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Omkaderings toespraak 
Ter gelegenheid van de Openingsceremonie van Zaal AthenA 

Campus Atheneum Antwerpen – vrijdag 16 mei 2014 
 
Op zondagmorgend 5 juli 1914 keilde Paul Van Ostaijen (een van de bekendste oud-
leerlingen) een steen door de ruiten van dit Atheneum.  
 
Was het een afkeurenswaardige daad, gepleegd door een aanstellerig, vroegrijp, 
excentriek jongetje, die, na twee maal te zijn gezakt in de 3de Latijn-Griekse, 
gefrustreerd de school verlaten had, waar hij door zijn medescholieren ʻZot Pollekeʼ 
genoemd werd, maar die wel 
van zichzelf dacht al lang genoeg geleefd te hebben om over alles een cynisch 
oordeel te mogen vellen ? 
 
Zulk een ʻgeruchtʼ zal in die dagen zeker verspreid zijn. Al was het maar om de 
ʻFaamʼ van de school hoog te houden. De taak van Fama, ʻMaagd der Faamʼ maar 
ook der ʻgeruchtenʼ. Zij hangt al meer dan honderd jaar in deze zaal.  (Toevallig het 
enige, van de tien allegorische schilderijen van de hand van Frans Vinck,  die de 
brand overleefde, omdat mevrouw die nacht buitenshuis was.) 
Haar allegorische functie bestaat er inderdaad in de roem en de faam van deze 
eerbiedwaardige instelling uit te bazuinen over geheel de aardbol, waarboven zij zich 
schaamteloos verheft, omgeven door brave puttiʼs met lauwerkransen in hun hand, 
niet door stoute jongetjes met stenen.  
 
Maar  tegenover zoveel ijdele, kleinburgerlijke zekerheid past natuurlijk 
systematische twijfel. 
 
En die gaat voortaan uit van de androgyne figuur ʻMünchenʼ van de hand van Luc 
Tuymans. Een kostbaar geschenk, dat een geheel nieuw tijdperk voor deze zaal 
inluidt doordat het alle bezoekers met zijn carnavaleske verschijning  oproept niet te 
snel conclusies te trekken, omdat je niet altijd ziet wat je denkt te zien. 
 
Oppervlakkig beschouwd is moedwillig ruiten breken, een vandalen streek. Maar 
laten we dus niet te vlug conclusies trekken en even nader toekijken. 
In het licht van een gebeurtenis die zich 30 jaar eerder afspeelde krijgt de 
ʻruitenbrekerijʼ van ʻZot Pollekeʼ opeens een gans andere wending. 
 
In 1885 werd op dit atheneum ʻDe Vlaamsche Kringʼ opgericht. Start van een 
legendarische Studentenbeweging met een  indrukwekkende lijst  prominente figuren 
die een onuitwisbare stempel op de Vlaamse ontvoogdingsstrijd hebben gedrukt.  
Het rook hier nog naar pleister, cement & verf,  want dit imposante gebouw  was nog 
geen jaar eerder ingehuldigd door burgemeester Leopold De Wael.  
 
Op 30 september van dat jaar hield Guido Gezelle een redevoering in Tielt. Leden van 
de  ʻVlaamsche Kringʼ  alhier trokken naar het verre Tielt : ʻOm onzen warme handdruk 
aan onze kloeke Broeders uit ʼt Westen te gevenʼ en om ʻDen dichter Gezelle van nabij 
te aanhoorenʼ.  
Wat een teleurstelling! Gezelle zei daar, totaal onverwacht : “dat hun beweging 
nutteloos was en te vergelijken met verwaande ruitenbrekerije  van machtelooze 
kinders, wier ouders naderhand de boete betalen.” 
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Lik op stuk verscheen hier in Antwerpen een pamflet “De Ruitenbrekers”. 
(Anoniem,  maar vrijwel zeker in dit huis geredigeerd.) 
Gezelle werd toegesneerd : ʼUw taal was leugen en laster tegen alle vrijzinnig en 
vrijkampend volkʼ 
De collegaʼs van West Vlaanderen werden bemoedigd: “Als die gestreden hebben 
voor onze rechten, ʻruitenbrekersʼ zijn, weest dan fier op die dien naam. Studenten 
van West Vlaanderen, weest ruitenbrekers in de volle zin des woords. 
Breek ruiten dat het klettert, anders dringt ge nooit in uw eigen woning.” 
Ondertekend, de ruitenbrekers van Antwerpen. 
 
Keren we terug naar zot Polleke. 
Wat was de aanleiding van zijn actie ? 
De brand (sit venia verbo) was in deze zaal ontstaan. 
Toenmalig Prefect Loos verbiedt op een bijeenkomst van de Vlaamse Bond 
voorlezing uit het werk van de sociaal bewogen Herman Heyermans en de Europees 
denkende August Vermeylen. 
Het conflict escaleert. Oud-leerlingen wordt verboden vergaderingen binnen het 
Atheneum bij te wonen. Leerlingen mogen, onder bedreiging met definitieve 
uitsluiting, niet meer buiten het Atheneum met oud-leerlingen vergaderen. Het komt 
tot demonstraties, tijdelijke uitsluitingen. Protesterende ouders worden niet te woord 
gestaan. 
Een betoging van meer dan 300 studenten trekt langs het huis van de prefect Loos, 
fluiten hem uit voor tiran, verbranden hem, in de gedaante van een levensgrote pop, 
voor dit eerbiedwaardig gebouw. Politie grijpt in. De kranten staan er vol van. Dit 
collectieve optreden is voor Van Ostaijen niet voldoende. De volgende morgend 
houdt hij in zijn eentje, zijn eigen individuele actie en smijt de bewuste steen door de 
ruit. Indachtig het devies van zijn voorgangers:  “Breek ruiten dat het klettert, anders 
dringt ge nooit in uw eigen woning.” Versta :  in uw eigen ʻindividualiteitʼ. 
Deze hypothese zie ik gestaafd door het artikel dat Van Ostaijen schreef naar 
aanleiding van dit conflict, met als allesverklarende  titel : ʻZijn eigen leven levenʼ  
 
ʻZichzelf zijnʼ! Dat was de hoofdbetrachting van de fameuze Vlaamsche Bond die de 
geschiedenis van dit Atheneum gedurende decennia bepaald heeft. Flaminganten, 
jazeker,  maar niet uit nationalistische of folkloristische motieven. Een vlugschrift 
waarmee de beweging zichzelf voorstelde aan  nieuwe leerlingen  is klaar en 
duidelijk : “de ʻVlaamsche Bondʼ is een groep, gevormd ʻvoor eigen uiting en 
zelfopvoedingʼ, die zich beweegt  ʻop alle gebied, zoo wetenschappelijk als artistiekʼ 
en geen beperking wil,  hij vormt geen afgebakende kliek met vaste richting in 
godsdienst of politiek. Hij huldigt alleen het vrije leven, en groeit gelijk gijzelf hem 
groeien doet. Hij wil van zijn leden algemeen aangelegde menschen maken, en doet 
hun begrijpen dat ze dat doel alleen kunnen bereiken door zichzelf te zijn !” 
 
 
Dames en Heren, deze feestzaal is vaak  ʻde vuurlinieʼ geweest van deze 
betrachting. Hier heeft creativiteit gesmeuld en zijn vonkende ideeën uit vurige 
hoofden ontsprongen. Het lag bijna in de lijn van de verwachtingen dat er ooit een 
reinigende brand zou losbreken die deze zaal zou bevrijden van de  chauvinistische 
19de eeuwse sfeer, vol ijdele zelfverheerlijking, die hier allegorisch werd uitgebeeld. 
Hoe die brand er precies is gekomen zullen we nooit te weten komen. De maagd der 
geruchten was, zoals gezegd, die nacht niet thuis.  
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Maar het heeft de directie en de ontwerpers nieuwe kansen aangereikt die ze ten 
volle hebben benut. Deze plek straalt voortaan, dank zij ʻMünchenʼ, Systematische 
Twijfel tegen de burgerlijke zekerheden uit. 
De architect is erin geslaagd de aanwezigheid van ʻRuitenbrekerij en Vuurʼ 
permanent voelbaar te maken. 
Hier is een plek gecreëerd die naadloos aansluit bij het pedagogisch project dat deze 
markante school tracht te realiseren.  
Deze ruimte nodigt uit om : 
ʻZijn eigen leven te leven !ʼ  
Eigen keuzes te maken. 
Te Emanciperen. 
Niet gedwee in de pas te lopen van een patriarchaal gezag. 
Niet klakkeloos een opgelegde culturele identiteit over te nemen. 
 
Het is hoog tijd dat de Burgemeester ze officieel opent. 
Daarom gaan we nu over naar het Stadhuis (waar Van Ostaijen klerk was ten tijde 
van de steenworp).  
Het woord is aan Mijnheer De Wever. 
 
 
Marc Schillemans 
 
 
 
 


