Verslag van de vergadering van dinsdag 13 mei 2008
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem
Aantal aanwezigen: 47
Begin van de vergadering: 19u50
Einde van de vergadering : 22u30
Verontschuldigd : Walter Oliebos, Serge Clement, Etienne Verhaegen, Eric Van den Abeele,
Rigo Van de Voorde, Eddy Priau, Guy Van Coillie.
Agenda :
** Op 10 juni is er, in plaats van de maandelijkse vergadering, onze boottocht op de Leie.
Leie
Gelieve, voor de deelnemers, nu al te noteren dat iedereen verwacht wordt aan de steiger te
Latem om 18u15,
18u15 want de boot vertrekt om 18u30 stipt !!! Met 100 ingeschreven deelnemers en de
medewerking van enkele enthousiaste muzikanten belooft dit een onvergetelijk avontuur te
worden. Terugkomst aan de steiger is voorzien rond 23u30.
** Op 24 augustus richten we, ter gelegenheid van de kermis, de “Krasse Knarren Parade” in,
een reünie van oldtimers (van vóór 1968) op 2, 3 of 4 wielen, met een rondrit door de gemeente
en, aansluitend, een elegantiewedstrijd waarop de mooiste combinatie (voertuig én kledij uit de
tijd van toen !!) vereerd wordt met een prijs. De deelname aan deze reünie is gratis maar
inschrijven is wel noodzakelijk ! Zoals vorig jaar (met de “oude tractoren”) zullen de deelnemers
en kijkers ook nu de mogelijkheid hebben om als middagmaal een koude schotel te degusteren
(voordien bestellen is wel nodig). Wij proberen met alle beschikbare middelen zoveel mogelijk
ruchtbaarheid te geven aan dit evenement zodat dit ook, zoals vorig jaar, een successtory mag
worden. We roepen dan ook al onze leden op om hun steentje bij te dragen tot het verspreiden
van de boodschap en tot het aanmonsteren van zoveel mogelijk deelnemers, waarvoor onze
dank.
** Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de golf wordt naarstig gezocht naar
fotomateriaal, vooral dan over de periode rond de jaren ’30 , toen er op de golf ook nog andere
activiteiten plaatsvonden. Aan al wie hieromtrent documenten, tijdschriften of foto’s bezit
wordt vriendelijk gevraagd of we dit materiaal even mogen uitlenen om te kopiëren of in te
scannen, zodat ook dit stukje van ons erfgoed voor de toekomst bewaard mag blijven.
** Op vrijdag 26 september zal, naar goede gewoonte, ons jaarlijks diner plaatsvinden in de
brouwerijschuur. Meer informatie hieromtrent volgt later maar hou die datum nu toch maar
al vrij.
** In juli en augustus zijn er geen maandelijkse vergaderingen. Het thema van de volgende
vergadering, op dinsdag 9 september, is in onderhandeling en hopelijk wordt dat Sancta Maria
want anders komen we in de problemen, tenzij... de leden een tip hebben!
Het thema van deze avond : “150 jaar Gemeenteschool”
wordt behandeld door een triumviraat, bestaande uit
Marnix Verschuere, oud-leerling van de Gemeenteschool en dit jaar precies 50 jaar geleden
afgestudeerd,
Carlos Onderbeke, directeur van de school van 1979 tot 1987
en Axel Leyman, directeur van 2002 tot 1/4/2008.
Dit trio werd geruggensteund door de nieuwe directrice van de school, Els Hautekeete.
Marnix bijt de spits af en begint, in sappig Loatems, zijn relaas :

Het jubileumfeest “150 jaar jongensschool”
Wij vieren onze jubilaris die ik heb leren kennen als broekventje en die ik om precies te zijn nu 50 jaar
geleden heb verlaten. Het is dan ook met groot genoegen dat ik dit feestvarkentje eventjes onder de loep
mag nemen. En inderdaad, in het jaar 1858 werd deze school langs de steenweg naar Nevele gebouwd!
Nu moet ik er u wel bij zeggen dat dit wel de ‘Lathemstroate’ was hé. Een geluk dat men op een goede
plaats juist voorbij het ‘vijverken en kapelleken’ de geschikte grond had gevonden. Nu hoor ik jullie al
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vragen “ was er dan voordien geen onderwijs in de gemeente”? Jawel, maar dit gebeurde meestal door
mensen die zich daar vrijwillig voor inzetten. Maar om die gebeurtenis eens in een groot daglicht te
plaatsen zou ik willen aanvangen “anno 1830, de onafhankelijkheid van België“.
Ge moet weten dat wij kort doar veuren iest van Napoleontje Frans moesten lieren en oas den dienen het
tons niemer zag zitten mee ons, dan kwammen wulder terechten bai den Oranjen Willem die der achter
een tijdjse uuk moar de brui an gegeven ee omdamme wai noar zijn zei’n te ei’enzinnig woaren en tons én
ze in Ingland Polleke gevonden, ne weewirre die nie wist wa gedoan en z’en em moar noar hier gestuurd
en ezuu zijme eigenlijk van start gegoan. Anno 1831.
Dat er daar in Brussel veel vergaderd werd moet ik jullie wellicht niet vertellen. Natuurlijk, oude
gewoontes zijn zo direct maar niet afgeleerd. Kwestie van elkaar te verstaan (de taole hé) moesten
sommige zaken meer dan eens worden uitgelegd. Uiteindelijk zijn ze er na 42 jaar toch in geslaagd om de
Belgische frankskes (napoleontjes) bijeen te krijgen en konden ze eraan denken om te starten met het
bouwen van de nieuwe scholen. Maar ja, vrienden, in dienen tijd was t’er nog zuu gien vervoer glijk
vandoage. Dus ier da da geld van Bruusle iest in Gent terechte kwamt en tons noar Loathem moest
gebrocht wor’n, hupla ‘ weeromme ien vulle dagrijze’, kosten ze starten, moar ‘t sloeg tee’ne want twas
tons zust wintre.
Ja vrienden, wulder mosten tons nog nie kloan, wij woaren hier van d’iesten in de streeke die an bod
kwammen en ezuu, eind goed – al goed, de knechtses en de meisjongens ulder nieuwe scholle was
afgewirkt .Den Eirwerden Hiere Jan Biebuyck kwam ‘t nieuw gebouw inzegenen en den Hiere
Burgemiester Jaak De Brabandere vergezeld van den gemeenteroad kreeg d’iere om ‘t nieuw
schoolgebouw in t’uldigen. Champetter Karel-Lodewijk Vermaele kwam den toestroom van de bevolkinge
regelen, kwestie van de meugelijke accidenten tussen de velorij’ers en de voetgangers te mij’en.
1858 Den start van een veel belovende toekomst voor al het jong volk van LATHEM !
An den pompsteen en ‘t koolkot was t’er nog wa prutserije te doen, moar dat wierd geregeld en in ’t joar
1859 kost den onderwijzer Charles-Louis Claeys opgelucht zijne nieuwe weunste betrekken en vulop
genieten van zijnen “ Chateau D’école supérieure...
Maar na al die jaren van beterschap en vooruitgang kwam er plots een einde aan het
gemeenschapsonderwijs . Door een nieuwe schoolwet in het jaar 1879 werden de gemeenschapscholen
gesplitst en vanaf 1884 gingen de jongens naar de jongensschool. De meisjes en de kleuters naar de
Nonnenkesschool die door het toenmalige gemeentebestuur naast de jongensschool als officieel werd
erkend. De wet voorzag ook dat er alleen nog les mocht gegeven worden door gediplomeerde
leerkrachten.
Naar het voorbeeld en in navolging van mijn vader, grootvader en overgrootvader en nadat ik nog vlug
eventjes een goe’ndag an passant aan zuster Simeona was gaan zeggen (mijn afscheid van de
zusterschool) startte ik als jonge knaap op den eerste september in het jaar 1951.
Voor het eerst maakte ik er kennis met meester André Beernaert .(alias meester pijpke) die ons reeds
opwachtte bij de ingang . Meester Maurits Hicket was toen hoofdonderwijzer.
1951 - 1952
Groot was dan ook mijn bewondering toen ik voor het eerst de nieuwe klas mocht betreden en er oude en
nieuwe gezichten kon ontmoeten. Wij werden er gerangschikt volgens den ABC, kwestie van onze
namme nie te vergeten. Achter damme onze miestere gegroet oan mosten we ploatse nemen in ons banke.
Doarachtere wierd er een gebed opgezegd en wierden de’ dagtaken’ besprokken . We kree’n un
schoaldebord en un tousche want we moesten toch onzen naume lieren schrijven en doar bovenop kree’n
we nun regle veur de lijntses te trekken.
Al vlug behoorde ik tot de besten van de klas en na afloop van het eerste kwartaal werd ik de 1ste met 170
op 190 punten. Mijn grootste concurrent was Daniel, de zoon van de meester. Wij verjaarden toevallig
ook nog op dezelfde dag . Tegen het einde van het eerste jaar behaalde ik de tweede plaats met 88 %.
Na twee jaar te hebben door gebracht op de jongensschool werd het oude gebouw in 1953 afgebroken en
werden wij het daarop volgende schooljaar ondergebracht op drie verschillende locaties.
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1953 - 1955
De grote klas mee den ippermiester (hoofdonderwijzer) Hicket verhuisde naar het Poatershol in de
Kapitteldreef (de Kluis, buitenverblijf van de Dominicanen). Mijn klasgenoten en ik startten bij meester
Arsène Van Verdeghem in het derde studiejaar en we kwamen terecht in een verwarmde en propere
werkplaats van de familie De Vogelaere in de Latemstraat. Meester Beernaert kon met zijn
nieuwelingskens terecht op de zusterschool waarbij de eerstejaars een nieuw record hebben gevestigd tot
nog toe van het langste verblijf aldaar.
Een herinnering die mij uit die periode is bij gebleven was een ondervraging aan de leerlingen van het
vierde studiejaar .U moet namelijk weten dat ik en mijn broer Eric onze vakantie hadden doorgebracht in
een kolonie te Berlaar bij Lier. Normaal zou dit alleen voor de vakantieperiode geweest zijn maar door
omstandigheden moesten wij daar langer verblijven Zo doende startte het nieuwe schooljaar voor ons ver
van huis. Nu had ik daar een nieuwe goede vriend leren kennen van Assebroek maar die was een jaar
ouder, op de vraag van de zuster volgde ik mijn vriend en startte ook in het vierde leerjaar. Toen ik
ongeveer drie maand later terug hier terecht kwam moest ik beginnen in het derde jaar tijdens een
ondervraging aan de leerlingen van het vierde jaar, konden amper twee of drie leerlingen antwoorden. Na
verontwaardigde opmerkingen van de meester, stelde hij de vraag ‘ est er hier nui gienienen niemier
bekwamme om op mijn vroa’en t’antwoorden?’Ik stak de vinger op en gaf de goede antwoorden
waardoor hij opgelucht maar ook verbaasd opkeek . Ik heb hem echter de gebeurtenis in Berlaar nooit
verklapt.
1954 Verheu’elijk nieuws 1954
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kwamen wij wonderbaarlijk en eindelijk terecht in ‘un spek
splinter nieuwe scholle’.
Het ontvangstcomité, vertegenwoordigt door drie onderwijzers, was reeds aanwezig bij het betreden van
de speelplaats. Een SPEELPLAATS die voordien haar bestaan had op een plaats waar wij nooit alleen
mochten komen. Wij snuifden nog de geur van den groenselhof op en hadden de muur van het schuildak
nog voor ons ogen... en nu opeens was het een grote speelplaats.
Wij moesten er echt nog aan wennen, het geluk kon niet op. Wanneer enige tijd later de bel ging moesten
wij met zijn allen op een rij gaan staan klas per klas, na de nodige commentaar, gegeven door de
hoofdonderwijzer Meester Hicket, mochten wij zo waar naar binnen gaan. Een voor een via een lange
gang voorzien van kapstokjes en lavabokes. Nadat wij onze kleren netjes hadden opgehangen en
wachtend op het teken van de meester mochten wij de klas betreden .Wij werden onze nieuwe plaats
toegewezen , moesten nog even blijven rechtstaan en bij het horen van de vingerknip mochten wij plaats
nemen op onze schoolbank .Vervolgens werd een kruisteken gemaakt en vingen de lessen aan. De daarop
volgende woorden van de meester verdwenen als woorden in de wind daar de leerlingen nog volop aan
het genieten waren van de uitstraling van het nieuwe interieur, ‘mee da gruut bord, die scholbanken ,die
gruute klasse, dienen pupitre, ‘t zicht deur die gruute veinsters , en ‘t zicht op de nieuwe weunste veur den
ippermiester mee de bibliotheke, un gruut gesplein mee buumkes in den tuin en den overkant van de
stroate, mee ‘t zicht op den Koutere. Oast beldege veur den speeltijd un oak ik nog niets gedoan’.
De zon in de ogen en in gedachten verzonken, mijmerend over die tijd toen ik mijn eerste stapjes had
gezet en terug dacht aan de eerste kennismaking mee d’oude scholle, zag ik die molen van herinneringen
zo voorbij draaien. Zalig hij die luistert naar der naturen stemme klaar , Zalig hij die niet te trotsch is om
de lessen ga te slaan. Maar den tijd ’n gaat voorbij en un wend alom, doch dien tijd‘n keere nooit
weerom.
1955
Na amper 1 jaar te hebben genoten van een waardig klaslokaal en na 42 jaar dienst de langste
ambtsperiode die de gemeenteschool heeft gekend ging schoolhoofd Maurits Hicket met op rustpensioen.
Op al zijn oud-leerlingen heeft meester Hicket, door zijn uitzonderlijke uitstraling en persoonlijkheid, zijn
strengheid en rechtvaardigheid, een onuitwisbare indruk nagelaten en was daarbij ook nog actief in alle
culturele,sociale en parochiale verenigingen.
Na zijn afscheid als schoolhoofd werd hij opgevolgd door meester Andrè Beernaert
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Voor de leerlingen die op dat ogenblik de overstap deden naar het zesde studiejaar, betekende dit het
blijde weerzien van de meester in de klas. Voor het eerste en tweede studiejaar werd zijn taak
overgenomen door nieuwkomer, meester Antoine Van Kemzeke, die ook instond voor de zanglessen.
Enkele van onze kameraden kozen de weg naar het middelbaar onderwijs.
Anderen verlieten de school. Onze studierichting paste zich aan en zodoende bleef de klas toch nog
voldoende gevuld. Stilaan werd al eens gewag gemaakt over de verdere studies.
En wat zullen wij te bieden hebben in de komende jaren? Wat brengt de toekomst?
Daar meester, alias pijpken, graag gezien was van zijn leerlingen werd zijn verjaardag dan ook nooit
vergeten, als dank mocht hij dan ook telkens een nieuwe pijp in ontvangst nemen, als dankbaarheid van
zijn leerlingen voor zijn aanpak, gedrevenheid en het grote vertrouwen die van hem uitging.
Hij zette meer dan eens stappen naar de gemeente toe om meer aan sport te kunnen doen dan alleen maar
wat te turnen. Helaas bleef dit meestal zonder gevolg. Toch heeft hij het klaar gespeeld dat men met de
klas de woensdagnamiddag kon gaan voetballen op het terrein van FC Latem. In het teruggaan na onze
afgesloofde match mochten wij dan ook onze dorst gaan lessen in café “ de NIEUWE WEG “ voor ons in
geen geval een slecht idee maar spijtig genoeg kwam er reeds na korte tijd kritiek Daarna vonden wij
onze troost bij ons thuis aan de Golflaan, maar het spijtige hiervan was dat men niet allemaal naar binnen
in de winkel konden gaan .
Gelukkig werden er ook af en toe mensen gevonden die al eens een extraatje voor de school overhadden
en konden de kinderen zich eens extra uitleven. Zoals toen met Sinterklaas.
De meester had²gevraagd om voor de Sint en zijn gevolg eens een briefje te schrijven als verwelkoming
en bedanking. Uiteindelijk werd ik uitgekozen om mijn brief voor te lezen.
Opgetogen begroette ik de Sint en zijn gevolg en bedankte heel plechtig voor de mooie geschenken die
wij mochten ontvangen, zoals snoep en de mooie voetballen grote en kleine.
Ik drukte dit uit, wel steunend op sommige klinkers, terwijl ik in de richting van Sent Nikloases entourage
keek in de hoop dat dit niet bij die ene keer zou blijven .Toen wij kort na het vertrek van de Sint even
onze voetballen mochten testen overkwam mij een ramp. Wij waren euforisch en bezeten door het spel en
toen ik plots de bal aan de voet kreeg loste ik een kanjer van een schot waardoor de bal afdraaide in een
zeer korte bocht en er een ruit sneuvelde.
Dit was meteen het einde en iedereen mocht door mijn kunde terug de klas ingaan.
Langzamerhand voelden wij, de zes overgeblevenen, die het achtste studiejaar gestart waren dat onze
schooltijd weldra zou afgelopen zijn .
Behalve de Franse les die wij na schooltijd konden volgen bij de meester op vrijwillige basis voor vijf
frank per week, viel er eigenlijk niet zoveel meer te beleven. Wij, als oudsten, ontfermden ons over de
kleintjes en organiseerden allerlei groepspelletjes op de speelplaats. We mochten al eens de plaats
innemen van de meester wanneer die onvoorzien ergens moest aanwezig zijn, of voerden wat klusjes uit.
De schoolreis zat er aan te komen. Dat jaar zouden wij naar de EXPO 58 te Brussel gaan.
Zo een dag uitstap was altijd graag meegenomen maar veel te kort om dergelijk evenement fatsoenlijk te
kunnen bekijken.
Een kleine anekdote over een schoolreis die wij eerder gemaakt hadden naar het eiland Walcheren in
Zeeland die zwaar getroffen werd door een dijkbreuk waardoor zowel mensen als dieren gestorven zijn.
Ik herinner mij nog zeer goed hoe schrijnend de toestand er toen nog was en hoe hoog het water daar had
gestaan. Jammerlijk genoeg kreeg ik toen die dag op de bus verschrikkelijke tandpijn. Als iedereen
uitgestapt was om ergens iets te gaan bezichtigen bleef ik alleen in de bus in de hoop dat het zou over
gaan, maar plotseling moest ik hoog dringend gaan plassen (pissen).
Op een groot plein waar de bus stond met hier en daar wat banken en rondom kleine huisjes, kon ik mij
niet meer inhouden en stapte toen uit. Ik ging naar de oude mannetjes toe die daar op de bank zaten. In de
overtuiging dat zij de enige waren die mij konden helpen om een geschikte plaats te vinden ging ik hen
vragen in mooi Zeeuwsch, of er ergens een pisijn te vinden was. Enkele mannetjes hadden vooraf al
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gemerkt dat ik kiespijn had, maar hadden mijn vraag niet begrepen. ‘Nou seg da hadde ze nie vestaen’!
Daarop gaf een van de oudjes mij een tabakpruimpje, un toebak sieke. Toen ben ik op het nippertje en zo
rap of ik kon naar de bus gelopen en heb het in ‘t zicht van de toeschouwers,ramptoeristen inbegrepen,
maar mijn plasje gedaan tegen het achterwiel van de bus. Zo ziet men maar tot wat een misverstand kan
leiden.
Zo verliep stilaan het schooljaar, de vakantie zat er aan te komen en aan meer of het werk die ons thuis te
wachten stond moesten wij niet denken. Misschien lukt het om eens met de kameraden te voetballen op
het pleintje van notaris Van Schoote of naar de golf gaan om caddy te spelen voor een beetje drinkgeld.
20 frankjes voor een toer was graag meegenomen.
Maar eerst nog de examens afwerken. Ik hoefde mij daarvoor niet speciaal in te zetten want ik was zowat
zeker van de uitslag. Bij de uitreiking van onzen bulletijn kreeg ik als eerste een boek dat de meester
ontfutseld had op den bureau van Meniere de sécretaire, “De Leie “ Een alom gekend boek voor
kunstfanaten, die zowat “De Latemsche School” en de daarbijhorende kunstenaars met de Leiedorpen in
kaart bracht . Je kon daarin ook uitgestippelde fiets- en wandelroutes vinden, foto’s van de
bezienswaardigheden, en wat zeker niet ontbreekt de foto’s met schilderijen van de levende kunstenaars.
Toen ik later dit boek aan het doorbladeren was vond ik echter op één van de foto’s een papiertje geplakt
en ik dacht bij mijzelf:
MISSCHIEN HAD DE SECRETARIS DORST EN HEEFT HIJ ER KOFFIE OP GEMORST. Maar toen
ik het papiertje er aftrok zag ik het doek “een kind en zijn moeder, met e e e e een.......
, blote BORST.
Tot daar dan het bij ons publiek gesmaakte exposé van Marnix Verschuere.
Carlos Onderbeke vervolgde dan met wetenswaardigheden en anekdotes uit zijn periode,
waarna Axel Leyman enkele gebeurtenissen uit de jongste jaren van de school belichtte. Ook Els
Hautekeete, de kersverse directrice, kwam ons groeten.
Over dit jubileum brengen we nieuws in een volgende brief. De viering zal uiteindelijk
bekroond worden met de uitgave, in september, van een boek en een DVD die voor elke echte
Latemnaar hét ultieme hebbeding moet wezen.
Ter herinnering : In juni is er dus geen vergadering, maar wel onze Leie-boottocht.
In juli en augustus is er, zoals elk jaar, geen vergadering.
Daarna verwachten we jullie terug op de vergadering van dinsdag 9 september.
Ondertussen krijgen jullie binnenkort nog schriftelijke informatie rond het kermisgebeuren
(“Krasse Knarren Parade”) en rond ons jaarlijks diner (op vrijdag 26 september).
Met een vriendengroet en, voor de “zoetwatermatrozen”, tot op de boot op
Dinsdag 10 juni 2008 om 18u15 aan de steiger in Latem
Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter
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