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Joepie, dit jaar is het op Open Monumentendag ‘verplicht 

spijbelen’. Euh ja, ‘verplicht’ want we mogen helaas de school 

niet binnen wegens de coronamaatregelen, hoe graag we dat 

ook zouden willen.

Maar geen nood, je kan wel op pad langs de 8 scholen die in 

het centrum van Lokeren middelbaar onderwijs aanbieden, 

vroeger of nu.

Dus volg de Spijbelwandelingen, ontdek de geschiedenis 

achter schoolgevels en droom weg naar je eigen schooltijd: 

mooie herinneringen of ‘your worst nightmare’?

Zak na je tocht af naar het Stadsmuseum en vertel aan de 

Babbelbox je eigen straffe schoolverhaal.

Veel plezier bij het ‘brossen’ langs Lokerse schoolgevels!

“…
Dit is de school.  
Gij ziet haar gevel blinken
met alle ramen tussen ernstig rood.
Hier wordt het leven stiller:  
luistren, denken,
en schrijven wat een stem leerde  
of gebood.
…”
Uit het loflied bij de viering 150 jaar Presentatie 1980 -
Tekst Anton Van Wilderode. È

È
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VLOT! Campus Sint-Lodewijk - Markt 48

Het 
 Sint-Lodewijkscollege 

De barokke gevel van het Sint-

Lodewijkscollege doet niet vermoeden dat 

achter deze eeuwenoude stenen een school 

schuilgaat die plaats geeft aan duizend 

leerlingen. 

In de 17de – 18de eeuw behoorde dit gebouw 

toe aan Joanna de Pauw, weduwe van Jan 

van Kersschaver, en bestond het eigenlijk 

uit drie rijwoningen. De straatlengte van 

die drie naast elkaar liggende panden komt 

overeen met de huidige lengte van het Sint-

Lodewijkscollege. 

Nadat Joanna overleed in 1703 werd het goed 

verdeeld onder haar twee kinderen, Jan Jr. en 

Joanna. Jan Jr. ging in het linkse deel wonen, 

het deel dat nu samenvalt met de huidige 

toegangspoort en het raam rechts ervan. 

Joanna en haar man Simon Ryngaut gingen 

in het rechterdeel wonen. De derde woning, 

in het midden dus, werd verhuurd aan Pieter 

Smecht. 

In 1714 voegde Simon Ryngaut zijn deel en 

het middelste deel samen tot één woning. Dat 

jaartal kan je nog steeds zien op de voorgevel, 

onder de rechter dakkapel: Anno 1714.

Het 
 gebouw 
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In dit historisch gebouw zit een prachtig 

plekje verborgen: een salon in Lodewijk-

XVI-stijl: kunst- en jachttrofeeën, een ovaal 

schouwmedaillon met bloemen en lintjes, 

guirlandes, een klassieke kroonlijst, een 

plafondspiegel en ronde medaillons onder 

de vensterramen. Het salon wordt gedateerd 

rond 1802. Het salon is een unicum in ons 

gewest en werd in 1995 door de Commissie 

voor Monumenten en Landschappen als 

beschermd monument erkend.

Het 
 salon 

In 1850 werd het Sint-Lodewijkscollege 

gesticht en ondergebracht in de twee 

woningen, die later samengevoegd werden. 

De restauratie begon in 1907 en stond onder 

leiding van architect Henri Vanden Broucke. 

Hij was op dat moment ook directeur van de 

Stedelijke Beroeps- en Nijverheidsschool in 

Lokeren. Hij ontpleisterde de gevel, bracht 

in elk venster zandstenen kruismonelen 

aan en voegde boven de poorttravee een 

nieuwe dakkapel toe met voluten, krulvormige 

versieringen, en een driehoekig fronton, naar 

analogie met de bestaande dakkapel boven 

de deur. Bij het einde van de werken werd in 

de voorgevel een gedenkplaat aangebracht 

met het wapenschild van Monseigneur 

Stillemans, de toenmalige bisschop. Het 

Latijnse opschrift luidt: Collegium Sancti 

Ludovici – instauratum anno Domini 1909. 

Op 30 januari 1947 werd bij Koninklijk Besluit 

de voorgevel van het Sint-Lodewijkscollege 

een beschermd monument. 

In 1980 werd de bepleistering weggehaald 

omdat het college moest bezuinigen en geen 

honderd frank per jaar meer wou spenderen 

aan het witten van de gevel.

De laatste renovatie dateert van 2009. 

Toen werd ervoor gekozen om de gevel 

wit te verven. Dit is een verwijzing naar de 

oorspronkelijke staat van de gevel, die was 

indertijd bepleisterd en gewit.

Uit: Stemmen op schrift, een halve eeuw Sint-Lodewijkscollege Lokeren in getuigenissen (1940-1990)  
Redactie/ Alain Debbaut & Joost Van den Branden

Koen De Meester  Wie in het vijfde en zesde jaar zat, zette zijn 
fiets niet meer op het College, maar achter de kerk. Daar was een 
elektriciteitscabine, met ervoór waar nu het Cultuurcafé is, een 
galerijtje. Daaronder konden we elkaar zien, uit het zicht van de 
school. Als je iemand de uitdrukking “Ik heb hem achter de kerk 
zien staan” hoorde gebruiken, wist je meteen genoeg.

8

�Schrijf een reactie...

OUD-LEERLING
KOEN DE MEESTER

Een school waar 
ook wel eens de  
 leerkrachten 
 spijbelden ... 
Rechtover het College 
lag het Centrum, een 
veel gefrequenteerde 
drankgelegenheid voor zowel 
leerlingen als leerkrachten…. 
Het gebeurde wel eens dat wij 
tussen twee opeenvolgende 
lesuren Engels ineens onze 
leraar zagen verdwijnen voor 
een tiental minuten. Juist 
genoeg tijd om een frisse pint 
te gaan pakken aan de overkant 
in het Centrum… È

È
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Het 
 College 

De school ging van start op 2 oktober 1850 

en werd gesticht door Monseigneur Louis 

Delebecque, bisschop van Gent. Al werd op 

dat moment nog volop onderhandeld over 

de verkoop van de gebouwen aan de Markt 

en een aantal woningen in de Luikstraat, 

waar zich nu de achteringang van de school 

bevindt. In 1855 was de verkoop afgerond 

voor een totaalprijs van 41.233 fr. en officieel 

eigendom van het bisdom. Omgerekend 

naar vandaag zou dat bedrag rond de zes 

miljoen euro bedragen.  Al was de aankoop 

niet allemaal volgens plan verlopen want 

het college verspeelde zijn toegang tot 

de gebouwen in de Luikstraat, op een 

smalle doorgang na. En zo kwam het dat 

de leerlingen tot 1986 over het erf van een 

garagehouder moesten passeren om hun 

school via de Luikstraat te kunnen bereiken. 

Vandaag maakt het Sint-Lodewijkscollege 

deel uit van de VLOT! Scholen en draagt het 

de naam VLOT! Campus Sint-Lodewijk.

Institut Saint-Louis, 1925
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Spijbelen voor 
de  goede zaak! 

Spijbelen is strafbaar en wordt nagenoeg altijd door ouders 

en schooldirectie afgekeurd en verboden. Maar zowat 

elke generatie heeft zijn spijbelmomenten ‘voor de goede 

zaak’, wanneer de scholieren collectief op straat komen 

om te protesteren tegen een maatschappelijke of schools 

problematiek.

Op maandag 14 oktober 1996 staat het 

land in rep en roer door het Spaghetti-

arrest in de zaak Dutroux, waarbij rechter 

Connerotte van de zaak werd gehaald door 

zijn aanwezigheid op een benefietetentje 

met de bevrijde slachtoffers Sabine 

Dardenne en Laetitia Delhez. Zes dagen 

later, op zondag 20 oktober, uiten 300 000 

mensen hun ongenoegen over het Belgische 

justitiesysteem tijdens de Witte Mars in 

Brussel. De Lokerse jeugd wacht zo lang niet 

om haar stem te laten horen. Op donderdag 

17 oktober 1996 verlaten jongeren uit alle 

middelbare scholen hun schoolgebouwen om 

samen de straat op te trekken. De leerlingen 

van het Sint-Lodewijkscollege houden bij de 

middagbel een grote zitstaking, en de directie 

sluit de poorten. 

Op het moment dat er dan ‘Over de muur!’ 

wordt geroepen, klauteren tientallen leerlingen 

over de muur om via de speelplaats van 

lagere school De Madelief (op de site van 

de allereerste Stadsmiddelbare school en 

latere meisjesschool) zo bij de betoging 

aan te sluiten. Die wordt enkele uren later 

vredig afgesloten. De actie wordt mild 

bestraft met donderpreken, strafstudies en 

motivatieverhandelingen.

Over de muur 2!

Die kreet is nogmaals te horen enkele jaren 

later in 2003. Opnieuw kruipen de oudere 

leerlingen over diezelfde muur om te gaan 

betogen tegen de oorlogsverklaring van 

Bush tegen Irak. De bijhorende strafstudie 

bestond er toen in van krantenteksten over te 

schrijven…

 Over 
 de  muur! 

OVER 
DE MUUR!

In de jaren ’70 waait er een nieuwe wind 

door het Sint-Lodewijkscollege. Superior Van 

Paepegem en heel wat fervente aanhangers 

van de mei ‘68 beweging in het lerarenkorps 

zorgen ervoor dat de leerlingen worden 

aangemoedigd om deel te nemen aan 

protestacties. Zo zijn het bij voorbeeld (na 

1975) vooral de leerkrachten die oproepen om 

in Brussel deel te nemen aan de mars “Neen 

aan de 30 miljard voor gevechtsvliegtuigen”. 

De school bestelt zelfs de bussen en de 

leerlingen kunnen gratis mee.

de geest 
van  mei ‘68 

mei 68 ‘

1312



RENÉE KELEM 
& VRIENDINNEN

 klimaatspijbelaar  
Renée Kelem aan 
het woord

Renée  In het laatste jaar humaniora op het Sint-Lodewijks-
college heb ik heel wat donderdagen gespijbeld voor de 
klimaatbetogingen. Op de trein naar Brussel ontmoette ik 
al veel toffe mensen. Ik ben nog steeds heel hard met het 
klimaatprobleem begaan en ik vind het jammer dat het coronavirus 
het klimaatprobleem in de schaduw stelt. Om extra aandacht te 
krijgen heb ik soms een oud Mega Mindy pakje aan gedaan en zo 
ben ik zelfs in de krant geraakt.

�Schrijf een reactie...

4

14



 Het 
 Sint-Antoniuscollege 

In 1848 vestigden paters minderbroeders 

(Franciscanen) zich in de Luikstraat in 

Lokeren. In 1850 startte de bouw van een 

kerk, die haar huidig uitzicht kreeg na 

verbouwingen in 1886 (de paters waren 

niet tevreden met het oorspronkelijke 

uitzicht). In 1888 gingen de paters van start 

met onderwijs, in het zogenaamde Sint-

Antoniuscollege. Er waren toen 46 leerlingen.

Internaatsleerlingen uit heel Vlaanderen 

kregen er niet alleen een Grieks-Latijnse 

humaniora-opleiding, maar tot in de jaren 

1950 ook een voorbereiding op het priester- 

en kloosterleven binnen de franciscanenorde. 

Vandaar dat men ook sprak van een 

‘vormingscollege’. Het hoogtepunt kende de 

school in het interbellum, met een piek van 

168 leerlingen in het schooljaar 1929-1930. Na 

WOII daalde het leerlingenaantal, tot in 1970 

de school haar deuren sloot. Alle meubilair 

en didactisch materiaal werd verhuisd naar 

Heuden (Limburg) waar de paters nog altijd 

een school hebben. Na de sluiting van de 

school werden de schoolgebouwen verhuurd 

aan het Sint-Lodewijkscollege. Pas na het 

beëindigen van het huurcontract en nadat 

men geen nieuwe bestemming vond voor de 

leegstaande gebouwen werd de volledige site 

verkocht en de gebouwen gesloopt. 

Van de kloostergebouwen resten in het 

straatbeeld enkel nog de (intussen ontwijde) 

Sint-Antoniuskerk, waar een commerciële 

binnenspeeltuin voorzien is, en het 

‘brevierdreefje’ met linden op het zogenaamde 

Patershof. Van de school is aan de buitenzijde 

rechts van het kerkgebouw in de Luikstraat 

nog wel de ingang -gebouwd in 1958- te zien. 

Naast de paterskerk en de ingang van de 

school is er nog een restant van de pandgang 

(vier vensters onder een lessenaarsdak) van 

het klooster overgebleven. Deze ruimte werd 

later als winterkapel gebruikt. 

Johan  De studenten kwamen van overal uit het Vlaamse land. 
De tucht was streng en de dagorde goedgevuld van zes uur ’s 
morgens bij het opstaan tot ’s avonds om negen uur bij het 
slapengaan.

�Schrijf een reactie...

4

Johan  Aan het godsdienstig aspect werd veel aandacht besteed 
met o.a. dagelijks een eucharistieviering, middag- en avondgebed 
in de kapel, het bidden van de rozenkrans en kruisweg en lof. Het 
gebed voor en na het eten en bij het begin van een lesuur werd 
uiteraard niet vergeten, naast een jaarlijkse retraite in de school of 
op een andere locatie.

Johan  Tijdens het schooljaar waren er memorabele avonden zoals 
het ludiek sinterklaasfeest, het kerstfeest met kerstdiner, het 
patroonsfeest van de school, het afscheidsfeest van de retorica. 
Mooie herinneringen die stilaan vervagen met de tijd.

2

8

OUD-LEERLING
JOHAN TERRYN

Luikstraat z/n

1716



 Onze-Lieve-Vrouw 
 Presentatie VLOT! Campus CREO – 

H. Hartlaan 1A

In 1840 werd het gebouw op de hoek van de 

Luikstraat en de Schoolstraat  “Hostellerie 

het Hof van Vlaanderen” verkocht aan de 

Zusters van de congregatie van Onze-Lieve-

Vrouw-Presentatie, met ‘moederhuis’ in 

Sint-Niklaas. Dit gebeurde op vraag van de 

toenmalige bisschop Louis Delebecque die 

in 1850 ook de grondlegger was van het naar 

hem genoemde Sint-Lodewijkscollege. Ze 

stichtten er een klooster en een kostschool 

voor meisjes.

Door de groei van de school dienden de 

Zusters enkele malen te verhuizen, om 

uiteindelijk in 1910 in een herenhuis met tuin 

aan het Vrijheidsplein te belanden. 

Op achterliggende gronden werden in 1924, 

naast de reeds bestaande kapel, zes extra 

klaslokalen, een naaizaal en een muziekklas 

ingericht. Twee jaar later, in 1926, gingen 

de Zusters van start met een afdeling 

handelswetenschappen “ten behoeve 

van de groeiende nijverheid in Lokeren en 

omstreken”.
Het salon met Missiemuseum in het Sint-Antoniuscollege

1918



In 1956 volgde dan de oprichting van een 

volledige humaniora, met een Latijnse en 

moderne afdeling. De Latijnse afdeling bleek 

op het einde van de jaren 1960 niet langer 

levensvatbaar en werd op 1 september 

1969 integraal overgeheveld naar het Sint-

Lodewijkscollege. Zo werd daar in een klap 

de Latijnse van het eerste tot en met het 

zesde jaar gemengd, als een van de eerste 

bisschoppelijke colleges in Vlaanderen. 

Intussen was in 1963 ook de beroepsschool 

van Sint-Anna, met ingang aan de 

Sterrestraat, overgeheveld naar de 

Presentatie.

In 1992 fusioneerde de humaniora van de 

Presentatie met het Sint-Lodewijkscollege, 

dat zo helemaal gemengd werd, en 

verhuisden de meisjesleerlingen naar de 

Markt/Luikstraat. De lagere jongensschool 

van het Sint-Lodewijkscollege maakte een 

tegenovergestelde beweging en smolt 

samen met de lagere meisjesschool aan 

de H. Hartlaan. Enkel de technische en 

beroepsrichtingen bleven achter op de 

terreinen tussen Sterrestraat en H. Hartlaan. 

De oprichting in 2012 van een overkoepelend 

netwerk van katholieke middelbare scholen 

in Lokeren (VLOT!) leidde tot een grondige 

hertekening van het Lokerse katholieke 

onderwijslandschap: de technische richtingen 

verhuisden naar de klassen van het Sint-

Lodewijkscollege en op de terreinen van 

de Presentatie verrijst nu een nieuwe 

eerstegraadsschool.

Hoe de scholenstrijd 
19de-20ste eeuw werd uitgevochten 
 tot in de architectuur .
In 1862 richtte Baron Jean-Baptiste de Bethune (1821-1894) mee 
de eerste Sint-Lucasschool in Gent op als reactie op de “heidense” 
Academies van het Rijksonderwijs. De school bestudeerde de lokale 
gotische tradities, naar het voorbeeld van de Engelse “Gothic Revival” 
en volgens de restauratietheorieën van architect Viollet-le-Duc. 
Baron de Bethune en zijn navolgers zorgen voor een echte doorbraak 
van de neogotiek in Vlaanderen waarbij de middeleeuwse ambachtelijke 
vormentaal wordt uitgewerkt in nieuwe gebouwen en interieurs: 
gebrandschilderd glas, schrijnwerk, textiel, muurschilderingen en 
polychrome beeldhouwwerken.
Vele scholen kregen in de strijd tegen de “Staatsscholen zonder God” 
een dergelijke neogotische vormentaal. Als reactie hierop koos men in 
niet-katholieke middens vanaf midden 19e eeuw steeds meer voor de 
neorenaisscance of neoclassicisme in officiële gebouwen. È

È

Detail van de biechtstoel in de kapel

21



Gevel Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, Vrijheidsplein

È

È
Een deel van de oude gebouwen zijn bewaard 

gebleven (de voorzijde aan de H. Hartlaan) 

en zijn in de nieuwe school geïntegreerd. De 

bestemming van de kapel is onzeker.

De kapel op de eerste verdieping werd in de 

eerste helft van de 20ste eeuw opgetrokken 

in neogotische stijl. Het kunstige houtsnijwerk 

en de polychrome beschilderingen zijn nog 

authentiek en zijn duidelijk geïnspireerd op de 

ideeën van de Sint-Lucasschool in Gent die 

de vormentaal van de middeleeuwse gotiek 

liet heropflakkeren.

Zuster Damatienne geeft stenografie

2322



In 1921 wordt het Vrij Leerwerkhuis en 

Huishoudschool Sint-Anna opgericht in 

de Sterrestraat. Het was geen autonome 

school maar een afdeling van de vakschool 

Sint-Laurentius. In 1922 komt daar nog een 

afdeling Modisten bij.

In 1941 verleent de provincie bouwkredieten 

aan de school en architect Fernand De Bruyn 

neemt de bouwwerken over van de firma’s 

aan wie de werken eerst waren toegewezen 

vóór WOII: zeven klassen, bureel, drie gangen 

met trap, washuis, strijkplaats, grote zaal, 

turnzaal, eetzaal, hof en speelplaats.

 Het 
 Sint-Anna Instituut  
VLOT! Campus CREO - Sterrestraat 18 en Stommestraat 2

Den 30-sten juni wordt ’t school gebombardeerd,
de nonnen gemitrailleerd,

’t College geïnviteerd 
en wij gediplomeerd!

anonieme zesdejaarsstudenten 
OLV-Presentatie

Lied uit de jaren ’70 

25



Helaas zijn de gebouwen nog maar net af als 

de hele school totaal vernield werd door het 

bombardement van 11/05/1944. De hele wijk 

in en rond de Sterrestraat wordt verwoest.

De school verhuist tijdelijk naar het Huis 

Vanneste in de Kerkstraat 2, de huidige 

Abazjoer, en daarna worden de klaslokalen 

van 1946 tot 1951 ondergebracht in een deel 

van de textielfabriek Isabey aan de huidige 

Grote Kaai.

In 1951 wordt de nieuwe school ingewijd in 

de Sterrestraat. Architect Bressers uit Gent 

tekent het gebouw. Wegens geldgebrek 

wordt echter slechts de ruwbouw zonder 

turnzaal noch centrale verwarming 

uitgevoerd. Meer dan een derde wordt met 

oorlogsschadevergoeding bekostigd.

In 1956 verandert de naam naar Instituut 

Sinte-Anna en enkele jaren laten in 1963 

wordt de beroepsschool overgeheveld naar 

de OLV-Presentatie.

In het schooljaar van 1971 start in  

de Stommestraat ook de afdeling  

collectiviteiten-groepskoken als eerste in 

Vlaanderen. Deze afdeling sloot recent haar 

deuren.

Op het terrein van de voormalige haarsnijderij 

Gyselinck zijn de gebouwen omgevormd tot 

klaslokalen en turn- en feestzaal. Sinds 2012 

zijn de beroeps- en technische richtingen ook 

onderdeel van de Vlot!-scholengemeenchap.

Werkhuis Sinte-Anna in de Sterrestraat
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De
 Spijbelwandelroutes 

 Route 1  (2,4km)
Sint-Lodewijk – Sint-Antonius college –  
VLOT! Campus CREO – Schoolstraat 

Route 1 (2,4km): VLOT! Campus Sint-

Lodewijk – Sint-Antonius college – VLOT! 

Campus CREO – Schoolstraat 

Bij het verlaten van het Stadsmuseum 

Lokeren S  ga je naar links en sla je direct 

links af. Je steekt het Sint-Laurentiusplein 

over en neemt rechts de Torenstraat. Je gaat 

naar links en wandelt voorbij de bibliotheek 

en het cultuurcentrum. Je volgt het straatje 

achter de kerk. Voor jou ligt de VLOT! 

Campus Sint-Lodewijk 1 .

Je gaat naar links en slaat rechts de 

Kerkstraat in. Op het einde naar rechts in de 

Luikstraat. Op je linkerkant kom je de kerk 

van het voormalige Sint-Antoniuscollege 2  

tegen.

Je wandelt verder in de Luikstraat en neemt 

de tweede straat aan je linkerzijde, de 

Kazernestraat. Die volg je tot het steegje 

aan je rechterzijde. Je slaat hier af en steekt 

de parking over. Recht voor je zie je de 

VLOT! Campus CREO 3 . Als je naar de 

ingangspoort kijkt, sla je links af in de H. 

Hartlaan en ga je de eerste straat rechts, 

de Dwarsstraat, in. Op het einde wandel 

je naar rechts en zie je rechts de gevel van 

het vroegere Sinte-Anna, nu de achterzijde 

van de campus CREO. In het eerste straatje 

links zie je de tweede site van de VLOT! 

Campus CREO 4  in de Stommestraat. Je 

wandelt het steegje door tot op het einde. Je 

bent nu op het plein van de Knaptandstraat. 

Hier stap je rechts de Lindestraat in tot 

op het Vrijheidsplein. Houd rechts aan op 

het plein. Nadat je enkele mooie gevels op 

het plein bewonderd hebt, beland je in de 

Voermanstraat, je neemt de eerste straat 

links, de Schoolstraat. Je komt uit op de 

Markt. Die steek je over in de richting van de 

beeldengroep Hazen en zo kom je terug aan 

het Stadsmuseum Lokeren S . 

Bij het verlaten van het Stadsmuseum 

Lokeren S  ga je links de Markt op. 

Aan de Durmelaan (op de hoek zie je het 

vroegere postgebouw) steek je het water 

over aan de brug. Je slaat links voorbij het 

Joséphine-Charlottepark af in de Prosper 

Thuysbaertlaan. Op het einde van de straat 

rechts zie je de VLOT! Campus Sint-

Laurentius 5 . 

Je wandelt het Joséphine-Charlottepark in. 

De volgende uitgang kijkt uit op het meest 

recente gebouw van de VLOT! Campus  

Sint-Laurentius 5 .

Hier ga je in de Gasstraat naar rechts. Op 

het einde van deze straat, sla je links de 

Stationsstraat in. Je wandelt binnen in het 

NMBS-station. Bij het verlaten ga je naar 

links en daarna direct rechts. Je wandelt over 

de parking naar de eerste ingang van het 

Park Ter Beuken. Bij het naderen van de Villa 

Cogen, ga je naar rechts. Je wandelt richting 

de uitgang van het Park Ter Beuken. Hier kijk 

je uit op uit op CVO Focus 6 .

Je steekt de Groendreef over en stapt naar 

rechts. Je gaat links in de Uebergdreef, 

daarna links in de Brouwerijstraat. Aan 

nummer 5 hou je halt. Je kijkt naar de 

voormalige Villa Ohrem en staat voor het 

Technisch Atheneum Lokeren 7 . Aan de 

overkant van de straat kan je de achterkant 

van het scholencomplex van CVO Focus 6  

zien. 

Je neemt de eerste afslag rechts. Je volgt de 

Tulpenlaan tot in de Azalealaan. Aan nummer 

2 hou je halt voor het Atheneum  

Lokeren 8 .

Aan nummer 21 zie je opnieuw het Technisch 

Atheneum Lokeren 7 . Aan het einde van 

de straat ga je rechts in de Uebergdreef. 

Je slaat links af onder de brug zo kom je in 

de Koophandelstraat. Aan het einde steek 

je de brug over en wandel je terug naar het 

Stadsmuseum Lokeren S .  

 

 Route 2  (2,9km)
VLOT! Campus Sint-Laurentius – CVO Focus –  
Technisch Atheneum Lokeren – Atheneum Lokeren
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S   Stadsmuseum Lokeren – Markt 15a   START WANDELING

1  Sint-Lodewijkscollege – VLOT! Campus Sint-Lodewijk - Markt 48

2  Het Sint-Antoniuscollege – Luikstraat z/n

3  Onze-Lieve-Vrouw Presentatie – VLOT! Campus CREO – H. Hartlaan 1A

4  Sinte-Anna Instituut – VLOT! Campus CREO - Sterrestraat 18 en 
Stommestraat 2

5  VTI Sint-Laurentius – VLOT! Campus Sint-Laurentius - Prosper 
Thuysbaertlaan 1

6  Rijksmiddelbare School – Atheneum – CVO Focus - Groendreef 31

7  Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs – Technisch Atheneum Lokeren - 
Azalealaan 21

8  Atheneum Lokeren - Azalealaan 2
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VLOT! Campus Sint-Laurentius - Prosper Thuysbaertlaan 1

Het 
 VTI Sint-Laurentius  

In 1922 wordt in de gebouwen van 

vlasspinnerij De Moor/Dierman een Vrije Vak- 

en Ambachtschool opgericht om jongens op 

te leiden tot schrijnwerker, smid of schilder. 

Vlasspinnerij De Moor was in 1853 opgericht 

na de ontwikkeling van de nieuwe wijk tussen 

de nieuwe stations en de Markt. 

Bij de oprichting van de school in 1922 wordt 

een deel van de oude fabriek ingenomen 

door het Gildenhuis, waar de katholieke 

verenigingen hun werking hebben. Het 

duurt tot 1941 dat het oude fabrieksgebouw 

transformeert tot een echt schoolgebouw. Elk 

jaar opnieuw wordt er geïnvesteerd in nieuwe 

machines en toestellen om de leerlingen 

zo goed mogelijk voor te bereiden op de 

arbeidsmarkt. In 1964 wordt de afdeling 

Elektriciteit opgericht, en een jaar later de 

richting Elektronica. In een nieuw gebouw aan 

de kant van de Gasstraat zitten de leerlingen 

in perfect uitgeruste klassen. Pas in 1978 

wordt het Gildenhuis afgebroken om plaats 

te maken voor een nieuwe vleugel met grote 

praktijklokalen aan de Thuysbaertlaan. De 

leerlingen en leerkrachten van de school 

werken ook deze lokalen zelf af.
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De school strekt zich dan uit van de hoek 

van de Stationsstraat tot het midden van 

de Gasstraat, met verschillende ingangen 

langs het Joséphine-Charlottepark. Maar 

nog steeds barst ze uit haar voegen, niet in 

het minst omdat sinds 1981 de leerplicht 

van 16 tot 18 jaar wordt verlengd maar ook 

omdat gespecialiseerde praktijklokalen steeds 

grotere machines moeten huisvesten. Als 

de technische dienst van de stad de oude 

gasfabriek verlaat in 1984, koopt de school 

het hele terrein. Vanaf 1989 volgen de eerste 

leerlingen er les in splinternieuwe gebouwen. 

In 2012 gaat de school op in het VLOT!, 

dat alle vrije Lokerse secundaire scholen 

verenigt. De site heet nu VLOT! Campus Sint-

Laurentius, waar je nog steeds de technische 

opleidingen vanaf de tweede graad kan 

vinden.

 De Durme 
De Durme is van groot economisch belang voor de stad, maar ze 
slibt dicht door de vele bochten. De gasfabriek in de Gasstraat ligt tot 
1911 tussen het water en de stationssite. In 1911 wordt een nieuwe 
Durmebedding zonder meanders uitgebaggerd tussen de Markt en 
de Heirbrug, waardoor de huidige Durmelaan vorm krijgt. Op de 
gedempte oude Durmebocht plant stadsbouwmeester Welvaert een 
zwem- en badhuis ‘voor het openbaar nut, de openbare gezondheid 
en de openbare zedelijkheid’. Als de verwachte subsidies daarvoor niet 
worden verkregen, laat het stadsbestuur het Joséphine Charlottepark 
en het tweede deel van de Gasstraat aanleggen. Ook een deel van de 
speelplaats ligt op de Oude Durme. È

È

VLASSPINNERIJ DE MOOR, 
LATER GILDENHUIS EN SCHOOL
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Atheneum – CVO Focus 
Groendreef 31

 De Rijksmiddelbare  
 School 

In 1863 wordt, als eerste niet-katholieke 

middelbare school in de ruime omgeving, in 

de Schoolstraat de Stadsmiddelbare school 

ingehuldigd. De school is snel populair en 

telt in 1876 132 leerlingen. In 1876 wordt 

in een bitsige schoolstrijd het middelbaar 

stadsonderwijs afgeschaft wegens ‘te duur’. 

De liberale partij sticht prompt met eigen 

middelen de Vrije Middelbare School voor 

Jongens op de Kleine Kaai bij de Vismijn. In 

1878 richt ze in de schoolgebouwen in de 

Schoolstraat een Opper-Lagere school voor 

Juffrouwen op. In 1880 neemt het liberale 

stadsbestuur de beide scholen terug onder 

haar vleugels, in 1881 worden de scholen aan 

de staat overgedragen.

Het schoolgebouw aan de Kleine Kaai is 

snel veel te klein. In 1912 koopt de stad 

Lokeren de ‘Buskapel’ aan in de Groendreef. 

Het café met lusttuin ontleende haar naam 

aan bierbrouwer Gustaaf De Bus. De 

Lokerse volksvertegenwoordiger Dr. Jan 

Persoons bepleit en verkrijgt financiële 

overheidssteun voor de bouw van een 

nieuwe rijksmiddelbare school voor jongens 

(inclusief een lagere school), die al eind 1913 

wordt ingehuldigd. De nieuwe school wordt 

opgetrokken in neo-Vlaamse-renaissancestijl, 

net als de meeste van de gebouwen waarvan 

architect Henri Vanden Broucke de plannen 

tekent.
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 Henri Vanden Broucke 
Architect Henri Vanden Broucke (1876-1928) is vanaf 1910 in 
de Groendreef directeur van de Lokerse Stedelijke Beroeps- en 
Nijverheidsschool. Hij ontwerpt heel wat markante Lokerse gebouwen: 
Villa Geurts, het Brughuis op de hoek van de Stationsstraat en rijen 
woonhuizen in de Koophandelstraat, in de Roomstraat en op het 
Vrijheidsplein. Hij staat ook in voor de verregaande restauraties van de 
voorgevels van het Sint-Lodewijkscollege en de huizen Jacobs.

De gevel van het nieuwe schoolgebouw in de Groendreef valt op door 
de rondbogige ramen en de lichte kalkstenen speklagen. Details 
als een leeuw op het dak en fijne dakkapellen maken het geheel 
elegant en speels. Onder de puntgevels, waar de traplokalen zijn, 
vallen de breed uitgewerkte bogen boven de ramen duidelijk op. Het 
middendeel van het gebouw is symmetrisch en om dit evenwicht te 
bewaren heeft Vanden Broucke de aangebouwde delen langs beide 
zijden bewust lager gehouden. De overdekte hoofdingang zit onder 
een torengebouwtje, in de vleugel aan de andere zijde zit de turnzaal. 
Naast het poortgebouw worden ook een mooie directeurs- en een 
conciërgewoning gebouwd. È

È

De schoolsite aan de Groendreef breidt met 

de tijd uit, want het aantal leerlingen stijgt en 

er komen nieuwe afdelingen bij, zoals een 

handelsafdeling in 1927 en voorbereidende 

technische afdelingen vanaf 1953. Sommige 

afdelingen zijn ook toegankelijk voor meisjes. 

In 1948 wordt een extra vleugel dwars op het 

bestaande schoolgebouw gebouwd, die tot 

aan de Brouwerijstraat paalt. In 1960 en in 

1978 wordt er verder bijgebouwd op de site, 

onder andere een nieuwe refter. De inrichting 

van de verschillende gebouwen wordt 

constant gewijzigd. 

In 1958 wordt het Rijksinstituut voor 

Technisch Onderwijs opgericht (RITO) 

en transformeert de Rijksmiddelbare 

jongensschool tot Koninklijk Atheneum. In 

het atheneum, dat in de gebouwen aan de 

Groendreef blijft, volgen 481 leerlingen les 

in de richtingen economie, wetenschappen, 

Latijn-wiskunde en Grieks-Latijn.

De school barst uit haar voegen en in 

augustus 1962 wordt gestart met de bouw 

van een totaal nieuwe campus voor het 

Atheneum in de Azalealaan.

TURNZAAL

HOOFDGEBOUW 
SCHOOL POORTGEBOUW

CONCIERGEWONING

In de gebouwen aan de Groendreef is nu 

plaats voor de Rijksmiddelbare meisjesschool, 

die van de Schoolstraat naar de Groendreef 

verhuist met alle afdelingen van kleuter 

tot middelbaar (humaniora, technische en 

beroepsafdelingen). Voor de kleuters wordt de 

directeurswoning omgevormd. 

Vanaf 1970 worden alle Rijksscholen 

gemengd. De meisjes uit de kleuter- en lagere 

scholen verhuizen naar de Azalealaan, en in 

de schoolgebouwen aan de Groendreef huist 

vanaf dan de middenschool: de volledige 

eerste graad van het secundair ASO, TSO en 

BSO. 

In 2013 wordt de campus Groendreef 

overgedragen aan CVO Leerstad (nu Focus), 

die avondonderwijs organiseert. In het eerste 

jaar zijn 2000 leerlingen ingeschreven voor 

de meest uiteenlopende opleidingen. De 

avondopleidingen worden weggetrokken van 

de middelbare technische afdelingen en zowel 

het Atheneum als het Technisch Atheneum 

organiseren de zes middelbare jaren voor hun 

afdelingen volledig op hun eigen campus.
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 Het Rijksinstituut 
 voor Technisch 
 Onderwijs 

In de Rijksmiddelbare Jongensschool wordt 

sinds 1954 een pre-industriële richting 

A3 en een beroepsafdeling A4 opgestart. 

De praktijklessen worden gegeven in de 

vervallen fabrieksgebouwen van spinnerij 

Ohrem, die het schoolbestuur huurt. De villa 

Ohrem huisvest vanaf 1954 vier klassen van 

de stadsmiddelbare meisjesschool, die met 

plaatsgebrek kampt omdat er een stedelijke 

peutertuin op de site is ingericht.

Pas in 1958 wordt in Lokeren ook in het 

rijksonderwijs een volwaardige technische 

school opgericht: het Rijksinstituut voor 

Technisch Onderwijs, of kortweg RITO, 

dat later de naam (Koninklijk) Technisch 

Atheneum (KTA) krijgt. De villa Ohrem biedt in 

1958 plaats aan het kantoor van de directeur 

en het secretariaat van de school.

De eerst lessen vinden plaats in de voormalige 

(vervallen) magazijnen van de firma Ohrem, 

die allerminst als schoollokalen zijn ingericht. 

Er zijn geen aparte leslokalen en er is geen 

meubilair: zitbanken uit de villa en de tuin 

worden ingezet waar het kan. Ondanks de 

officiële opening op 1 september 1958 wordt 

de start van de lessen een week uitgesteld 

‘aangezien de lokalen wegens het onkruid niet 

bereikbaar zijn’. De lessen starten dan maar 

op 8 september 1958; er zijn 110 leerlingen 

ingeschreven. Er zijn vier klassen die soms 

gelijktijdig les krijgen in een hangar waarvan 

de ruiten stuk zijn. Vanaf januari 1959 begint 

men de fabrieksgebouwen te verbouwen, eind 

juni zijn de werken afgerond en kan de school 

een tentoonstelling organiseren, waardoor 

op 1 september 1959 al 185 inschrijvingen 

worden geboekt. 

Tot vandaag bevindt een deel van de 

technische ateliers van de school zich in 

de fabrieksgebouwen van de firma Ohrem. 

Het aanbod van afdelingen blijft sinds de 

fusie met de meisjesschool in 1970 groeien 

en bevat zowel technische, sportieve, 

maatschappelijke als economische richtingen. 

Ook de Lokerse OKAN-onthaalklassen voor 

anderstalige nieuwkomers hebben hun lokalen 

op de site van het Technisch Atheneum. 

De villa Ohrem wordt niet meer door de 

scholengemeenschap gebruikt.

Voor het ogenblik starten aan de huidige 

gebouwen in de Azalealaan renovatiewerken 

in het kader van het Klimaatplan dat de school 

opstelde. 

Technisch Atheneum Lokeren- 
Azalealaan 21
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VILLA OHREM

 Atheneum 
 Lokeren Azalealaan 2

Het Koninklijk Atheneum barst begin de jaren 

1960 uit haar voegen. Er dient uitgekeken 

te worden naar een nieuwe locatie want de 

gebouwen aan de Groendreef bieden te 

weinig plaats voor de ± 500 leerlingen. Men 

start dan in augustus 1962 met de bouw van 

een totaal nieuwe campus voor het Atheneum 

in de Azalealaan, met daarnaast een lagere 

en kleuterschool. In januari 1966 wordt de 

nieuwbouw in gebruik genomen door de 

middelbare afdeling en in juni 1966 opent 

Minister van Nationale Opvoeding Frans 

Grootjans de school officieel.

Vanaf 1970 worden alle Rijksscholen 

gemengd. De meisjes uit de kleuter- en lagere 

scholen verhuizen naar de Azalealaan.

De gebouwen werden opgetrokken in een 

“moderne” strakke stijl waar de gevel niet 

langer de status van de school dient weer 

te geven maar waar in het ontwerp veel 

aandacht wordt besteed aan de openheid 

van het geheel en een ruime lichtinval in de 

klassen. 

 

 Villa Ohrem 
In 1911 richten Arthur Ohrem en zijn echtgenote in de Brouwerijstraat 
een fabriek op met een spinnerij voor jute- en hennepgarens, een 
touwslagerij van hennepkabels en bindgarenfabriek. De familie Ohrem 
bezat al een blekerij aan de Oude Brug. In dit moderne bedrijf, dat reikt 
tot aan de huidige Azalealaan en Gladiolenlaan, werken gemiddeld 50 
mannen en vrouwen tot de economische crisis van 1930. Vanaf dan 
gaat het bergaf met het bedrijf en in 1939 verhuurt Arthur Ohrem een 
deel van de fabriek als opslagplaats aan de Lokerse textielbaas Marcel 
Van der Eecken. Alleen de spinnerij blijft operationeel. In 1943 wordt 
deze spinnerij door de Duitse bezetter stilgelegd, en in 1945 worden 
alle machines verkocht aan een Turkse onderneming. De villa Ohrem 
heeft een knap eclectisch interieur en een imposante traphal. È

È
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Gooit de blinde luiken open
Op wat wordt en is geweest:

Durft een schoon bestaan verhopen
Door de ruimheid van de geest

Richt uw zoeklicht op de wereld,
Op wat denkt en voelt en streeft;

Al de bloemen zijn berepeld
Als de dageraad herleeft.

Laat uw kinderen studeren,
Waar men handelt naar uw wens;

Dat men ‘t geheim zou leren
Van de liefde tot de mens.

(Refrein)

Hoort het lied van onze scholen:
‘t Is geen wekroep tot de strijd;

Hun die aarzelen en dolen
Zingt het van verdraagzaamheid,
Komt tot ons die nog vergeten,
Dat elkeen hier eerbied vindt
Voor de vrijheid van geweten
En het hart van ieders kind.

Marcel Coole - Roger C. Verheest
Het lied van het rijksonderwijs

 Spijbelverhaal? 
Heb jij wel eens gespijbeld, had je een geheime hangplek of een 
favoriet broscafé? Of een ander straf schoolverhaal? 
Schrijf het hier gerust op en stuur een foto van deze pagina naar 
museum@lokeren.be. We verwerken jouw verhaal graag in de 
Spijbelrondleidingen of een volgende editie van dit spijbelschriftje.

Kom je het liever vertellen? Van 13 tot en met 20 september staat een 
babbelpaal met camera en voetbediening in het Stadsmuseum, die 
je verhaal op film vastlegt. Van 25 tot en met 30 september staat de 
babbelpaal in de bibliotheek. È

È
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