E=mc²).’ 
‘Er ontstaan hierbij nieuwe 
deeltjes die niet stabiel zijn - 
zoals dat gebeurd is bij de big 
bang - waardoor ze signalen ge-
ven in de detector, die dan weer 
vergeleken kan worden met een 
‘megapixelfototoestel’. De uit-
daging is om signalen te combi-
neren en hierop algoritmes toe 
te passen om te reconstrueren 
welke deeltjes er gecreëerd zijn 
in de botsing. Zo hoopt men op 
termijn een zicht te krijgen op 
het ontstaan van het heelal.’
‘Dit klinkt allemaal erg theore-
tisch, maar er zijn ook een aan-
tal interessante ‘neveneffecten’ 
met zeer praktisch nut’, gaat de 
oud-leerling verder. ‘Om te we-
ten hoe de wereld in elkaar zit, 
moeten de onderzoekers tech-
nologische grenzen verleggen. 
Zo is bijvoorbeeld de technolo-

gie van de ‘touch-screen’ ont-
dekt in het CERN.’
Een andere toepassing is de 
protonentherapie om kanker 
te bestrijden. Ook het protocol 
voor het ‘www’, het World Wide 
Web, werd ontwikkeld op het 
CERN, in eerste instantie be-
doeld voor wetenschappers om 
sneller resultaten uit te wisse-
len. Petra wil dus een lans bre-
ken voor haar onderzoek, want 
ze is ervan overtuigd dat net zo-
als voor alle elektronica nu de 
kwantummechanica onontbeer-
lijk was, bijvoorbeeld ook het 
Higgs-boson en quarks nuttige 
toepassingen kunnen hebben in 
de toekomst.

Vijf procent

Daarmee komen we bij het be-
lang van ‘problem solving’ en 
‘creatief denken’. Petra: ‘Dit zijn 
de sleutelbegrippen waarop de 
wetenschap, het onderwijs en 
de maatschappij gestoeld moe-
ten zijn. Ik pleit dan ook voor 
een vorm van onderwijs waarin 
out of the box-denken gestimu-
leerd wordt via vakoverschrij-
dende projecten, zoals het ont-
wikkelen van een app of het op-
timaliseren van het energiebe-
leid van de school.’
Vakgebieden dienen volgens Pe-
tra samengebracht te worden, 
waardoor de nadruk komt te 
liggen op inzicht en praktische 
toepasbaarheid. ‘Voor kennis-
opslag en repetitieve taken heb-
ben we immers andere tools, 
zoals computers en robotten. 
Bedrijven en scholen/universi-

teiten werken te weinig samen: 
er moet meer doorstroming zijn 
van informatie om jongeren op 
weg te zetten.’
Het is immers niet gemakke-
lijk om als jong mens te weten 
waar je naartoe wilt. Daarom 
is Petra’s boodschap aan hen 
dat ze moeten geloven in hun 
kracht, want de zoektocht naar 
de eigen kern heeft tijd nodig 
en gaat niet vanzelf. ‘Bovendien 
is dit leven in deze tijd er één 
van zich levenslang openstellen 

voor nieuwe inzichten.’ Waar 
hebben we dit nog gehoord? De 
slogan van onze school heeft 
duidelijk haar sporen nagelaten 
in onze oud-leerlingen.
Toch moeten we niet pretende-
ren dat we met dit gesprek Petra 
Van Mulders helemaal hebben 
doorgrond. We kennen slechts 
vijf procent van de inhoud van 
het universum. Ongetwijfeld is 
dat ook ongeveer wat dit inter-
view weergeeft: vijf procent Pe-
tra Van Mulders. Misschien. •

‘Dit leven in deze tijd is er één van zich 
levenslang openstellen voor nieuwe 
inzichten.’
Oud-leerling Petra Van Mulders

ONDER Aandachtig luisteren tijdens de apotheose van de Projectdag van april 
1997.  FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BENEDEN Petra in 6 Grieks-Latijn. Met Iris Demunck, Veerle Amerijckx en 
Sylvia De Backer. FOTO: PRIVÉVERZAMELING

BOVEN Oud-leerling Petra Van 
Mulders.
RECHTS Kaatje Aerts interviewt  
Petra Van Mulders.
FOTO'S: NATALIE ARSENOW
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Willem Van Schuerbeeck: olympiër als leraar

‘Ik loop elke dag naar mijn school in hartje Brussel’
KATRIEN TIBAU

Weinig scholen hebben de eer 
een olympisch atleet in hun 

lerarenkorps te hebben. Sinds de 
zomer van 2016 kunnen alle leer-
lingen en leerkrachten van Mabo 
met trots verkondigen dat hun le-
raar lichamelijk opvoeding van de 
derde graad, Willem Van Schuer-
beeck, deelnam aan de marathon 
van de Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro.

Op zijn veertiende begon Wil-
lem Van Schuerbeeck competi-
tie te lopen. Tot dan had hij zo-
als veel jongens van zijn leef-
tijd gevoetbald, weliswaar in 
een club met een hoog niveau. 
Het sporten zat Willem altijd al 
in het bloed. Hoewel zijn leef-
tijdsgenootjes waarschijnlijk 
het liefst achter de bal aan ren-
den, vond de jonge middenvel-
der zijn ‘drive’ in de straftrai-
ningen. Om de jongens disci-
pline bij te brengen moesten ze 
rondjes lopen, wanneer ze niet 
in orde waren. Pas in het twee-
de middelbaar zou hij zijn ware 
passie ontdekken.
De eerste echte looptrainingen 
deed Willem in de voetsporen 
van zijn vader, die ook al ma-
rathons liep. Vader Van Schuer-
beeck merkte meteen op dat zijn 
zoon een hazewind was. Hoe 
meer Willem ging trainen, hoe 
duidelijker het werd, dat hij een 
langeafstandsloper zou wor-
den. Tijdens zijn studententijd 
bleef hij gedreven lopen, maar 
in de examenperiodes moest 
hij een pauze van zes weken 
inlassen. 
Zo was het moeilijk om iets op 
te bouwen en Willem leerde dat 

regelmaat in de sport het be-
langrijkste is. Door enkele per-
soonlijke levenskeuzes en twee 
operaties kon hij niet voluit 
trainen. Het zou tot 2010 duren 
voor hij zijn eerste marathon 
liep en dat werd de marathon 
van Eindhoven, een wedstrijd 
die heel populair is bij Belgi-
sche lopers.
Inmiddels is Willem de tel 
kwijt: elk jaar loopt hij twee 
marathons voor zichzelf. Daar-
naast loopt hij er veel op trai-
ning of als tempomaker bij de 
dames. In het loopmilieu noe-
men ze dat ‘hazen’. De organi-
sator van de wedstrijd vraagt 
dan lopers om 17 of 18 kilome-
ter per uur te lopen en de da-
mes lopen achter ‘de haas’. Die 
zorgt ervoor dat zij uit de wind 
kunnen lopen, geeft de drank-
posten aan,…

Kenia

In Europa is het niet evident 
je boterham te verdienen als 
marathonloper. Willem combi-

neert zijn drukke trainingspro-
gramma met een voltijdse job 
in het onderwijs. ‘In landen als 
Kenia, waar de levensstandaard 
laag is, kunnen atleten wel van 
hun sportcarrière leven. Hier 
ligt dat anders. Enkel lopers die 
onder de 2 uur 10 lopen zijn in 

staat om er van te leven.’ 
Willem is vader van twee kinde-
ren en kiest er dus bewust voor 
om zijn werk en zijn loopambi-
ties te combineren. Het is een 
keuze die veel overgave en dis-
cipline vraagt, maar hij slaagt 
erin, omdat hij bijna elke dag 
naar onze school in het hartje 
van Brussel loopt. ‘Ik stippelde 
een route uit via de Grand Ran-
donnée en loop zo dagelijks ge-
middeld dertig kilometers. Tij-
dens de schoolvakanties trek 
ik vaak naar Nederland om te 
trainen en ik volgde stage in 
Portugal en een hoogtestage in 
Sankt-Moritz in Zwitserland.’
Om zich voor te bereiden op de 
Olympische Spelen trok Willem 
dus ook naar Kenia. ‘Daar is als 
het ware een nieuwe toeristi-
sche niche ontstaan. Europese 
lopers komen er zich voorberei-
den op belangrijke wedstrijden 
en liefhebbers komen er één-
voudigweg om te kijken.’ 
De eerste drie weken verbleef 
Willem er in een hotel dat ge-
rund wordt door een Belg. Hij 

trainde er op 2.500 meter hoog-
te. Daarna leefde hij drie weken 
in een kamp waar Keniaanse at-
leten door Europese managers 
worden getraind. ‘Het was een 
bijzondere ervaring om mee te 
trainen met de toplopers, hun 
dieet van wit brood en bonen te 

volgen en dan nog eens in een 
gat in de grond naar het toilet 
te gaan.’

Olympische cakejes

Toen Willem weer naar huis 
kwam, bereikte het grote 
nieuws ook Mabo: we hadden 

een olympiër onder de collega’s. 
Leerkrachten en leerlingen be-
reidden een heuse fakkeltocht 
voor om hun LO-leraar als een 
echte olympische atleet te vie-
ren. We werden eveneens ge-
trakteerd op olympische cake-
jes die Lies, Willems vrouw, 
voor de gelegenheid bakte. 
Niettegenstaande al die aan-
dacht, blijft Willem steeds be-
scheiden. Zijn deelname in Rio 
de Janeiro wijt hij volledig aan 
de criteria van de Olympische 
Spelen. ‘Elk land mag zijn drie 
beste lopers sturen. Als dat niet 

het geval was, maakte heel wat 
Europese landen geen schijn 
van kans tegen de Afrikaanse 
toppers.’
Als je met Willem praat, valt 
meteen zijn gedrevenheid op. 
Hij steekt niet onder stoelen of 
banken dat hij graag in iets uit-
blinkt en bereid is daar hard 
voor te werken. Een groot idool 
heeft hij niet, maar hij bewon-
dert mensen die hard werken 
om hun passie waar te maken 
op welk terrein dan ook. ‘Ik zou 
graag het EK in 2018 willen ha-
len en mijn persoonlijke tijd 
verbeteren. Mijn persoonlijk re-
cord is nu 2 uur 12 minuten en 
49 seconden. Het is mijn droom 
om die tijd met vijftig seconden 
te verbeteren, wat iets meer is 
dan een seconde sneller per ki-
lometer en... dat is een wereld 
van verschil.’
Voor Willem zijn de sport en de 
school twee aparte werelden. 
De vraag is: kan een leraar li-
chamelijke opvoeding zijn leer-
lingen ook inspireren om aan 
topsport te doen? Hij wil eigen-
lijk vooral een gezonde en vei-
lige levensstijl meegeven en dat 
is iets heel anders dan de beste 
willen zijn. Toch doet het hem 
ongetwijfeld plezier wanneer 
oud-leerlingen vertellen dat ze 
ook zijn beginnen lopen. Na zijn 
loopcarrière hoopt Willem stie-
kem zijn passie te kunnen door-
geven als coach. Misschien is 
dat de perfecte combinatie van 
twee werelden. •

‘Het is mijn droom om mijn recordtijd 
met vijftig seconden te verbeteren.’
Willem Van Schuerbeeck

O O K  D AT  N O G …

Willem Van 
Schuerbeeck
Leeftijd: 32 jaar
Woonplaats: Merchtem
Debuuttijd: 2 uur 20 minuten 
25 seconden
Recordtijd: 2 uur 12 minuten 
49 seconden
Olympische Spelen van Rio: 
56e plaats
Tijd op de Spelen: 2 uur 18 
minuten 56 seconden

Willem op training als voorbereiding op de Olympische marathon.   FOTO: STAN DE VLEMINCK

Olympiër Willem Van Schuerbeeck.  FOTO: VÉRONIQUE QUARTIER
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BOVEN Op schoolreis in uniform een 
trappist drinken. Vermoedelijk 1955. 
FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE

RECHTS  Vijfdejaars voor de Eiffelto-
ren in Parijs in 2013.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

UITERST RECHTS Enkele tweedejaars 
tijdens een zoektocht in Straatsburg 
in 1992. 
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BOVENLINKS Laatstejaars op dag-
tocht met de fiets in 1952.
FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE

BOVEN Vierdejaars ontdekken Am-
sterdam uiteraard met de fiets in 
2015. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

LINKS EN LINKSONDER De klassieke 
Griekenlandreis in 1975 en 2013.
FOTO: PRIVÉVERZAMELING & ARCHIEF 

MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

ONDER Tweedejaars op schoolreis 
naar het Hellend vlak van Ronquiè-
res in 1967. FOTO: PRIVÉVERZAMELING

BOVEN Zesdejaars voor een stukje 
overgebleven Berlijnse Muur in 
2015.  FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM 

LINKS Het zesde jaar in Praag in 
2004. FOTO: PRIVÉVERZAMELING

LINKSMIDDEN Enkele derdes flink 
besmeurd na een speleologietocht in 
Durbuy in 1998. 
FOTO: PRIVÉVERZAMELING

ONDER LINKS Het tweede jaar op stu-
diereis naar ‘Pas-de-Calais’ in 1997.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

LINKS BENEDEN Laatstejaars wach-
ten op de trein van of naar hun be-
zinningsoord in 1959.
FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE

ONDER Op VKSJ-kamp in de paasva-
kantie van 1947.
FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE

‘Een reis moet sociaal verantwoord zijn’

Maria-Boodschaplyceum op reis
Wanneer de eerste reizen wer-

den georganiseerd, geven de 
archieven moeilijk prijs. De oudst 
gekende reisfoto dateert van 1947: 
zeven VKSJ-meisjes op kamp. 
Zuster Theresa had in september 
1943 een afdeling van de Vrouwe-
lijke Katholieke Studerende Jeugd 
(VKSJ) opgericht. 

Ook van bezinningsdagen zijn 
enkele oude foto’s bewaard ge-
bleven. Leerlingen organiseer-

den in de pioniersdagen al eens 
zelf een dagtocht, zoals de zes 
fietsers. De foto dateert van 27 
april 1952. De klassieke rei-
zen naar Italië en Griekenland 
startten vermoedelijk in de late 
jaren vijftig. Daar kwamen be-
gin jaren zestig de traditionele 
trips naar Parijs, Amsterdam en 
Londen bij.
De reizen - vooral de meerdaag-
se van het laatste jaar - waren 
in de jaren zestig al eens voor-

werp van discussie. In mei 1969 
formuleerde de directieraad en-
kele criteria voor zo’n reis: so-
ciaal verantwoord, binnen het 
bereik van de leerlingen, een 
klassfeer stimuleren en een ge-
legenheid tot sociale opvoeding. 
Het oudercomité keek uiteraard 
al eens naar de portemonnee, 
zoals in december 1969: ‘Waar-
om moeten het altijd dure rei-
zen zijn? Modeverschijnsel?’
In de 75-jarige geschiedenis van 

Mabo werden al heel wat be-
stemmingen aangedaan. Bij de 
klassieke schoolreizen denk we 
aan Turkije, Den Haag, Praag, 
Berlijn, Canterbury, Kopenha-
gen, Antwerpen, Durbuy, Luik, 
Namen, Gent, Brugge,... Er wa-
ren de twee memorabele reizen 
naar aanleiding van de 50ste en 
60ste verjaardag: naar Straats-
burg en omstreken (1992) en 
naar Bourgondië en Vezelay 
(2002).

Er zijn nog de gelegenheidsrei-
zen of zelfs gewonnen reizen, 
zoals naar Costa Rica,  Bangla-
desh, Senegal, Madrid, Edin-
burgh,... Goede basket- en vol-
leyballers en jazzballetdanse-
ressen ontvingen Amerikanen 
en trokken op hun beurt naar 
de Verenigde Staten. Voor de 
eerste maal in 1980 naar Brook-
lyn, New York. Nadien naar 
New Hampshire, Dallas en Wa-
shington. (jdd) •
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Oud-leerling Amira Daoudi, alias het postermeisje 

‘De ziel van Mabo is uniek’
ELIZE VAES

Haar naam staat slechts in 
kleine lettertjes op een affiche 

of bij de aftiteling van een film, 
maar haar beelden kleuren het 
hedendaagse straatbeeld meer 
dan je zou vermoeden. Amira Da-
oudi, een Brusselse in hart en nie-
ren en afgestudeerd in 2005, heeft 
voor haar jonge leeftijd een cv om 
u tegen te zeggen. Ze ontwierp af-
fiches voor films van Adil El Arbi, 
Michaël Roskam en Fien Troch. 
Ook grote buitenlandse namen zit-
ten in haar mailbox. 

Toch ligt Amira’s hart nog 
steeds in Brussel. Ze woonde ja-
ren op een boogscheut van het 
lyceum in de Dansaertstraat, 
maar ondertussen is ze ver-
huisd naar een prachtig heren-
huis in Sint-Gillis, dat ze deelt 
met enkele vrienden.
Ik ontmoet haar op een regen-
achtige voormiddag in februari. 
Ze opent de deur echter in een 
sportoutfit. ‘Oeps, afspraak ver-
geten, ik wou net naar de yoga 
vertrekken. Geen probleem, dan 
ga ik later wel.’ Ik krijg een kop 
dampende thee en we beginnen 
aan een gezellig nostalgisch 
gesprek.
In een interview in Bruzz van 
2015 omschrijft ze het Maria-
Boodschaplyceum als een ‘top-
school’. Waarom? ‘Mabo was 

een plek waar ik me meteen 
thuis voelde. Het is moeilijk om 
er echt de vinger op te leggen 
en het ‘Mabo-gevoel’ te definië-
ren. Wanneer ik medeleerlingen 
van vroeger tegen het lijf loop, 
zit de sfeer altijd meteen weer 
goed.’ 
‘Hoewel we elkaar soms maan-
den of jaren niet zien, blijven 
die vrienden van toen, echte 
vrienden. Je hebt namelijk de 
meest vormende jaren van je le-
ven samen doorgebracht. Mabo 
was zo’n school waar je ener-
zijds voldoende vrijheid kreeg 
voor zelfontplooiing, maar an-
derzijds ook voldoende midde-
len aangereikt kreeg om je hori-
zon te verruimen.’
Amira herinnert zich de vele 
middagpauzes en de uren die 
ze na schooltijd doorbracht 
op het Sint-Katelijneplein. ‘We 
luisterden naar muziek, terwijl 
we kleine en grote filosofische 
vraagstukken trachtten op te 
lossen. De typische pubers van 
weleer, die dachten dat ze alles 
aankonden en de wereld gingen 
veranderen.’ 

Betoging

‘In schoolverband ben ik dank-
baar voor het aanbod aan cul-
tuur’, weet ze nog. ‘Ik denk aan 
de dansvoorstellingen van Anne 
Teresa De Keersmaeker waar 
Bart Claes ons mee naartoe 
nam. Er ging toen een hele nieu-
we wereld voor mij open. Maar 
ook het sociale engagement 
van de Mabo-leerling werd 
sterk gestimuleerd. De schrijf-
ze-VRIJdagen zal ik niet gauw 
vergeten, naast onze deelname 
aan de betoging tegen de oor-
log in Irak. Het is niet zo voor 

de hand liggend dat een school 
openstaat voor dit soort initi-
atieven. En uiteraard waren er 
ook de reizen naar onder ande-
re Griekenland en Bourgondië, 
die bijdroegen tot onze algeme-
ne vorming.’
Tijdens de lessen was Ami-
ra, naar eigen zeggen, niet al-
tijd een voorbeeldstudente. ‘Ik 
had niet zozeer moeite met de 
lessen, maar wel met het ritme 
van een schooldag. Het brein 
van een puber is nu eenmaal 
niet gemaakt om zo vroeg op de 
dag al actief te zijn. ‘s Ochtends 
raakte ik heel moeilijk wakker, 
waardoor ik bijna standaard 
te laat op school kwam en ik in 
de lessen vaak mijn aandacht 
verloor.’
Amira: ‘Ik droomde ervan om 
even te kunnen ontsnappen uit 
de les en op het bedje in de zie-
kenkamer verder te slapen. In 
die tijd was ik al volop bezig met 
tekenen. Ik koos graag de plaat-
sen achteraan in een lokaal en 
tekende een hele les door. Ook 
acht uur stilzitten op de school-
banken was niet voor mij weg-
gelegd. Het teveel aan ener-
gie probeerde ik kwijt te raken 
door onnozel te doen met mijn 
klasgenoten, tot grote ergernis 
van sommige leerkrachten.’
Toch was het contact, aldus 
de oud-leerlinge, met die leer-
krachten heel gemoedelijk. 
‘Hoewel de hiërarchie wel dui-
delijk was tussen leraar en leer-
ling, konden wij bij onze docen-
ten met al onze vragen terecht. 
Er waren weinig taboes. Ik 
denk hierbij aan de leraar gods-

dienst, Frank Van Hileghem. Hij 
kwam over als een echte rocks-
ter, die het vak een coole di-
mensie gaf. Godsdienst werd op 
meer filosofsich cultureel ni-
veau onderwezen.’ 
Daarnaast herinnert Amira 
zich ook nog de grappige les-

sen bij Anne Puttaert. ‘Zij pak-
te de lessen met veel humor aan 
en zorgde voor een leuke klas-
dynamiek. Tom Dierickx vonden 
we schattig en Bruno Destrijc-
ker stiekem sexy.’ De feesten 
van de leerkrachten klassie-
ke talen waren volgens haar 
ook legendarisch. ‘Van Leo Ver-
hoeven kregen we witte wijn 
met honing uit zijn wijngaard 
en Michaël Braeckman nodig-
de ons uit voor een tuinfeest 
in Oost-Vlaanderen. Ten slotte 
waren er ook de sportinitiatie-
ven van Marleen Metens, waar 
ik graag aan deelnam.’

Brede glimlach

Tijdens haar verhuis vond Ami-
ra toevallig haar jaarboek te-
rug. Daarin schreef ze twaalf 
jaar geleden dat ze later gra-
fisch vormgeefster wilde wor-

den. ‘Het stond al heel vroeg 
vast dat ik niet gemaakt ben 
voor een nine-to-five-job’, ver-
telt ze. ‘Ik wou iets met beel-
den en cultuur doen en project-
matig door het leven gaan. Toch 
ben ik blij dat ik op Mabo La-
tijn-wiskunde heb gestudeerd 

en een brede algemene vorming 
heb gekregen.’ 
Het is volgens Amira opval-
lend dat ook de andere leerlin-
gen van haar afstudeerjaar hun 
‘creatieve’ ding hebben gevon-
den. Ze denkt aan Olivia Ro-
chette, Gerard-Jan Claes, Billy 
Bultheel, Nathan Van den Bul-
cke en Lisa Van der Aa. ‘We wa-
ren een lichting die sterk aan 
elkaar hing. Ik vermoed dat de 
school hier misschien voor iets 
tussen zat en we elkaar in onze 
ambities getriggerd hebben.’
‘De sfeer, of beter gezegd, de 
ziel van Mabo is uniek. Iets wat 
ik later heb gemist op Sint-Luk-
as. Wanneer ik aan mijn mid-
delbare schooltijd terugdenk, 
gaat dat altijd gepaard met 
een brede glimlach. Daarom 
was, en is, Mabo voor mij een 
topschool!’ •

‘Ik wou iets met beelden en cultuur 
doen en projectmatig door het leven 
gaan.’
Oud-leerling Amira Daoudi

Oud-leerling Amira Daoudi.  FOTO: GAETAN CHEKAIBAN

ONDER Onder leiding van wiskunde-
leraar Michel Roelens danst Amira 
tijdens de Bourgondiëreis in 2002 
een Afrikaanse dans. Links vriendin 
Olivia Rochette. 
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

ONDERAAN  Amira tijdens een atle-
tiekwedstrijd in 2002.
FOTO: MARLEEN METENS
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‘We wensen bij zijn start het nieuwe regentaat goede heil toe’

Zuster Theresa verankerde Vlaams onderwijs  
in Brussel
JOHAN DE DONDER

Zuster Theresa gaf in 1959 
plankgas en hield een re-

gentaat voor meisjes boven de 
doopvont. ‘Uitbreiding van het 
Vlaamse onderwijs in de hoofd-
stad’, blokletterde De Nieuwe Gids. 
De normaalschool kreeg veel lof, 
maar kwam algauw in woe-
lig water terecht en leverde een 
overlevingsstrijd. 

Toen midden 1959 de werk-
zaamheden van het nieuwe ge-
bouw voor het Maria-Bood-
schaplyceum aan de Mout-
straat gestaag vorderden, zag 
directrice zuster Theresa een 
uitgelezen kans om een nieu-
we stap te zetten in de veranke-
ring van het Vlaamse onderwijs 
voor meisjes in Brussel: een re-
gentaat. Het oudercomité was 
haar bondgenoot. Die had al 
meermaals geopperd dat er in 
de hoofdstad nood was aan een 
Vlaamse middelbare normaal-
school voor meisjes.
Volgens het comité bestond 
er in de Brusselse agglomera-
tie geen katholiek meisjesre-
gentaat. ‘De leerlingen die deze 
studierichting willen volgen 
en tevens externe willen blij-
ven, hebben geen andere uitweg 
dan de Rijksnormaalschool van 
Laken. In de huidige omstan-
digheden blijkt dit een spijtige 
oplossing.’
Bovendien, stelden de ouders, 
toonden veel afgestudeerde hu-
maniorastudenten interesse 
voor een lerarenopleiding ‘om-
wille van het schromelijk tekort 
aan onderwijzend personeel’. 
In de late jaren vijftig kende het 
secundair onderwijs de groot-
ste expansie uit zijn geschiede-
nis. In tien jaar tijd verdrievou-
digde de schoolbevolking. In 
heel Vlaanderen - en dus ook in 
het Brusselse - smeekte men om 
Nederlandstalige leraren in zo-
wat alle disciplines. 
Het comité wees ook nog op het 
toekomstige ‘moderne complex’ 
dat voldoende ruimte zou bie-
den. Het lyceum telde toen 236 
leerlingen. Wie kon vermoe-
den dat zeven schooljaren later 
meer dan zeshonderd meisjes 
de humaniora zouden bevolken 
en dat het ‘nieuwe’ gebouw in 
zijn voegen zou kraken. 
Met die argumenten trok zuster 
Theresa naar het moederhuis in 
Heverlee. Ze wist dat de congre-
gatie onmogelijk tegendraads 
kon zijn, want de intellectuele 
emancipatie van vrouwen was 
één van haar missies. Daaren-
boven garandeerden gediplo-
meerde leraressen de kwali-
teit in het onderwijs voor meis-
jes en door een regentaat op te 
richten hadden de zusters dat 
zelf in de hand.
Theresa keerde tevreden naar 
de Moutstraat terug, met de we-
tenschap dat algemeen overste 
zuster Vita - nota bene haar zus 

- een schriftelijke aanvraag zou 
richten. Op 8 juni 1959 stuurde 
ze een reeks brieven: naar kan-
nunik Alfred Daelemans, direc-
teur-generaal van het Nationaal 
Secretariaat van het Katholiek 
Onderwijs (NSKO), naar vica-
ris-generaal Evrard Janssens 
van het aartsbisdom en naar 
het ministerie van Openbaar 
Onderwijs. 
Monseigneur Janssens liet er 
alvast geen gras over groeien. 
Een dag later schreef hij aan 
zuster Vita: ‘Ik heb aan de fe-
deratie gevraagd spoedig gun-
stig advies uit te brengen, om-
dat het mijn overtuiging is dat 
er werkelijk een leemte voor dat 
onderwijs bestaat te Brussel 
en dat uw congregatie voor een 
degelijke inrichting ervan kan 
instaan.’

Cumul

Een week later stuurde het ou-
dercomité naar onderwijsmi-
nister Charles Moureaux een 
brief om ‘de aanvraag tot er-
kenning en subsidiëring van 
een middelbare normaalschool 
krachtig te ondersteunen.’ Ook 
zuster Vita zocht steun bij de 
‘liberale’ minister, die reeds op 
19 juni antwoordde dat hij geen 
bezwaar had. Hij wees er wel 
fijntjes op dat de vereiste mini-
ma aan leerlingen nog niet wa-
ren gekend en dus enige voor-
zichtigheid was aangewezen.
Drie dagen later al, op 22 juni, 
reageerde de Guimardstraat 
positief. Toch waren er beden-
kingen. Een middelbare nor-
maalschool (MNS) voor Neder-
landstalige meisjes in Brussel 
was voor het NSKO niet leef-
baar, indien alleen studentes 
uit het Brusselse interesse zou-
den tonen. ‘Er moet wel reke-
ning worden gehouden met de 
uitbouw van andere humani-
ora-inrichtingen en met scho-
len voor meisjes buiten Brus-
sel’, gaf de Guimardstraat toe. 
Ze wees wel op het bestaan van 
meer dan twintig middelbare 
normaalscholen in de omgeving 
van Brussel.
Eigenlijk had de katholieke on-
derwijskoepel liever gezien dat 
in de lagere normaalschool 
Sint-Ursula in Laken een MNS-
afdeling zou worden opgestart, 
maar erkende de centrale lig-
ging van de Moutstraat als een 
troef. Er was voldoende afzet-
gebied, aldus het NSKO, ‘al zou 
het oprichten van een internaat 
toch nuttig zijn’. Op 6 augustus 
had de ambitieuze zuster The-
resa de toelating vanwege het 
ministerie op zak.
Zo begonnen half september 
1959 dertig studentes in de 
oude, aftandse gebouwen van 
het lyceum - het nieuwe com-
plex was in aanbouw - aan de 
tweejarige regentaatsopleiding. 
Acht kozen voor de richting Ne-
derlands-geschiedenis, zeven-

tien voor moderne talen (Frans-
Engels-Duits) en vijf voor wis-
kunde-fysica. Het volgende 
academiejaar stond al een vier-
de studierichting in de stijgers: 
wetenschappen-aardrijkskun-
de. Voortaan waren er in de 
Moutstraat twee Mabo’s.
Zuster Theresa werd directice 
van de Middelbare Normaal-
school Maria-Boodschap en gaf 
zelf les. En... ze bleef aan het 
hoofd staan van het lyceum. ‘Zij 
was de eerste die cumuleerde: 
één van de velen die nog zou-
den volgen’, aldus docent op-
voedkunde van het eerste uur 
Guillaume Brans. ‘De cumul-
status drukte z’n stempel op de 
werking, omdat er voor fulltime 
jobs nog te weinig studenten en 
lesuren waren.’ 
Theresa’s oog viel op de beste 
docenten met ruime onderwij-
servaring, ook in de humani-
ora. Zo werkten leraren van de 
befaamde Brusselse jongens-
school Sint-Thomasinstituut 
mee aan de start van het meis-
jesregentaat. Theresa wierf zes-
tien docenten aan, onder wie 
ook de zusters Mattea, Firmina 
en Xaveria. Velen onder hen ga-
ven eveneens in de humaniora 
les.
‘Dankzij de zusters annuntia-
ten verruimen de perspectieven 
voor het vrij onderwijs in onze 
moedertaal in Brussel’, schreef 
De Nieuwe Gids. ‘De faam over 
de degelijkheid van het onder-
wijs in het Maria-Boodschaply-
ceum moge spoedig het aandeel 
worden van dit nieuwe regen-
taat, dat wij bij zijn start dan 
ook goede heil toewensen. Het 
komt in ieder geval zeer gelegen 
en beantwoordt aan een ware 
noodwendigheid.’

Moedig initiatief

‘In de beginjaren was de nor-
maalschool een aanhangsel van 
het lyceum’, vertelde Brans tij-
dens de viering van 25 jaar MNS 
Maria-Boodschap. Al beklem-
toonde hij dat de samenwerking 
toen vlot verliep. Zo werkte het 
secretariaat voor beide instel-
lingen. Na de verhuis naar het 
gloednieuwe L-gebouw kreeg 
het regentaat de bovenste ver-
dieping. In het klooster aan de 
kleine kant waren tevens enkele 
kamers voor internen voorzien. 
Er werd dus geluisterd naar het 
NSKO, dat adviseerde om ook 
met een internaat te starten.
‘Lang heeft dat evenwel niet ge-
duurd en het ging maar over een 
zestal kamers’, herinnert oud-
studente Annemie De Keyser 
zich. Lyceum en normaalschool 
gingen met rasse schreden 
vooruit, waardoor plaatsgebrek 
leidde tot de verbouwing van de 
kamers tot leslokalen. Oud-do-
cente Griet Aelvoet, die tot 1981 
uitsluitend in het lyceum actief 
was, weet nog dat vaklokalen 
werden gedeeld en dat de kan-

didaat-regentessen ook in de 
vooravond les kregen.
Op 21 juni 1961 ontvingen de 
eerste studentes hun diploma. 
(zie kader) ‘Heugelijke dag voor 
Vlaams onderwijs te Brussel’, 
kopte De Standaard. Het was, 
aldus de krant, van de annun-
tiaten een moedig initiatief ‘om 
in het hart van de verfranste 
hoofdstad met een Vlaams ka-
tholiek regentaat voor meis-
jes van wal te steken.’ De zus-
ters kregen alle eer ‘voor de vor-
ming van de zo nodige Vlaamse 
katholieke vrouwelijke elite in 
het Brusselse’. ‘Onze Vlaamse 
mensen uit Brussel danken He-
verlee van harte’, besloot de ka-
tholieke krant.
‘Het regentaat werd door be-
kwame en toegewijde docen-
ten naar een hoog studiepeil 
gebracht’, citeerde de krant 
de examencommissie nog. 
‘Dat was van bij het begin ook 
zo’, beaamt oud-docent Guy 
Hanssens. ‘Theresa selecteer-
de streng. De kleinschaligheid, 
die snel door het korps werd 
gekoesterd, was ook een voor-
deel, net als de fijne sfeer en 
de aanwezigheid van een se-
cundaire school waar de stu-
denten vlot voor oefenlessen 
terechtkonden.’
Bij zijn afscheid in 1981 zei 
oud-docent Julien Willems: 
‘Met de collega’s was het ge-
zellig samenwerken en de stu-
dentes maakten het werk aan-
genaam door hun zin voor orde 
en inzet.’ Zijn verblijf in Maria-
Boodschap - MNS en lyceum - 
omschreef hij als een ‘vruchtba-
re en gelukkige tijd’. Voormalig 
leraar Jos Reynaert herinnert 

zich de primitieve accommoda-
tie in die pioniersjaren: een la-
boratorium met één waterkraan 
en drie gaskranen ergens van-
achter in een hoek. ‘Toch was 
dit geen obstakel om mijn stu-
dentes een degelijke weten-
schappelijke vorming te geven.’
Oud-studente Annemie De-
buyst bevestigt dat de lat hoog 
lag, ondanks de beperkte mid-
delen en de kleine groepen. ‘Ik 
startte in de richting wiskun-
de met veertien medestudenten. 
Slechts zeven behaalden hun 
diploma.’ Mabo-regentes An-
nemie De Keyser herinnert zich 
dat meisjes die van buiten Brus-
sel kwamen, grote ogen trokken 
over het niveau van Frans.
Ook oud-studente Lieve Verdey-
en is vol lof. ‘In de richting we-
tenschappen-aardrijkunde za-
ten vijf studenten en wij hadden 
de beste docenten. Die klein-
schaligheid zorgde voor een 
kwalitatieve opleiding. Maria-
Boodschap was een school met 
stijl en een grote openheid. Dat 
kon toch niet anders in Brussel. 
Ik heb dat zo ervaren, ik kwam 
van het gesloten en ietwat be-
krompen platteland.’

Ondragelijke toestand

In het midden van de jaren zes-

RECHTS Guillaume Brans. Hij was di-
recteur van MNS Maria-Boodschap 
van 1970 tot 1984.
FOTO: PRIVÉVERZAMELING

ONDER Directrice zuster Theresa met 
enkele afgestudeerde regentessen in 
juni 1961.  
FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE
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tig begon de aanwezigheid van 
een succesvolle ASO-school en 
hogeschool in één gebouw voor 
problemen te zorgen. ‘De begin-
jaren waren moeilijk’, aldus Ju-
lien Willems. In 1966 telde de 
humaniora meer dan zeshon-
derd leerlingen en trok het re-
gentaat al tachtig studentes 
aan. In datzelfde jaar werd zus-
ter Filomena directrice van het 
lyceum en kreeg zuster There-
sa de opdracht zich op de ho-
geschool toe te leggen. De over-
heid eiste voor de normaalscho-
len een ‘organisatorisch-admi-
nistratieve’ scheiding. 
Dat loste het nijpende tekort 

aan ruimte niet op. Door de blij-
vende leerlingenstijging - de 
kaap van zevenhonderd was 
in zicht - trok Filomena begin 
juni 1969 aan de alarmbel. Aan 
algemeen overste Roza Pee-
ters schetste ze de ‘ondragelij-
ke toestand’. Ze begreep de ver-
koop van het hoekperceel aan 
de Oude Graanmarkt niet, al 
was een overeenkomst met een 
projectontwikkelaar voor nieu-
we klassen een jaar eerder af-
gesprongen. Ze wees op de nood 
aan lokalen voor beide scholen. 
Ze smeekte haar overste om een 
oplossing: ‘Ik zie geen reden te 
twijfelen dat u daar ernstig zou 

over nadenken.’
‘Pas na lang zagen en veel 
kunst- en vliegwerk kwamen 
voor de beide scholen half-
slachtige oplossingen’, getuigt 
Guy Hanssens. ‘Klassen werden 
ontdubbeld, we weken uit naar 
huizen in de Dansaertstraat en 
de Kalkkaai en er kwam een 
talenpracticum in de lagere 
school op de Vlaamsesteenweg.’ 
Theresa noch Filomena waren 
echter gelukkig. De leraren en 
docenten evenmin. ‘Die geogra-
fische verspreiding zorgde voor 
veel tijdverlies, veel misbruik 
en weinig eigenheid’, weet oud-
leraar Fons Vandergraesen nog.
In de loop van 1969 werd het 
personeel van het regentaat on-
rustig en dat had niet alleen 
met de infrastructuurperikelen 
te maken. Signalen wezen erop 
dat de middelbare normaal-
school aan een zijden draadje 
hing. Vooreerst verzette de in-
richtende macht zich in febru-
ari 1969 tegen de vraag van de 
docenten om een deel van de 
lagere cyclus van het Maria-
Boodschaplyceum tot een ‘of-
ficiële’ oefenschool om te vor-
men. Toenmalig provisor van 
het lyceum Griet Aelvoet: ‘Het 
korps zag dat ook niet zitten. 
Dat werd niet als een opwaar-
dering gezien.’ Het regentaat 
stelde zich uiteraard vragen bij 
dit afwijzende standpunt.
Tevens hunkerden de docen-
ten, gebeten door mei ’68, ‘naar 
democratische structuren en 
groepswerking’. In een onder-
houd met Theresa in maart 
1969 vroegen zij een orgaan 
- iets met statuten - dat meer 
deed dan adviseren en pala-
veren. Dat zou bovendien de 
band directie-korps verstevi-
gen en een positief signaal zijn. 
Mee instaan voor de uitvoe-
ring, op alle domeinen van het 
schoolleven, zowel administra-
tief, pedagogisch, didactisch 
als pastoraal, was de dwin-
gende vraag. Na wat discussie 
gingen directie en inrichtende 
macht akkoord: het werd een 
directieraad.

Handhaven of doodbloeden

In het najaar van 1969 formu-
leerde het personeel dan enke-
le fundamentele vragen. ‘Wil 
de inrichtende macht het re-
gentaat vooruit helpen, hand-
haven of laten doodbloeden? 
Als er in de Moutstraat onvol-
doende plaats is, waarom dan 
geen alternatieve plek in Brus-
sel zoeken?’ Guillaume Brans 
tijdens de eerste directieraad: 
‘Met de huidige materiële voor-
zieningen heeft ons regentaat 
geen toekomst, terwijl wij qua 
ligging en het huidig aantal 
studenten grote kansen maken 
ons op te werken tot een van de 
voornaamste regentaten.’
Deze bekommernissen bleken 
niet onterecht, want in het na-
jaar van 1969 klonken er on-
heilspellende signalen uit He-
verlee. ‘Naar verluidt speelden 
de zusters met het idee de nor-
maalschool op te doeken’, al-
dus Guy Hanssens. Ze waren de 
ruimteproblemen beu en von-
den dat er te weinig studentes 

waren. Er ontspon zich ook een 
discussie over ‘het directiesta-
tuut’. Zuster Theresa kampte 
met gezondsheidsproblemen en 
verliet in moeilijke omstandig-
heden het regentaat, dat zij op 
de Brusselse kaart had gezet. 
Hanssens: ‘Heverlee vond - zo-
gezegd - geen valabele opvol-
ger. Geen directie, geen school! 
Guillaume Brans weigerde aan-
vankelijk, maar de zusters wil-
den niemand anders. Brans 
was een uitstekend leraar en 
had een uitzonderlijk organi-
satorisch talent. De hogeschool 
zou er dus mee stoppen, tot hij 
overstag ging.’ Brans redde de 
MNS en werd in maart 1970 
directeur.
‘Ondanks die perikelen had het 
regentaat in pakweg tien jaar 
tijd een stevige reputatie opge-
bouwd’, zegt Hanssens nog. ‘De 
nieuwe directeur moest door 
een verdere groei, kwalitatief 
en kwantitatief, een definitie-
ve doorbraak bewerkstelligen. 
Hoe hij het heeft klaargespeeld, 
ik weet het niet, maar op enke-
le maanden tijd wist hij Hever-
lee te overtuigen om het regen-
taat materieel en strategisch te 
steunen.’
Vier maanden na de directie-
wissel was de sfeer omgesla-
gen. Straffer nog, de annunti-
aten kochten in de Moutstraat 
aan de overzijde van het lyce-
um vier huizen en op de Nieu-
we Graanmarkt één huis, met 
het oog op een nieuw schoolge-
bouw. ‘De zusters speelden het 
handig’, vertelt Fernand Ro-
chette, die in 1984 Brans op-
volgde. ‘Ze deden hun aanvraag 
bij het ‘Scholenbouwfonds’, 
dat eigenlijk bedoeld was voor 
de bouw van vrije secundaire 
scholen.’ 
De aanvraag - ingediend in no-
vember 1971 - werd een lijvig 
dossier en kwam in een politie-
ke en administratieve mallemo-
len terecht. ‘Ondanks bezoeken 
aan politici verdween onze aan-
vraag in de ijskast, al had dat 
ook te maken met de School-
pacttribulaties’, vertelde Brans 
bij zijn afscheid. Door het uit-
blijven van akkoorden over pro-
grammatie en normen tussen 
de onderwijsnetten bleven toen 
de fondsen voor schoolgebou-
wen in het vrije net lange tijd 
dode letter. 
De existentiële vraag over het 
overleven van de normaalschool 
stak dus weer de kop op. De si-
tuatie in het ‘grote’ gebouw 
was daarenboven zowat explo-
sief geworden. In het schooljaar 
1972-1973 telde het lyceum 783 
leerlingen - het hoogste aantal 
ooit - en zaten in het MNS 130 
studenten. Griet Aelvoet: ‘Er 
liep in de Moutstraat 22 véél 
volk rond. Dat zorgde voor wre-
vel over klasbezetting. De vak-
lokalen zorgden voor discus-
sie. Noodgedwongen waren er 
in het lyceum wandelklassen. 
Als provisor had ik in die pe-
riode nogal wat organisatori-
sche kopzorgen.’ Het einde van 
de ‘ruimtelijke’ lijdensweg was 
voor de twee Mabo’s dus nog 
niet in zicht. •

‘Aan de zusters 
annuntiaten van 
Heverlee valt 
de grote eer te 
beurt de vorming 
van de zo 
nodige Vlaamse 
katholieke 
vrouwelijke elite 
in het Brusselse 
op zich te hebben 
genomen.’ 
De Standaard, 22 juni 1961

O O K  D AT  N O G …

Eerste Vlaamse 
Mabo-regentessen
Op 21 juni 1961 reikte de 
Middelbare Normaalschool 
Maria-Boodschap haar eerste 
diploma’s uit. Dat was een 
artikeltje waard in De Stan-
daard. ‘Zover staan we dan 
weer in het hart van Brus-
sel!’, begon de krant. ‘De eer-
ste Vlaamse regentessen uit 
het vrij onderwijs te Brussel 
krijgen hun diploma. Voor de 
normaalschool was die eer-
ste uitreiking dan ook een 
ware hoogdag.’ Het katholie-
ke dagblad besloot eveneens 
met Vlaamsgezinde woorden: 
‘Tijdens de receptie werd een 
heildronk ingesteld op de 
groei en de bloei van de nor-
maalschool voor regentessen, 
Vlaams Brussel ten bate.’
Volgende studenten werden 
de eerste Mabo-regentessen: 
Maria Vranckx, Frieda Coor-
eman, Goedele Van Cutsem, 
Louisa Janssens, M. Speltin-
ckx, Celeste Geeroms, Germai-
ne Cornelis, Gerarda Coose-
mans, Godelieve Peerts, Erika 
Wielockx, Odette Wijns, Greta 
Nauwelaerts, Godelieve Cou-
ton, Vera Tilley, Godelieve 
Misselyn, Maria Buys, Moni-
que Vanden Bossche, Annie 
De Pouillon, Ritta Van Dessel 
en Marie-Jeanne De Paepe. 
Zij kregen van de examen-
commissie volgende bood-
schap mee: ‘De vorming en 
de opvoeding van de jeugd, 
waarop jullie zijn voorbe-
reid, is een edele en verheve-
ne, maar tevens een moeilijke 
taak.’ (jdd)

BOVEN Afgestudeerde regentessen in juni 1961. FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE

MIDDEN Enkele docenten van het regentaat dineren in de refter bij 25 jaar 
Mabo. V.l.n.r. Maria Coppens (lyceum), Julien Willems (lyceum en MNS), 
Anita Laforce (lyceum en MNS), Constant Noppen (MNS) en zuster Mattea 
(Lyceum en MNS).  FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE

ONDER Directrice zuster Theresa (tweede van links) op stap met regentessen 
midden jaren zestig. FOTO: ARCHIEF ANNUNTIATEN HEVERLEE
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‘Inzake didactische vorming zijn we naar de spits opgeklommen’

MNS Maria-Boodschap vervelde tot Guardini-instituut
JOHAN DE DONDER

Door een nieuw gebouw kreeg 
MNS Maria-Boodschap een 

tweede adem. Toch moest ze 
blijven knokken om te overleven, 
onder meer door de besparingdrift 
van de overheid en de driejarige 
opleiding. De strijd om kleinscha-
ligheid werd wel verloren: de fu-
siegolf was niet tegen te houden.

Terwijl de Belgen in 1973 door 
de oliecrisis voor het eerst 
met autoloze zondagen ken-
nismaakten, ontdekte ook het 
Maria-Boodschaplyceum een 
nieuw fenomeen: daling van 
het leerlingenaantal. Na der-
tig jaar groei was de befaamde 
meisjesschool over haar hoog-
tepunt heen. In het schooljaar 
1977-1978 telde ze geen zeven-
honderd leerlingen meer. Griet 
Aelvoet: ‘Wat we ook deden, de 
neergang was niet te stoppen.’
Ironisch genoeg verdwenen bij 
mondjesmaat de ruimtelijke be-
slommeringen en werd het in de 
Moutstraat 22 stilaan opnieuw 
leefbaar. Daarenboven kreeg de 
middelbare normaalschool in 
december 1973 groen licht voor 
zijn bouwdossier. Het Scho-
lenbouwfonds was eindelijk 
uit de startblokken geschoten. 
Toch werd pas in 1976 de eer-
ste steen van een tweede ‘mo-
dern’ gebouw in de Moutstraat 
gelegd. Het prijskaartje bedroeg 
net geen 21 miljoen frank, zo’n 
520.000 euro. De zusters an-
nuntiaten hadden andermaal 
flink in hun buidel getast.
Guillaume Brans: ‘Een over 
meer dan één gebouw versprei-
de groep docenten en studen-
ten, zonder eigen personeelska-
mer, zonder refter, met een ele-
mentaire infrastructuur en uit-
rusting door gebrek aan ruimte, 
kon dromen van een hechte, ei-
gen schoolgemeenschap in een 
eigen thuis, een eigen sfeer. Van 
de dromers was ik zeker één 
van de hardnekkigste.’
Op 1 september 1978 betra-
den de regentessen en docenten 
eindelijk hun nieuw gebouw: de 
Moutstraat 19-23. Voor toen-
malig directeur Brans was dat 
één van de gelukkigste dagen 
uit zijn carrière. ‘Na jaren in-
frastructurele ellende een gro-
te opluchting’, aldus Guy Hans-
sens. ‘We waren ook gered! Dat 
was het algemene gevoel bij het 
korps.’ Fons Vandergraesen: 
‘Een wereld van verschil. Pas 
dan kon het regentaat zijn ei-
genheid ontwikkelen.’

Geoutilleerd laboratorium

Oud-docent Hugo De Jonghe 
was in Orewoet, het tijdschrift 
van het regentaat, lyrisch over 
het nieuwe MNS-gebouw. Het 
driemaandelijkse blad was 
door hem en collega-germanist 
Jo De Vos opgericht. De naam 
verwijst naar een mystiek lied 
van Hadewych. De Jonghe: ‘Bio-
logie, fysica en scheikunde kre-
gen een ruim en degelijk geou-
tilleerd laboratorium. Verder 

polyvalente lokalen, een visu-
aliseringslokaal, een audio-vi-
sueel didactisch lokaal, een au-
dio-actief-comparatief talen-
practicum, een bibliotheek en 
een leraarskamer.’
‘In haar volgehouden uitrus-
tingsinspanning ziet de MNS 
een van de dwingendste aspec-
ten van haar dienstbaarheid 
ten overstaan van haar studen-
ten’, aldus Brans. De kandidaat-
regentessen - vooral uit Brus-
sel, Vlaams-Brabant en Oost-
Vlaanderen - vonden hun weg 
naar de Moutstraat. ‘Voor een 
katholiek meisje was er in het 
Brusselse weinig keuze’, vertelt 
oud-studente Mia Vandemoere. 
‘Het gebouw had ook een aan-
trekkingskracht. Op de boven-
ste verdieping was een prachtig 
lokaal voor oefenlessen. Door 
de aangename omgeving had je 
niet het gevoel in een afstande-
lijke hogeschool te zitten.’
Directeur Brans zag een mooie 
toekomst voor zijn school. ‘In 
het tweede decennium steeg 
het gemiddeld aantal studenten 
naar 135. Er ontstond perso-
neelsnood en dat leidde tot de 
vorming van een vast korps met 
voltijds benoemde docenten. De 
leraren waren goed op elkaar 
ingewerkt en droegen verant-
woordelijkheid in een open, de-
mocratisch systeem.’
Het regentaat was, volgens 
Brans, geëvolueerd tot een ste-
vig hoger vormingsinstituut, 
waarvan de beschikbaarheid in 
Brussel voor heel de regio niet 
meer over het hoofd kon wor-
den gezien. ‘Een behoorlijk aan-
tal studentes werd opgeleid in 
een nieuwbouw voorzien van 
een infrastructuur met een ni-
veau dat ons kan worden be-
neden. Inzake didactische vor-
ming zijn wij naar de spits 
opgeklommen.’

Klein en gemengd

‘Het korps was een hechte 

groep met een pak sterke figu-
ren’, beklemtoont Guy Hans-
sens. ‘Mabo was een gerespec-
teerde school. Dat is de ver-
dienste van Brans en van de in-
spanningen van alle docenten. 
Het was aangenaam werken 
en studeren, terwijl er hoge ei-
sen werden gesteld.’ Julien Wil-
lems: ‘Een sociaalvoelend di-
recteur stuurde de school met 
vaste hand in de goede richting 
en liet tegelijk zijn personeel de 
nodige ruimte.’ 
Door z’n eigenheid én eigen-
zinnigheid, geërfd van het ly-
ceum, nam de Moutstraat in de 
Vlaamse pedagogische wereld 
een aparte plaats in. Een recla-
mebrochure uit de beginjaren 
tachtig omschreef MNS Maria-
Boodschap zo: ‘Een Vlaamse ka-
tholieke school in hartje Brus-
sel, niet betuttelend, niet op-
dringerig, niet verzuild, maar 
met nadruk op de totale chris-
telijke waardenbeleving van 
elke student.’ 
Ondanks dat positivisme pak-
ten er op het einde van de ja-
ren zeventig boven het regen-
taat donkere wolken samen. 
Het Sint-Thomasinstituut - ook 
een humaniora en een regen-
taat, maar dan voor jongens - 
gooide in 1978 een steen in de 
kikkerpoel door te spreken over 
gemengd onderwijs én schaal-
vergroting. Het stuurde aan op 
de oprichting van één grote ka-
tholieke en gemengde pedago-
gische instelling in Brussel. 
Guillaume Brans zag dat even 
anders: ‘Zo’n mastodont is on-
haalbaar noch pedagogisch ge-
wenst.’ Ook de Sint-Ursulanor-
maalschool in Laken, de Schep-
persnomaalschool in Alsem-
berg, het Imelda-instituut in 
Molenbeek en het Onze-Lieve-
Vrouw Van Gratie-instituut in 
Anderlecht gingen op de rem 
staan. Zij waren bevreesd voor 
‘een universiteitsmethode die 
de huidige persoonlijke bege-
leiding onmogelijk zou maken’. 

Een teleurgesteld Sint-Tho-
mas besliste dan maar op 13 
mei 1980, vrij provocatief, om 
meisjes vanaf 1 september in te 
schrijven. Dat schoot bij de an-
dere normaalscholen én bij het 
NSKO en de inspectie in het ver-
keerde keelgat. Concurrentie uit 
je hoed toveren stond mijlenver 
van samenwerking. De Mabo-
personeelsleden schreven op 
28 mei een vlammende brief 

waarin ze betreurden dat ‘deze 
beslissing met verstrekkende 
niet-collegiale en a-sociale ge-
volgen en tegen alle afspraken 
in eenzijdig wordt genomen’. 
Het Sint-Thomasinstituut, dat 
de wind van voren kreeg en als 
onbetrouwbaar werd bestem-
peld, kwam in juli 1980 op de 
beslissing terug. Na een motie 
van de andere instellingen en 
het NSKO tegen Sint-Thomas en 

BOVEN Kersvers directeur Fernand Rochette stelt in het voorjaar van 1985 
het programma van de viering van 25 jaar MNS Maria-Boodschap voor.
FOTO: PRIVÉVERZAMELING

ONDER Even pauzeren bij de Gordel. Rechts staat Annemie Turtelboom, een 
van de bekende oud-studenten van Guardini.  FOTO: PRIVÉVERZAMELING

Op zondag 6 september 1987 namen studenten en docenten van het pas opgerichte Guardini-instituut deel aan de 
Gordel.  FOTO: PRIVÉVERZAMELING

In 1978 bouwden de zusters annun-
tiaten in de Moutstraat 19-23 een 
nieuw gebouw voor het regentaat. 
FOTO: PRIVÉVERZAMELING
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een jaar discussiëren, met een bemidde-
lingsrol voor de katholieke koepel, start-
ten alle Brusselse normaalscholen op 1 
september 1981 met gemengd onderwijs.

Verplichte fusie

Dat legde Maria-Boodschap geen wind-
eieren, want het studentenaantal bleef 
stijgen. Het academiejaar 1983-1984 no-
teerde het hoogste aantal ooit: 202 stu-
denten. Toch doken er opnieuw hinder-
nissen op. Vooreerst waren er de aan-
houdende bezuinigingsmaatregelen 
waarbij op lestijden werd beknibbeld. 
Jaar na jaar kromp het personeelsbe-
stand. Brans: ‘Onze school werd telken-
male afgestraft. Ondanks studenten-
groei bleef het samenvoegen van klas-
sen en het inkrimpen van begeleiding de 
enige uitweg.’
Tevens was er de hervormde lerarenop-
leiding die in september 1984 van start 
ging. Werd de verlenging naar drie jaar 
met meer stages nog op gejuich ont-
haald, dan vielen de nieuwe keuzemoge-
lijkheden in slechte aarde. De populai-
re talencombinaties Nederlands/Frans-
Engels waren geschrapt en aan een 
gekke combinatie als Nederlands-aard-
rijkskunde-godsdienst had niemand 
ooit durven denken. De nieuwe struc-
tuur deed in de Moutstraat het aantal 
studenten spectaculair zakken.

‘Moeilijke omstandigheden om als di-
recteur te starten’, herinnert Fernand 
Rochette zich. Hij volgde op 1 oktober 
1984 Guillaume Brans op, een geliefd 
directeur die Mabo tot een van de bes-
te Nederlandstalige regentaten had ge-
kneed. ‘De weerstand was best fel, maar 
ik kon mij op de viering van 25 jaar MNS 
Maria-Boodschap concentreren. Ik wist 
verdomd goed dat ik aan het hoofd van 
een modelregentaat stond. Het korps 
was zo sterk. Velen hadden ervaring in 
de humaniora opgedaan, er was een bre-
de, open visie en met Hugo De Jonghe, 
Georges Tibau en Rik Degraef waren er 
drie diocesane inspecteurs.’
Op 17 september 1986 viel zowat de he-
mel op de Moutstraat. Minister van Na-
tionale Opvoeding Daniël Coens (CVP) 
lanceerde zijn rationalisatie- en pro-
grammatieplan voor het hoger onder-
wijs. Verplichte fusies reduceerden flink 
het aantal instellingen. Daarmee was 
de schaalvergroting ingezet, een evolu-
tie waar Guillaume Brans en zijn team 
zo lang tegen hadden gevochten. Maria-
Boodschap (MNS), Onze-Lieve-Vrouw 
Van Gratie (KNS), Sint-Ursula (LNS) en 
Scheppersinstituut (LNS) vervelden tot 
een ‘Instituut voor Pedagogisch Hoger 
Onderwijs’, genoemd naar de Duits-Ita-
liaanse priester, theoloog en filosoof Ro-
mano Guardini.
‘We hielden ons hart vast’, geeft Guy 

Hanssens toe, ‘maar die eerste fusie 
viel best mee.’ Fons Vandergraesen be-
vestigt dat ‘gelukkig’ de eigenheid van 
Mabo overeind was gebleven. ‘Die kon je 
omschrijven als kleinschalig, persoon-
lijk, open en met nauw en intens bege-

leidend contact naar de studenten toe. 
Er was een warme en gemoedelijke sfeer, 
maar met duidelijke inhoudelijke en pe-
dagogische verwachtingen. Participatie 
aan het culturele leven van de hoofdstad 
was een belangrijke opleidingspijler.’
‘Mijn schoonste jaren’, aldus Rochette. 
‘Zuster Roza Peeters, Gaston De Cock en 
André Walterus hadden die fusie mee in 
goede banen geleid. En,... de opleiding 
ging verder dan vakkennis en leren les-
geven. Dat was een erfenis van Maria-
Boodschap. De projectdagen met secun-
daire scholen, de deelname aan het cul-
turele leven van Brussel, de interessante 
vakreizen, de bezinningsdagen, de mul-
ticulturele dagen, de buitenlandse sta-
ges... ze hadden een meerwaarde. Guar-
dini was tevens als eerste Vlaamse pe-
dagogische hogeschool lid van de Asso-
ciation for Teacher Education in Europe 
(ATEE).’
Oud-docent Joep Gorinsek bewaart de 
beste herinneringen aan zijn Guardini-
periode. ‘Zo veel was mogelijk. Met de 
studenten op studiereis gaan, was héél 
belangrijk. De studenten mochten ge-
nieten, maar moesten ook hard werken. 
De wijze waarop mijn oud-collega’s met 
hen op stap gingen, kan ik alleen maar 
als ‘geweldig’ omschrijven. De studen-
ten leerden op die reizen samenwerken 
en leerkracht zijn in andere omstandig-
heden dan in de klas.’ •

‘Participatie aan 
het culturele leven 
van de hoofdstad 
was een belangrijke 
opleidingspijler.’
Oud-docent Fons Vandergraesen

Het secretariaat in het schooljaar 1973-1974.
v.l.n.r. staand: zuster Myriam, Roos Van Bost, Hendrika Huysmans, Riet Keustermans en Chris 
De Vos.
v.l.n.r. zittend: zuster Mattea, zuster Filomena en zuster Lea.

Het scretariaat in het schooljaar 2010-2011.
v.l.n.r. boven: Mira Cools, Sara Castelein en Sarah Vesters.
v.l.n.r. onder: Katelijne Vuylsteke, Mia Vandemoere en Marleen De Vos.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

Het secretariaat in het schooljaar 1982-1983.
v.l.n.r.: Chris De Vos, Martine Verlinden, Joske Van Dam, Riet Keustermans, zuster Julia, Gaby 
Ringoet, Mieke Noppen en zuster Myriam.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

Het secretariaat in het schooljaar 2016-2017.
v.l.n.r.: Mia Vandemoere, Marleen De Vos, Katelijne Vuylsteke, Mira Cools, Manon Vanden Berghe, 
Roel Stiens en Dimitri Vellemans.
FOTO: VÉRONIQUE QUARTIER  
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‘Kinderen moeten zich blijven openstellen voor de wereld’

De Mabo-directie: vijf vrouwen en één man
BÉNÉDICTE VERBEECK

S inds 2015 is het Maria-Bood-
schaplyceum met Annick Stie 

aan z’n zesde directie toe. Griet 
Blondiau nam de leiding van de 
Brusselse inrichtende macht van 
de annuntiaten op zich. 

Annick Stie groeide op in Dil-
beek en studeerde Germaanse 
filologie. Ze behaalde haar kan-
didatuur (nu bachelor) aan de 
UFSAL in Brussel, maar koos 
ervoor de licentie (master) aan 
de UIA in Antwerpen te volgen. 
Deze universiteit bood in die 
tijd een ruimere keuze aan Ame-
rikaanse literatuur en meer sta-
ges bij de lerarenopleiding. De 
specifieke interesse voor leer-
stoornissen kreeg Annick toen 
al te pakken. Vanuit het vak 
neurolinguïstiek bestudeerde 
ze wat er zich in de hersenen af-
speelt als je een taal leert.
Een paar jaar lang reeg ze in-
terims aan elkaar, onder ande-

re in het Imelda-instituut en 
sinds 1992 op het Maria-Bood-
schaplyceum. Zo kreeg ze uit-
eindelijk een voltijds lessen-
rooster Engels/Nederlands. ‘In 
de  eerste jaren hield ik me ge-
deisd’, zegt Annick. ‘Eigenlijk 
was ik heel verlegen,... behal-
ve in de klas. Ik mis het lesge-
ven nog elke dag, het feit dat je 
als leerkracht iets aan jongeren 
kunt aanleren én dat je zelf van 
hen kunt leren.’
Vanuit haar ervaring als lerares 
ontwikkelde ze tools voor leer-
lingen die het wat moeilijker 
hadden om te studeren. Er was 
toen nauwelijks sprake van een 
structurele aanpak van leer-
stoornissen, maar de  toenmali-
ge directie was zich bewust van 
dit probleem. Zo kreeg Annick 
de kans om de cursus ‘Leren le-
ren’ te geven en volgde ze na-
scholingen over leerstoornissen 
tot ze in het schooljaar 2008-
2009 een beleidsondersteunen-
de functie kreeg. 

‘Ook in deze functie genoot ik 
van de interactie met de jonge-
ren’, aldus Annick. ‘Toen ik in 
2015 directeur werd, benader-
den de leerlingen mij anders, 
alsof ze ietwat geïntimideerd 
waren. Gelukkig zien ze stilaan 
in dat ik nog steeds dezelfde 
ben naar hen toe.”
Op de vraag of ze een mot-
to heeft, antwoordt Annick 
prompt: ‘Ja, het glas is altijd 
halfvol. Ik ben optimist tot in 
de kist en dat is mijn groot ge-
luk.’ Als ze even de moed voelt 
zakken, kijkt ze naar de lijst van 
grote en kleine succesverha-
len en put ze daar meteen weer 
energie uit. Die kwaliteit komt 
ook het personeel ten goede, 
want wie het even niet ziet zit-
ten, kan altijd bij haar terecht 
voor een luisterend oor en een 
duwtje in de rug.
Als directeur wil Annick vooral 
de richting blijven uitgaan die 
door haar voorgangers is uit-
gestippeld. Ervoor zorgen dat 

de school haar warme sfeer be-
waart, zowel onder leerlingen 
en personeelsleden onderling 
als naar elkaar toe. Mabo biedt 
de leerlingen naast de lessen 
ook culturele, sociale en spor-
tieve evenementen aan. ‘Ook dit 
aspect wil ik bewaren’, zegt An-
nick. ‘om ervoor te zorgen dat 
de kinderen zich blijven open-
stellen voor de wereld.’ Op die 
manier zet zij de beproefde tra-
ditie voort die de school als slo-
gan huldigt ‘Open hart, open 
geest, open toekomst’. •

‘Ik wil dat de 
school haar 
warme sfeer 
bewaart.’
Annick Stie

O O K  D AT  N O G . . .

Directrices en 
directeur
zuster Theresa (Stephanie 
Leemans) (1942-1966)

zuster Filomena (Maria Van 
der Wee) (1966-1975)

zuster Julia (Julia Ceusters) 
(1975-1987)

Raf De Gols (1987-2008)

Griet Blondiau (2008-2015)

Annick Stie (2015 - )

LINKSBOVEN Het korps in het schooljaar 1983-
1984. FOTO: PRIVÉVERZAMELING 

RECHTSBOVEN Personeel in het schooljaar 1990-
1991. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

LINKS Het korps op reis naar Tongeren in mei 
1996. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

RECHTS Het keukenteam tijdens de culinaire da-
gen in maart 2014. 
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM 

RECHTSMIDDEN Enkele mannelijke leerkrachten in 
het schooljaar 1991-1992. 
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

ONDER Het korps in het schooljaar 2016-2017. FOTO: 

VÉRONIQUE QUARTIER

RECHTSONDER Enkele leraren in Parijs eind jaren 
zeventig. FOTO: PRIVÉVERZAMELING

Annick Stie  FOTO: MARLEEN METENS
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‘De nieuwe sportzaal wordt het sluitstuk van de opwaardering’

Mabo-gebouw in een energiezuinig kleedje
BART CLAES EN JOHAN DE DONDER

Op 28 juni 1958 wijdde hulpbis-
schop Paul Schoenmaeckers 

de eerste steen van het schoolge-
bouw in de Moutstraat. Twee jaar 
later verhuisden de leerlingen met 
hun banken en boeken naar hun 
nieuwe klassen. Bijna vijftig jaar 
schoollopen liet sporen na en dat 
vroeg om een grondige renovatie.

In het voorjaar van 1959 start-
ten de werkzaamheden voor het 
nieuwe schoolgebouw van het 
lyceum en het regentaat. Het 
verving drie oude 19de-eeuw-
se gebouwen. Het Heverleese 
architectenbureau  Vandendael 
zorgde voor een mooi, hel-
der pand met ruime gangen en 
klassen. De grote raampartijen 
aan beide zijkanten laten ruim 
het buitenlicht toe en dankzij 
de hoge plafonds is er voldoen-
de lucht.
Op 1 september 1960 stapten 
de Mabo’ers blijgezind door 
de nieuwe poort aan de Mout-
straat 22. De Nieuwe Gids was 
lichtjes lyrisch over het nieuwe 
complex. De krant omschreef 
het als ‘een heuse wetenschap-
stempel’. Zeer zeker, het was 
toen een modern gebouw, geïn-
spireerd door de fifties, dat de 
Brusselaars verbaasd en ver-
wonderd deed opkijken. 
Maar in het begin van de 21ste 
eeuw begon de logische slijta-
ge van het gele gebouw tast- 
en zichtbaar te worden. Raf 
De Gols, directeur van 1987 
tot 2008, liet geregeld herstel-
lings- en schilderwerkzaamhe-
den uitvoeren. Hij engageerde 
tevens het architectenbureau 
BOB361 voor de hoogdringen-
de vernieuwing van de toilet-
ten. Zijn opvolgster Griet Blon-

diau, directrice van 2008 tot 
2015, liet die werkzaamheden 
uitvoeren. Op de muren na ver-
rees er een nieuw sanitair blok 
met een bijzonder hellend dak 
en ballenvangers.
Toen Blondiau aan haar direc-
tie-opdracht in 2008 begon, 
wist ze dat de renovatiedos-
siers rijkelijk op haar bureau 
gestapeld zouden liggen. ‘Ik 
stelde prompt een renovatie-
plan op met als eerste en tevens 
zwaarste dossier de vervanging 
van de ijzeren ramen met enkel 
glas. De wind blies letterlijk in 
de klassen en we betaalden ons 
blauw aan verwarming.’ 

Zonnepanelen

De administratieve peripetie-
en duurden enkele jaren, maar 
uiteindelijk werden alle raam-
partijen voorzien van nieuwe 
kaders met dubbel zonwerend 
glas en verluchtingsroosters. 
Er waren echter nog veel meer 
werkzaamheden nodig en daar-
om deed de toenmalige direc-
trice een beroep op het School 
Interventie Team, vandaag be-

ter bekend als FIX. Dat is een 
Brussels project in de sociale 
economie. Het voert renovatie-
werkzaamheden in scholen en 
publieke gebouwen uit. De FIX-
werknemers zijn laaggeschool-
de werkzoekenden die twee jaar 
praktijkervaring kunnen op-
doen. Bovendien krijgen ze een 
cursus Nederlands. Na hun tra-
ject komen velen in de reguliere 
arbeidsmarkt terecht. 
FIX startte in het schooljaar 
2014-2015 met grootscheepse 
verf- en herstellingswerkzaam-
heden. Men zocht tevens oplos-
singen voor vochtproblemen. 
De klassen en de turnzaal kre-
gen een nieuwe verflaag. FIX 
plaatste nieuwe verlichting en 
thermostatische kranen. 
De sanitaire installatie werd 
gerenoveerd en het dak geïso-
leerd. Daar kwamen immers 
tientallen zonnepanelen met 
een productie van 43,75 kilo-
wattpiek. Ook het fysica- en 
technologielokaal waren drin-

gend aan vernieuwing toe. Zij 
werden vergroot en geschil-
derd, kregen nieuwe wanden 
en werden van nieuw meubilair 
voorzien. 
‘Het is een vlotte samenwer-
king met enthousiaste ploeg-
leiders en werknemers’, vertelt 
huidig directrice Annick Stie. 
‘Dit schooljaar rondt FIX zijn 
activiteiten af. Dan heeft de 
hele school een nieuw streep-
je verf gekregen en zijn talloze 
herstellingen uitgevoerd. Dank-
zij FIX is de leef- en werkomge-
ving een heel stuk aangenamer 
geworden. Dit heeft onmisken-
baar invloed op de leer- en leef-
houding van de leerlingen en de 
leraren.’ 

Open school

Om nog verder energie te be-
sparen en het schoolgebeu-
ren duurzamer te maken, wer-
den nog heel wat andere maat-
regelen genomen. Annick Stie: 
‘Voor de verwarming schakelde 
de school over op gas met een 
condenserende warmeluchtke-
tel voor de sportzaal en twee 

gascondensatieketels voor het 
schoolgebouw. Een nieuwe 
computergestuurde regelkast 
en zo’n driehonderd thermosta-
tische kranen verzekeren een 
energiezuinige verwarming.’
Voor de duurzame exploitatie 
van het schoolgebouw en een 
groter comfort tijdens de lessen 
werd de hele verlichting met 
spaarzame lampen vernieuwd. 
‘Dankzij al deze maatregelen 
kreeg het lyceum een erg gun-
stig prestatiecertificaat B, om-
wille van het zuinig energiever-
bruik van ca 105 kWhEP/m²’, 
zegt de directrice trots. 
In de klassen werden de leef- 
en leeromgeving up-to-date ge-
bracht met splinternieuw ergo-
nomisch schoolmeubilair. Stie: 
‘De houtkleur ervan gaat per-
fect samen met de nieuwe verf-
lagen in gebroken wit en olijf-
groen. Met informatica- en me-
diamateriaal in elk leslokaal, 
twee specifieke ICT-klassen en 
een twintigtal iPads is Mabo 
klaar voor de toekomst.’
‘Het sluitstuk van heel de in-
frastructurele opwaardering 
van het schoolgebouw wordt 
de nieuwe sportzaal op, of lie-
ver, onder de speelplaats’, al-
dus Annick Stie. ‘Door deze 
waslijst aan renovaties kon het 
gebouw ook opnieuw worden 
opengesteld voor andere acti-
viteiten. Het Maria-Boodscha-
plyceum is een open school. Het 
verwelkomt de exotische dans- 
en muzieklessen van Musique 
Publique, de enthousiaste da-
mes van Majoretteketet én de 
theatergezelschappen van het 
Bâtardfestival, Bronks en Nuit 
Blanche.’ •

ONDER Het schoolgebouw in aan-
bouw in 1959. FOTO: PRIVÉVERZAMELING

BENEDEN De originele poort en in-
gang in 1997. FOTO: PRIVÉVERZAMELING

RECHTS Een gerenoveerde klas.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM 

ONDERMIDDEN Poort en ingang anno 
2017. FOTO: VÉRONIQUE QUARTIER

ONDERRECHTS Zonnepanelen op het 
dak van de school.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

LINKS Adjunct-directeur Bart Claes 
volgde alle werkzaamheden nauw-
lettend op. Hij staat links op het dak, 
dat ooit als alternatieve speelplaats 
diende. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BOVEN De bovenste klassen hebben 
al nieuwe ramen.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

RECHTS Fix-werknemers aan de slag 
op Mabo. 
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM
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Jaren tien 21ste eeuw

2010-2011: 541
2011-2012: 545
2012-2013: 553 
Maximumcapaciteit eerste 
jaar: 130!
2013-2014: 550
2014-2015: 568
2015-2016: 583 
Optie Duits-economie 5de jaar
2016-2017: 615 
Optie Engels-wetenschappen 
6de jaar
jongens (267) en meisjes (348) 

Enkele feiten 21ste eeuw

1/09/2001
De school is voortaan een 
‘Groene school’.

15/05/2002
350 leerlingen in Bourgogne 
n.a.v. 60 jaar Mabo.
Viering in Baseliek Sainte-Ma-
rie-Madeleine van Vezelay. 

1/09/2003
Rapport op computer.

1/03/2003
Daktuin naast biologielokaal.

2/03/2004
Project Schoolfruit. Dinsdag = 
fruitdag.

1/04/2004
Dag van de Literatuur. 
Expositie literaire stoelen van 
de leerlingen op Het Groot 
beschrijf.

1/09/2004
Mabo op internet met eerste 
website.

20/09/2005
417 leerlingen op fietstocht 
naar Grimbergen.

1/09/2007
Schoolraad volgt Participatie-
raad op.

1/09/2008
Griet Blondiau, vijfde directie.
Annick Stie, Bruno 
Destrijcker en Bart Claes, 
beleidsmedewerkers.

2/04/2010
Gezondheidsdag.
 
1/09/2011
Start van Smartschool.

22/03/2012
Academische zitting 70 jaar 
Mabo.
De eerste editie van De 
Moutdruppel.

29/03/2012
Leerlingenfeest 70 jaar Mabo 
in Heverlee.
Eerste bericht op Facebook.

1/09/2012
Start van de vernieuwde, hui-
dige website.

1/09/2015
Annick Stie, zesde directie.
Bart Claes, adjunct-directeur.
Wifi in heel de school.

1/09/2016
KatOBA nieuwe Inrichtende 
Macht van Mabo.

Toneel

Mei 2014: Duif
Regie: Eline George en Béné-
dicte Verbeeck
Zaal: Bronks

Mei 2016: Valserik!
Regie: Elize Vaes
Zaal: Bronks

Projectdagen

2001: Op zachte voet, op goede 
voet, op eerlijke voet
2003: Vreemd gaan
2005: Omleiding
2007: Spiegelen
2009: Gemaskerd Bal
2011: Even scherpstellen
2013: Mabo@ttitude goes 
global
2015: Vinger aan de pols, han-
den uit de mouwen
2017: Mabo vliegt uit...met 
open hart en open geest!

BOVEN Talle Van de Meutter geeft aan 6 Grieks/Latijn 
uitleg over de eerste bijenkast op school, september 
2015. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BOVEN 3 Latijn, 10 juni 2013. Laatste les Latijn met het 
boek Lingua Latina. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

BOVEN Het is duidelijk naar welke school deze leerlingen 
gaan. Dakspeelplaats 2010. FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

ONDER Eerste jaar moderne/Latijn in 2010-2011.
FOTO: ARCHIEF MARIA-BOODSCHAPLYCEUM

Ooggetuigen


