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IN MEMORIAM TOM MELIS (1967-2022) 
 

 

 

 
 
Op dinsdag 4 oktober overleed onze algemeen directeur Tom MELIS.  Hij was reeds geruime tijd 
ziek en overleed in UZ Gasthuisberg Leuven in het bijzijn van zijn familie. 
 

Tom kwam als leerling Sint-Victor binnen op 1 september 1985 en startte in 5 Wet. B.  Eerder had hij 
een opleiding doorlopen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel en daarvoor aan het 
Aloysiuscollege in Geel.  Afgestudeerd in Sint-Victor begon hij aan een opleiding Handels-
wetenschappen, een richting waar hij ook gediplomeerd werd. 
 

Na een korte opdracht in het Sint-Gummaruscollege in Lier, begon Tom als leerkracht toegepaste 
economie op Sint-Victor op 1 september 1995.  Hij gaf er gedurende een twintigtal jaren 
gepassioneerd les aan onze leerlingen Handel, Informaticabeheer en Economie-Moderne Talen. 
 

In 2014 zette Tom ten slotte de stap van de klas naar het directielokaal en werd algemeen directeur 
van Sint-Victor.  Daarnaast was hij lid van het beheerscomité van de Sector Onderwijs van het 
schoolbestuur in Gent.  In Sint-Victor werkte Tom met veel overgave aan de modernisering van de 
school, zowel infrastructureel als pedagogisch.  Daarnaast had hij oog en oor voor iedereen die 
problemen had, leerlingen en personeel. 
 

Dat Tom gewaardeerd was, moge blijken uit de vele tekstjes die personeel, leerlingen en oud-
leerlingen in het rouwregister noteerden.  De aanwezigheid van het personeelskorps op de uitvaart 
was tekenend voor alles wat Tom voor de school betekende. 
 

Sint-Victor zal Tom missen en hem blijvend in gedachten houden. 
 
Wim DE VISSCHER 
 

Maandblad 
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“IN HET TEKEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE    

EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE BROEDERS VAN LIEFDE IN 

TURNHOUT (1899-2020) – SINT-VICTOR TURNHOUT” 
 

 

Op zaterdag 15 oktober 2022 vond in het voormalige kloostergebouw van Sint-Victor het officiële 
afscheid van de broedergemeenschap plaats. Tijdens een dankmoment werd aan de Broeders 
van Liefde een huldeboek overhandigd: ‘In het teken van Geloof, Hoop en Liefde. Een beknopte 
geschiedenis van de Broeders van Liefde in Turnhout (1899-2020). Sint-Victor Turnhout’.  Wie 
interesse heeft, kan dit boek bij het secretariaat aankopen. 
 

Op een prominente plaats in de school zal een gedenkplaat met foto’s van de broeders worden 
opgehangen.   
 

Zonder deze broedergemeenschap van ‘gewone mensen met een bijzondere zending’ was er 
immers geen sprake van een ‘hartelijke en degelijke’ school. 
 
 

 
 

 

Technische gegevens van het boek 
 

172 bladzijden, met vele illustraties in kleur 

Formaat 21 x 29,7 cm (A4) 

Hardcover, garengenaaid 

Papier: mc halfmat wit HV  

Prijs: €28 
 

Auteur: Bert HENDRICKX 
 

Enkel te koop via het secretariaat van Sint-Victor, Kasteelplein 20 (ingang A) - 

2300 Turnhout, tijdens de schooluren. 
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Wim DE VISSCHER, logistiek en financieel directeur, sprak volgende 
woorden uit 
 

“Geachte genodigden 
 

Namens de cluster Turnhout, bestaande uit basisscholen, internaat en secundaire school, 
mag ik jullie vandaag hartelijk welkom heten op de boekvoorstelling over 120 jaar 
aanwezigheid van de Broeders van Liefde in Turnhout. 
 

Maar alvorens hiermee van start te gaan, wil ik ook in deze groep stilstaan bij het overlijden 
van onze algemeen directeur, Tom Melis, die hier waarschijnlijk vandaag op mijn plaats zou 
gestaan hebben en bijzonder trots zou zijn geweest u hier te mogen verwelkomen. 
 

Op vraag van de burgerlijke en kerkelijke overheid besloot de congregatie een school en 
klooster op te richten in Turnhout.  We schrijven 1899, een periode waarin de toegang tot het 
voortgezet onderwijs niet zo gereguleerd en gedemocratiseerd was als nu.  Het was dan ook 
geen evidentie om tussen de gerenommeerde toenmalige instellingen voor jongens- en 
meisjesonderwijs een eigen plek af te dwingen. 
 
Het siert de congregatie dat zij deze uitdaging aangingen, en dat zij doorheen het werk van 
zovele confraters een stempel hebben gedrukt op de vorming en het leven van zovele 
jongeren. 
 

De Broeders hebben hierbij niet enkel letterlijk hun sporen nagelaten in de gebouwen die 
oprezen aan Kasteelplein en Kasteeldreef.  Veel meer nog zijn zij in het DNA ingebakken 
van al die leerlingen en oud-leerlingen die hier gedurende ondertussen meer dan 120 jaar 
hartelijk en degelijk onderwijs genoten hebben.  Zelfs zonder de fysieke aanwezigheid van 
een kloostergemeenschap ter plaatse blijven hun idealen tot op de dag van vandaag 
doorleven in het onderwijs dat hier nog verstrekt wordt. 

 

De Broeders van Liefde zullen daarom stevig verankerd blijven in Turnhout.  In die context 
misschien ook even de aandacht vestigen op het collectieve graf dat de Broeders op de oude 
stedelijke begraafplaats aan de Kwakkelstraat hebben. 
 

De voorbije periode hebben de onderhoudsmensen van de school het monument terug in ere 
hersteld uit respect en eerbied voor de Broeders die er hun laatste rustplaats gevonden 
hebben.  Als school nemen we daarom graag het peterschap waar om ervoor te zorgen dat 
dit stukje collectief erfgoed in stand wordt gehouden.  Zoals de Broeders lange tijd ten 
dienste hebben gestaan van de school, zo wil de schoolgemeenschap blijvend ten dienste 
staan van de broedergemeenschap. 
 

Het vertrek van de Broeders uit Turnhout is deels versneld door de nieuwbouwplannen van 
de school.  Blijvend willen we in de nieuwe school de historische verankering met de 
Broeders zichtbaar maken, onder andere door de herdenkingsplaat een prominente plaats te 
geven. 
 

Op deze manier zal Sint-Victor de school van de Broeders blijven.” 

 

 
Bert HENDRICKX hield onderstaande toespraak 

 
“Eerwaarde broeders 
Eerwaarde paters en priesters 
Geachte schepenen 
Geachte genodigden 
Beste collega’s en oud-collega’s 
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Op een middag in september 2013 ging ik met enkele leerlingen van het 5de jaar naar de 
kelder van de school voor een stevige verhuisoperatie. Daar lagen immers in metalen kasten 
de archieven van Sint-Victor opgestapeld. Ook in andere kasten, zolderkamers en vergeten 
hoeken werden oude papieren en foto’s teruggevonden.  Die verdienden een betere plaats, 
waar de documenten en foto’s ook makkelijker konden geraadpleegd worden. In 
samenspraak met toenmalig directeur Paul Helsen werd gekozen voor de lerarenbibliotheek 
die ook enkele jaren dienst deed als ‘rookkamer’ van de collega’s.  

 

Na enkele weken van verluchten, opdrogen en acclimatiseren kon het langdurige werk van 
sorteren, inventariseren, nummeren en zuurvrij verpakken in archiefdozen starten. Dikke 
stapels met papieren en dozen met oude foto’s kregen langzaam aan een logische indeling. 
Al snel werd duidelijk dat het schoolarchief een schat aan gekende én ongekende bronnen 
bevat. Het begin van een boeiende zoektocht naar de geschiedenis van de school en de 
broedergemeenschap. 
 

In de aanloop naar het eeuwfeest van Sint-Victor in 1999 nam broeder Luc Van Dyck, 
bijgestaan door enkele leerkrachten, ook al het initiatief om een jubileumboek te schrijven.  
Niet enkel werd toen het eigen schoolarchief geraardpleegd. Ook het provinciaal archief in 
Gent en het generaal archief in Rome werden onderzocht op zoek naar Turnhoutse sporen. 
En met succes.  
 

Een kwaliteitsvol uitgegeven boek van meer dan 220 bladzijden zag het levenslicht.  
Het zal u ook opgevallen zijn dat de nadruk werd gelegd op het schoolse leven met een 
centrale plaats voor de leerlingen. De broedergemeenschap van Sint-Victor werd wel 
vermeld, maar kreeg toen een zeer bescheiden plaats toebedeeld.   

 

Br. Luc schreef in de inleiding van het jubileumboek: Het zou niet zo moeilijk zijn om dit 
overzichtswerk in de vorm van een ‘heldengeschiedenis’ uit te schrijven. In de loop van haar 
bestaan kende onze school immers tal van grote en markante figuren die - elk op hun niveau 
en met hun eigen aanbreng - een duidelijke meerwaarde aan het Sint-Victorinitiatief gaven. 
Veelal waren deze mensen echter ook zeer bescheiden personen die werkten in de 
overtuiging dat het de Heer was die door hen grootse dingen deed.  
 

Een juiste analyse, zonder twijfel, maar vooral een kans om die ‘heldengeschiedenis’ ooit te 
realiseren. In maart en april 2020, in volle coronapandemie, verlieten de laatste broeders na 
ruim 120 jaar het klooster aan het Kasteelplein. Met de opheffing van de 
broedergemeenschap van Sint-Victor, verdween zo - na vele eeuwen - het laatste 
mannenklooster uit Turnhout. De paters minderbroeders vertrokken in 1985; de 
gemeenschap van de paters Jezuïeten in 2009. 
 

Enkele weken voor de eerste algemene lockdown werd zonder aarzelen besloten om dit 
afscheid niet zomaar voorbij te laten gaan. Was het niet evident om de taak die deze grote 
en markante figuren van Sint-Victor hebben volbracht, voor het voetlicht te brengen? Een 
dankviering in de Sint-Pieterskerk, voorgegaan door oud-leerling Peter Dierckx en pater 
Emmanuel, werd uitgewerkt voor 26 april 2020. Herman De Houwer en zijn koor Cantat 
zouden er een concertmis van maken.  Een virus besliste er anders over en dus moesten 
alle initiatieven noodgedwongen afgeblazen worden.  
 

Werd het dan toch een stil afscheid via de achterdeur?  Dat mocht en kon niet zomaar 
gebeuren. Zonder deze broedergemeenschap van ‘gewone mensen met een bijzondere 
zending’ was er immers geen sprake van een ‘hartelijke en degelijke’ school. Er moest toch 
een alternatief zijn om hulde te brengen?  
 

Een groot voordeel van de lockdown was de zee van vrije tijd die ineens ontstond.  Het 
schoolarchief was intussen enkele jaren geordend en niet zoals alle andere archieven 
hermetisch afgesloten. Bovendien vond ik er meerdere onuitgegeven bronnen, verhalen en 
foto’s die een publicatie verdienden. Al snel groeide het plan om de dankviering te vervangen 
door een eerbetoon aan de broeders via de meest coronaveilige weg, nl. een boek.  
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Vele archiefdozen met documenten en foto’s werden doorworsteld. De beschikbare 
exemplaren van het oud-leerlingenblad De Galm werden nauwkeurig gelezen op zoek naar 
(hopelijk objectieve) gegevens. Het werd al snel duidelijk dat we twee boeken konden 
schrijven om alle verwezenlijkingen van de broeders te vermelden. Vandaar dat we ons 
moesten beperken tot het beschrijven van enkele opmerkelijke feiten, anekdotes die 
rechtstreeks betrekking hebben op het kloosterleven en niet in het minst van een korte 
levensschets van een groot aantal broeders.  
 

Alles wat in het jubileumboek van 1999 over de algemene geschiedenis van de school werd 
vermeld, wordt hier niet meer herhaald. Voor de schoolse zaken, de overzichten van 
leerlingen en de diverse afdelingen van de Sint-Victorkring verwijzen we graag naar het 
eeuwfeestboek van broeder Luc.  Ere wie ere toekomt.  
 

Waar mogelijk laat ik de broeders zelf aan het woord. Vandaar dat er meerdere citaten in het 
boek voorkomen.  
 

‘Zo gewoon’ blijken meerdere broeders niet te zijn geweest.  Naast hun dag vullende taken 
als leerkracht, surveillant en opvoeder, kok, directeur of overste, bewezen meerderen van 
hen dat ze ook andere kwaliteiten hadden.  Enkele voorbeelden.  
 

Broeder Reinfried, overste van de communiteit, richtte in 1965 een familiekringdag op, toen 
nog een unicum binnen de congregatie. Naaste familieleden van alle broeders werden 
uitgenodigd voor een misviering en een gezellig samenzijn. In 1967 waren er al meer dan 
300 gezinnen aangesloten. 

 

Of wist u al dat Sint-Victor de voetbalsport in Turnhout introduceerde? In 1906 werd onder 
impuls van aalmoezenier Janssens en broeder Marcolinus een voetbalploeg  met leerlingen 
opgericht.  Deze ploeg  met als naam ‘Excelsior’ lag aan de basis van de latere club K.F.C. 
Turnhout. De eerste, bijna steenharde voetbal waarmee men speelde, was een eigen 
fabricaat uit de schoenmakerij van de school!  Om schade te voorkomen, werd al in juni 1907 
‘kiekendraad’ gespannen voor de ramen en deuren op de speelplaats van de wezen.   
 

Of wat dacht u van de uitzonderlijke muzikaliteit van een aantal broeders?  Naast het 
gewone schoolleven werd er ook nadrukkelijk tijd vrij gemaakt voor ‘verheven’ ontspanning. 
Religieuze feesten, huldefeesten voor broeder overste en de aalmoezenier, toneel- en 
muziekvoorstellingen, zangavonden, processies en stoeten volgden elkaar op. Daar hoorde 
uiteraard een goed geoefend koor en/of harmonie bij. Broeders Ulfricus, Amandus, 
Secondinus, Leopold en niet in het minst broeder Tertuul legden de lat echt wel hoog. De 
lokale pers berichtte er meermaals over in superlatieven. Denken we maar aan de uitvoering 
van een cantate van Peter Benoit op de Grote Markt van Turnhout met een 500-koppig 
kinderkoor van broeder Amandus.  
 

Werd er een stichtende film in Turnhout vertoond, dan was de kans heel reëel dat die werd 
afgespeeld in de feestzaal van onze school. Al zeker vanaf 1929 was er sprake van een 
cinema op school. Toen werd immers een ‘kasken voor cinemagerief’ op het balkon van de 
feestzaal gezet. Een telling in 1940 wees uit dat er in de filmzaal van Sint-Victor circa 800 
zitplaatsen waren. Tussen 1947 en 1963 werden maar liefst 300 verschillende films 
vertoond, meestal op zondagavond en voorafgegaan door een bespreking van broeder 
Ranulf.  

 

Als er één discipline was op Sint-Victor die nationaal en zelfs Europees van het hoogste 
niveau was, dan was het wel dactylografie. Van bij het ontstaan van de school beschikten de 
leerlingen over enkele schrijfmachines die opgesteld stonden in de handelsklas. De opleiding 
in dactylografie of ook wel genoemd ‘vingerdrukschrift’ was toen duidelijk al van een hoog 
niveau.  Br. Madulf zorgde voor kampioenen: Guy De Kort werd zesmaal Belgisch kampioen 
en in een interscolaire wedstrijd in 1971 plaatsten vijf Victorianen zich bij de eerste acht. 
 

En ten  slotte. Vaak in kleine dingen is duidelijk te merken dat de broeders van Sint-Victor 
wetenschappelijke wegbereiders waren. Al van bij het begin beschikte Sint-Victor over een 
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volledig eigen elektriciteitsnet, waarbij de energie werd opgewekt door een stoommachine, 
en van 1919 tot 1931 door een eigen gasmotor. 
 

Op een oude postkaart van de eerste natuurkundeklas zien we op een krijtbord een schema 
van een radiotoestel uit de pionierstijd. De Italiaanse natuurkundige Marconi had nog maar 
net de eerste radioberichten kunnen versturen.  Dit leidde uiteindelijk in de jaren 1930 tot 
dagelijkse uitzendingen van Radio Sint-Victor die door een groter wordende groep 
Turnhoutse en Kempische luisteraars trouw werd gevolgd.  Praatjes over godsdienst, kunst 
en wetenschap, met enkele lokale berichten werden afgewisseld met korte muziekstukken. 
Zelfs de leerlingen van het Sint-Laurensinstituut in Zelzate luisterden regelmatig naar de 
uitzendingen en schonken enkele fonoplaten aan de ‘discotheek’ van br. Pacifique, een 
collectie die was uitgegroeid tot 700 langspeelplaten. 
 

Is mijn punt gemaakt?  
 

Zijn dit niet stuk voor stuk bewijzen dat vele markante broeders - zoals eerder gezegd -  elk 
op hun niveau en met hun eigen aanbreng een duidelijke meerwaarde aan het Sint-
Victorsinitiatief gaven? Verdienen zij niet de nodige aandacht? Niet enkel in de luister van de 
Heer, maar ook in de herinnering van de medebroeder, de collega lekenleraar of de oud-
leerling? Hopelijk kan dit boek hiertoe bijdragen.  
 

In de volgende jaren zullen er in Sint-Victor grootschalige nieuwbouw- en renovatiewerken 
plaatsvinden. Om een correct beeld te krijgen van hoe de school en het klooster er 
oorspronkelijk uitzagen en de voorbije 120 jaar voortdurend uitbreidden en veranderden, 
vindt u in het boek ook een summiere bouwgeschiedenis.  

 

De trots van vele broeders was ongetwijfeld de kapel, die in 1910 werd opgericht. Op iets 
meer dan 100 jaar tijd heeft die wel een heel turbulent bestaan geleid.  Gelukkig keren we 
binnenkort deels terug naar de oorspronkelijke gebedsruimte die een multifunctionele 
invulling zal krijgen. Niet enkel vroeger, maar ook nu hebben we des te meer nood aan 
ingetogen reflectie en een houvast.  
 

Hopelijk kan het boek ook hier, met voorbeelden van ‘good practices’ uit het verleden, een 
inspiratiebron zijn voor de toekomstige bouwwerken. Met respect voor de eigenheid van 
onze school en de traditie van de verdwenen broedergemeenschap.  
 

Ik eindig mijn exposé graag met een kort dankwoord en een bekentenis.  Ik ben nooit leerling 
geweest van deze school en ik heb in de voorbije 25 jaar slechts enkele broeders goed 
gekend. Dat geeft mijn verhaal een kwetsbare kant. Anderzijds is het de taak van de 
historicus om zich in de eerste plaats te baseren op de beschikbare bronnen en die kritisch 
te benaderen. Gelukkig kreeg ik tijdens het wordingsproces en de eindfase de welkome hulp 
van vele mensen, waaronder broeders, oud-collega’s en de medewerkers van het 
stadsarchief van Turnhout. 
 

Twee personen in het bijzonder wil ik oprecht bedanken voor hun niet-aflatende steun. Luc 
de Kezel, archivaris van de centrale diensten van de Broeders van Liefde in Gent, 
beantwoordde in volle coronatijd mijn vele vragen met blijvend enthousiasme. Nadien las hij 
het manuscript aandachtig door.  Hij polste regelmatig naar de stand van zaken en zette zo 
wat druk op de ketel om het manuscript - na een lange rijpingstijd - toch gepubliceerd te 
krijgen.   Ook oud-leerling en oud-leerkracht van de school Leo Dignef ben ik veel dank 
verschuldigd. Met een ongeziene nauwkeurigheid, zowel op inhoudelijk als taalkundig vlak, 
keek hij de teksten na.  De uiteindelijke goedkeuring en appreciatie van beide heren was 
voor mij de noodzakelijke bevestiging om het boek in druk te laten gaan.  
 

Hartelijke dank.” 
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V.l.n.r.: Bert HENDRICKX, broeder Hugo BACKX, broeder Jos MATHYSSEN (voormalig 
vicaris-generaal), Luc de KEZEL (stafmedewerker archiefzorg/kunstpatrimonium), broeder  

Veron RAES (regionale overste), broeder Luc VAN DYCK en Wim DE VISSCHER 
 

 

 

 

 

Ondertussen ontving Bert Hendrickx nog deze mail, die uiteraard meer dan het vermelden 
waard is: 
 

 

“Mijn dank en waardering voor de samenstelling van het  boek “In het teken van Geloof, 

Hoop en Liefde”.  Een zeer verzorgde uitgave, rijk geïllustreerd, zeker opvallend met 

deze nieuwe techniek van inkleuring, een uniek geschenk voor de inzet van die vele 

broeders die Sint-Victor hebben groot gemaakt.  De broeders mogen levende 

herinneringen blijven in de verdere groei van de school.” 

 

Met achting, 

Fr. René Stockman 

Superiore generale 

Fratelli della Carità 
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HEB JIJ DE DATUM OOK AL GENOTEERD?  
 

 

Onze 32ste grote SINT-VICTORQUIZ zal doorgaan op 

VRIJDAG 17 MAART 2023 

om 20u. in de centrale aula. 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE PEDAGOGISCH DIRECTEUR IN SINT-VICTOR 
 

 

In de zitting van maandag 10 oktober 2022 stelde de Raad van Bestuur in Gent een nieuwe 
pedagogisch directeur aan voor Sint-Victor.  Vanaf maandag 21 november begint Jan 
PEETERS aan een boeiende uitdaging om samen met het directieteam en alle collega’s het 
pedagogisch beleid van de school op te nemen. 
 

Jan is momenteel nog leerkracht wiskunde, Latijn en aardrijkskunde aan het Maris Stella-
instituut in Malle, maar heeft toch enkele linken met de school.  Zowel zijn vader als een van 
zijn broers zijn oud-leerling van Sint-Victor en Jans zoon is momenteel leerling in onze school. 
 

Wij heten Jan daarom van harte welkom in de grote Sint-Victorfamilie en wensen hem vanuit de 
KSVK alle goeds toe in de uitoefening van zijn functie. 
 

 

 
 

IN DE VOLGENDE GALM …  
 

 

… komen we “met beelden en woorden” terug op de geslaagde oud-leerlingendag van 
zaterdag 15 oktober jl. 
 

… komt opnieuw een oud-leerling aan bod in de rubriek “Oud-Vickskes aan het woord”. 


