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Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van dinsdag  dinsdag  dinsdag  dinsdag  14 oktob14 oktob14 oktob14 oktoberererer 2008 2008 2008 2008    

Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem 
Aantal aanwezigen: 61 
Begin van de vergadering:   19u45                                     
Einde van de vergadering :  22u45 
Verontschuldigd :  Walter Oliebos, Erik Van den Abeele, Jacques Van Cruchten, Rigo Van de 
Voorde. 
Agenda : 
Albert opent de vergadering en verontschuldigt de afwezige leden. 
Hij vraagt onze speciale aandacht voor de agendaspeciale aandacht voor de agendaspeciale aandacht voor de agendaspeciale aandacht voor de agenda, waar een en ander is aan gewijzigd : 
 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
    
DDDDinsdag 11 novemberinsdag 11 novemberinsdag 11 novemberinsdag 11 november is er GEEN vergadering (wegens herdenking van de Wapenstilstand) 
WWWWoensdag 26 novemberoensdag 26 novemberoensdag 26 novemberoensdag 26 november is er, in de Raadzaal van het Gemeentehuis, een gezamenlijke 
vergadering met “Lacha” (Latemse Club voor Hooggeschoolden en Academici) en “Brede visie 
op cultuur” waarop al onze leden van harte worden uitgenodigd. 
Dinsdag 9 decemberDinsdag 9 decemberDinsdag 9 decemberDinsdag 9 december is er GEEN vergadering. Deze vergadering wordt verschoven naar : 
Woensdag 10 decemberWoensdag 10 decemberWoensdag 10 decemberWoensdag 10 december : de “Oude Brouwerijschuur” wordt op die avond omgetoverd tot een 
heus “café chantant”, waar we, naar het aloude voorbeeld van de “bonte avonden”, zullen 
vergast worden op een spetterende muzikale vertoning, met sketches, liedjes en muziekjes uit de 
oude doos, ons -op een originele manier- gebracht door twee professioneel geschoolde en zeer 
veelzijdige muzikanten. Onder het motto “hoe meer volk, hoe meer leute” raden we elkeen aan 
om, samen met familie en vrienden, deze avond zeker niet  te missen!!! 
Dinsdag 13 januari 2009Dinsdag 13 januari 2009Dinsdag 13 januari 2009Dinsdag 13 januari 2009 is er dan onze eerste vergadering van 2009, met de klassieke 
nieuwjaarsreceptie. Hierover later meer nieuws. 

 
Voor het thema van deze avond : “De Sancta Maria School” hebben we de bereidwillige 
medewerking gekregen van Peter Van Hulle (huidig directeur van de school), Mark Vermeiren 
(vorig directeur) en Marnix Verschuere (oud-leerling van de school) die, elk op hun eigen 
manier, een bepaald aspect van de geschiedenis van deze school zullen belichten. 
 
Peter Van Hulle,Peter Van Hulle,Peter Van Hulle,Peter Van Hulle, schoolhoofd sinds 2000, heeft het over de recente geschiedenis van de school, 
periode die hijzelf heeft meegemaakt en nog meemaakt. 
Hierover vertelt hij wat volgt : 
  

1. Eens voorstellen.  

Ik ben Peter Van Hulle en in 1995 naar Deurle gekomen om les te geven in de Sint-Jozefsschool. 

Zoals u misschien wel zult weten is dit naar aanleiding van het overlijden van juffrouw Martine 

Vermeersch, de echtgenoot van Daniel Mouton.  

2. Na enkele jaren les te hebben gegeven in het 3de leerjaar van de Sint-Jozefsschool begon ik aan de 

cursus DHOS, diploma hoger opvoedkunde studie.  

3. In december van 1999 kreeg ik te horen dat Marc Vermeiren eind juni zou genieten van een 

welverdiende lange vakantie en op TBS gaan.  

4. Als jonge man van 30 jaar heb ik mij toen aan het schrijven gezet en gesolliciteerd naar de opdracht 

van directeur van Sancta Maria en Sint-Jozef . Nog niet goed wetende wat deze job inhoudt kreeg ik de 

kans om mee te doen aan de sollicitatiegesprekken.  

5. Ik kreeg toen enkele maanden de tijd om mij in te werken want Marc zou eind juni op TBS 

gaan en genieten van een welverdiende lange vakantie.  

6. Ik kreeg ook heelveel steun van Zuster Trees . dankzij haar moest ik mij niets aantrekken van 

infrastructuur. Zij kwam wel regelmatig melden wat er moest gerepareerd worden of wanneer er iets te 

doen was in het centrum.  
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7. Tot spijt van iedereen van Latem maar zeker ook van mij werd zuster Trees terug geroepen naar 

Ronse. Op het einde van mijn eerste jaar als directeur vierden we dan ook met enige trots het afscheid 

van zuster Trees.  Voor mij was dit toen al een groot verlies. Want de menige uren dat ik in de living 

zat om samen een porto te drinken en te spreken over de school, de gewoontes, de dagdagelijkse 

dingen kunnen niet zomaar uit mijn geheugen gewist worden.  (zuster Trees trok de deur dicht op 

12 juli 2001) 

8. Onze school dient ook onderhouden te worden. Ik had een mooie kleuterschool maar de lagere 

school diende een laagje verf te krijgen. Ik denk dat dit dan ook nog net door Marc was geregeld dat de 

volledige lagere school werd geschilderd.  

9. Onze kleuterschool was perfect in orde. Verzorgd, goede lichtinval, vloerverwarming zodat eer geen 

tapijten meer moeten liggen die veel stof meebrengen, een grote binnenzaal waar turnles kan gegeven 

worden voor de kleuters.  

10. Voor de allerkleinsten werd een slaapklasje ingericht waar de over de middag toch al vlug een 15-tal 

kleintjes liggen te slapen.  

11. Pas in 2003 hebben we de kloostertuin volledig opnieuw aangelegd en als groene ruimte laten 

aansluiten bij het voetbalveld. Nog steeds is de kloostertuin een oase van rust op onze speelplaats. De 

speelplaats moet een echt speelruimte zijn. Daarom wordt er geïnvesteerd in leuk maar zinvol 

speelgoed. Gekleurde blokken waar zeer creatief kan mee omgegaan worden. Een ballenvanger die de 

motoriek aanmoedigt.  

12. In 2005 was er een groots feest op onze Sancta Maria school. Onze school bestond immers 125 jaar . 

naar aanleiding van dit groots feest wilden wij een blijvende herinnering hebben aan ons feest en onze 

school. In samenspraak met een kunstenaar werd het beeld gemaakt dat nu aan de ingang van onze 

school staat. De voorwerpjes die erbij staan zijn gemaakt door kinderen en beelden uit wat ze later 

willen worden. De persoon kan in velerlei opgevat worden als de leerkracht die uitnodigt maar kan ook 

het kind zijn die de weg wijst naar de andere kinderen en zegt dat er hier op velerlei vlak wordt 

geleerd.  

13. Ondertussen zijn we in het jaar 2005 gekomen en startten we op 1 september met een 

zorgleerkracht. Deze persoon heeft de taak om het zorgbeleid (kinderen die het moeilijk of 

gemakkelijk hebben op school) te helpen. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders en de 

leerkrachten tips geven.  Hierdoor hebben wij een grote stap voorwaarts kunnen zetten want door een 

logopediste binnen te halen op onze school kregen we meer  

14. Toen de brandweer langskwam om onze school te controleren bleek dat de toneelzaal niet meer 

brandveilig was volgens de huidige normen. Het schoolbestuur heeft dan een volledig 

renovatiedossier ingediend zodat de toneelzaal is wat ze vandaag is. Een prachtige zaal waarbij de 

specifieke dakconstructie werd behouden aan de ramen maar. De dikke laag isolatie diende ervoor dat 

het gebouw beter kan verwarmd worden.  

15. Deze zaal wordt nu door alle kinderen gebruikt om te turnen.  

16. Ons welgekend parochiecentrum wacht momenteel op de start van het renovatiedossier. De keuken 

wordt volledig vernieuwd en de eetzaal wordt aangepast aan de nieuwe normen voor brandveiligheid. 

De menige koppels die hier hun trouwfeest hebben georganiseerd zullen met heimwee uitkijken naar de 

zaal maar het belooft een mooie nette zaal te worden met een volledig ingerichte keuken. boodschap 

blijft wachten maar hopelijk niet te lang meer) 

17. Vanuit de ouderraad (oudercomité) werd een werkgroep opgericht om de veiligheid in en om de 

school te bekijken. Toen wij bekeken hoe veel kinderen naar school komen dachten wij om een actie te 

starten voor het dragen van een fluo-jasje. Beter gezien worden dan gezien zijn.  En zo komen we tot 

op vandaag de dag waarbij onze Sancta Maria school 300 kinderen telt. Meer dan 100 kleuters en iets 

minder dan 200 kinderen in de lagere school.  

18. We trachten onze kinderen gelukkig te maken en daarom is ons pedagogisch project actueler dan ooit : 

hoofd hart en handen. Kinderen leren veel, maar moeten in de eerste plaats gelukkig zijn maar er 

zijn ook kinderen die het iets moeilijker hebben en ook deze kinderen moeten een positief zelfbeeld 

hebben. Dit is onze actuele blijvende opdracht binnen de school. Binnen de gemeente is er een groot 

aanbod aan scholen. Het is daarom ook belangrijk dat we onze eigen identiteit blijven behouden met 

aandacht voor het hoofd, het hart en de handen van de kinderen. Wie graag naar zijn werk gaat doet 

zijn werk zo goed als mogelijk. Dit proberen we ook bij onze kinderen. Wie graag naar school komt 

probeert zijn schoolwerk beter te doen.  Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat we blijvend 

gemotiveerd zijn en het beste voor hebben voor onze kinderen.  

19. Er zijn verschillende praktische zaken die spijtig genoeg bij de schoolkeuze de doorslag geven maar we 

blijven ons pedagogisch project als katholiek basisschool niet verloochenen. Onze waarden en 
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normen zijn heel belangrijk en in onze hedendaagse maatschappij denk ik dat een goede basisschool 

heelveel kan aanbieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd.  

20. Tot slot kan ik ook zeggen dat er heelveel kinderen vanaf ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op 

school aanwezig zijn. De kinderen kregen in de naschoolse opvang een drankje en een koek. Iedere 

school moet een gezondheidsbeleid hebben. Onze school was op dat punt een voorloper wat fruit 

betreft want al heel lang kregen de kinderen 1 maal per week een stuk fruit na het middagmaal. 

(onze school was hierin zeker een van de pioniers) 

21. Ook op woensdag hebben we fruitdag en dan mogen de kinderen alleen maar fruit meebrengen en 

geen koek om tijdens de speeltijd op te eten. We kunnen alleen maar vaststellen dat er meer en meer 

kinderen dit ook op de andere dagen doen.  

22. In de naschoolse opvang krijgen de kinderen nu een boterham met confituur of choco en een 

vers geperste fruitsap.  

23. Op de school is er ook een computerklas waar alle kinderen gebruik van maken.  Zo kunnen kinderen al 

heel vroeg en heel vlot op de computer werken. Naast de computerklas heeft ook iedere klas minimum 

1 computer staan waar kinderen gebruik kunnen van maken.  

Zo zie ja maar hoe vlug alles evolueert. Een goede basisschool moet meegaan met zijn tijd.  

24. We hebben het voetbalveld heringezaaid zodat we veel groen blijven houden op onze school.  

25. Met de vrije basisscholen van Zwijnaarde, De Pinte, Zevergem, Nazareth en Eke vormen we 

sedert enkele jaren een scholengemeenschap met meer dan 2100 kinderen op 7 

verschillende basisscholen. Het voordeel van deze scholengemeenschap moeten we meer zien 

vanuit het standpunt dat we samen meer kunnen dan alleen. Met de directies komen we 

maandelijks samen om naast enkele praktische zaken vooral ook pedagogische items te bespreken. Zo 

werken we aan methodes waarbij kinderen die het gemakkelijker hebben voldoende uitdagingen blijven 

krijgen om de interesse in het schoolgaan niet te verliezen.  

26. Ik moet u jammer genoeg verlaten want onze scholengemeenschap komt op regelmatige basis samen 

en deze avond is dit ook zo.  

27. We werken aan de voorbereiding van een heus kerstconcert op donderdagavond 18 december om 

19.30 uur in de kerk van Nazareth. De kinderen zingen kerstliederen en het koor Vivente Voce, 

gekend van het festival van Vlaanderen en Wallonië verzorgt het 2de deel. Wie hiervoor interesse heeft 

kan voor 8 euro genieten van deze hemelse muziek naar voor de kerstperiode. Binnenkort verschijnt er 

een artikel in het parochieblad.  

28. Wanneer zuster Trees in juli  2001 de school en Latem verliet hadden wij een wrang gevoel bij het 

kloostergebouw dat leeg kwam te staan. Pas een jaar later werd de volledige benedenverdieping 

onder handen genomen en voorzien van laag verf en mooie vloerbekleding.  De sfeer van het 

klooster moest behouden blijven maar de school nam er zijn intrek met secretariaat, bureau 

en leraarslokaal. Een prachtig gebouw die het uitzicht van de school weergeeft maar het is ook  

dankzij dit klooster en de kloostergemeenschap dat onze school is ontstaan. Maar hierover zullen straks 

andere mensen spreken.  

29. Ik dank u voor uw luisterend oor en wens u verder nog een prettige avond in het spoor van de zusters 

van Barmhartigheid van Ronse.  

Mark VermeirenMark VermeirenMark VermeirenMark Vermeiren was directeur van 1973 tot 1999 en toont ons, aan de hand van een ganse 
reeks oude foto’s, de evolutie van de school in die jaren. Veel van onze aanwezige leden 
herkenden zichzelf of hun vroegere schoolvriendjes en de herinneringen aan de activiteiten 
van destijds deden de animositeit in de zaal hoog oplaaien. Het deed ogenschijnlijk deugd om 
“de goeie oude tijd” terug even op te roepen en meester Vermeiren, vroeger al geliefd door zijn 
pagadders,  heeft er door deze voorstelling zeker nog een aantal goede punten bij gekregen van 
zijn toehoorders. 
 
Marnix VersMarnix VersMarnix VersMarnix Verschuerechuerechuerechuere, oud-leerling (1946) van de school, schets ons vervolgens, in zijn gekende 
stijl, de toestand en de “gebruiken” in en om de school rond de periode kort na de oorlog. 
Hier volgt zijn relaas : 

,,Ode aan de zusterschool” 

 
Vrienden, u herinnert zich allicht nog de vorige verhalen over de jongensschool en over de oprichting van de 
school Simonet en last but not least willen wij het deze avond hebben over het ontstaan en de oprichting in het 
jaar 1879  van een gemengde vrije lagere school of anders gezegd  
“De Zuster - of  de Nonnenkesscholle”…. anfin toeter nietoe swinst zeen ze toch veranderd van naeme en op 
den iesten septembere van dis joar most de huidige Sancta Maria al ien gloazeke drinken  op hulder 45 joarig 
bestaan, dus tes om ulder te zei’ne: t’goa veuruit. 
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Maar mens toch zeg nui nekier drij schooln in ‘n kleine gemiente als Laothem  esda giene luxe of wast un gluk 
mee un ongluk  wie zalt’ons zei’n? 
Uit mijn vorig relaas dat ik gaf zult u zich allicht nog herinneren wat voor een penibele toestand het hier was, 
de jaren voor en  de eerste jaren na de onafhankelijkheid van België !  
Dat het ontstaan van een degelijke opvang van het onderwijs hier in Latem maar eerst   begonnen is na 28 
jaar en van wal stak in 1858  met de opening van de enige nieuw gebouwde gemeenteschool die toegang gaf 
aan zo wel jongens als meisjes en die dit jaar hun jubileumfeest van 150 jarig bestaan mocht vieren. 
In grootstedelijke gebieden zoals in Gent en sommige gemeentes kon men steeds terecht in het Christelijk 
Onderwijs voor jongens en meisjes, zowel voor gegoeden als voor armen en voor kinderen van de weinig 
bemiddelde klasse van de bevolking. 
 
Wat was nu de aanzet om hier een gemengde vrije lagere meisjesschool op te starten .  
 
Wel vrienden ge moet weten…dat in 1879 de liberalen de verkiezingen hadden gewonnen met een 
comfortabele meerderheid tegenover de katholieken. en dat het groot aantal katholieke scholen die er toen al 
waren, wel een doorn in het oog waren voor de antiklerikale liberale familie. 
Door die overwinning zagen ze dus de kans om er iets aan te doen en werd er een nieuw departement van 
Openbaar Onderwijs opgericht onder leiding van de beruchte Pierre Van Humbeeck. Die vatte als het ware dan 
ook onmiddellijk “de schoolstrijd aan tegen, en volgens zijn uitspraak  des cadavres du passé en tsétra “  Hij 
wilden een volledige herziening van de organieke wet op het lager onderwijs van 1842. 
Hun hoofddoel was, rijksinstellingen op te bouwen waar alleen nog een onderwijsdiploma kon worden behaald 
en op die scholen, was het godsdienst onderwijs uitgesloten. 
Ook aan de gemeenten zou men verbieden om de vrije scholen te subsidiëren en het godsdienst onderwijs uit 
het leerplan te verwijderen en te vervangen door een cursus zedenleer. Door een rechtstreekse tussenkomst 
van de koning werd in de wet een bepaling ingelast die de mogelijkheid gaf aan de dienaren van de 
erediensten, om buiten de lesuren de schoollokalen te gebruiken. Het merendeel van de bevolking was er 
volledig tegen en dreigde er mee de kinderen van de school weg te houden. 
 
Ze pysdegen danze hiermée nen hoise geschot oan moir geziet da vanier da den clerus nie van plan was om 
ulder te laoten doene.   De Biskoppen mee hiel den  sancten boetiek zetten ge de pasters an om zuvele 
meugelijk scholkens op te richten, dus uk monseigneur Henricus Bracq, biskop van Gent. 
Onzen menier de paster Domien De Paepe  hoiter mee den deekn van Deinze al nekier 
over geklapt en hé zag da zitten om in de congrégoasekapelle twie klaskes t’instaleern voor ienigzins wa 
lierlingen in te steken hiere in onze gemiente 
Maar daarmee was de kous nog niet af. 
Hé moest jei uk nog scholhiefers vinden die lesse kostn geven  want wa zoen de kinders anders gedoan hen 
zonder ? En op nun  zekeren dag deed onze  Menier de paster nekier ’n wandelinkske noar Sentnijs en gingter 
nekier klappen mee Moeder Euverste.van den Heilige Vincentius a Paulo,- die heur uuk nog ne kier moest 
bepijzen  want zij vond uk da da nie zu simple was.  
“Harde wee’en woaren zeldzaum..Ooveranst stof en zand en  op de Leie zaa’n ze d’eenden zwemmen noar den 
overkant  
Meinschen moesten vroeg goan wirken, woaren hoegenaum nie zu fel gelierd en om den bruude te verdienen 
moest er veel worden gezwiet.Uuk de scholplicht was ter nog nie en veel kinders bleven der thuis. 
Maor als bij wonder stuurdige Sentficentius  twee zusters Paulinen veur in t’lieger onderwijs.” 
  
Op 24 september 1879 stuurde het Moederhuis van de Zusters van de H.Vincentius a Paulo, die het bestuur 
van de school op zich genomen had, als hoofd- en hulp-onderwijzeres Zr .Barbara  (De Bondt Sophie) en Zr 
Aloysia (Bredenraedt Adelaide) naar hier die een tijdelijk onderkomen vonden bij de gezusters Latour in de 
Latemstraat . Enkele maanden later in mei 1880 konden de zusters hun intrek nemen in een nieuw gebouwd 
klooster, toegewijd aan Sent-Zozef. 
Van bij de start kwamen er zich al een groot aantal leerlingen aanbieden zowel jongens als meisjes dat het zelfs 
nodig bleek om twee bijkomende zusters te sturen. 
In 1884 werd er nog maar eens een nieuwe wet gestemd op het lager onderwijs. Tussen het gemeentebestuur 
en Moeder Stephanie (Van Loo Coleta) werd er een praktische afspraak gemaakt en voortaan gingen de 
jongens naar de jongensschool, de meisjes en de kleuters naar een vrije lagere school. 
De gemeenteraad van toen was volledig te vinden voor deze regeling en bekrachtigde de aanneming van de 
vrije zusterschool. 
 
Zoin da wel ’n beetse te vroeg gedaen moar ze bespoardigen hiermee nen hiellen huup geld om danze hier 
zelve gien plaetse veur oin , en moeder Stephanie oit al ziere loaten weten dasse ploitse genoeg hoid , bij 
zuverre dan ze ulder hoegenaum nie moesten overpeizen .  Den uitslag van de stemminge der gemienteroit 
was “vier stemmen veuren & drei stemmen tegen  ,Adzuzé! 
 
Later bleek dat de opluchting bij het gemeentebestuur wat te voorbarig was geweest want niet iedereen ging 
akkoord met die beslissing. Wellicht was “de pille  van de liberoalen deur de nederloag  van de verkiezingen 
nog niet gieltegans verteerd” en deed Meneer Van Heuverswijn alsnog een poging om de aanneming van een 
vrije zusterschool te verhinderen en stelde zelfs voor de jaarwedde van een bekwame onderwijzeres voor de 
gemeenteschool te betalen mits alles bleef zoals het was. 
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Den druk werd nog maar eens opgevoerd op het onderwijs, en moeder Stephanie moest zo nodig op zoek naar 
een gediplomeerde onderwijzeres tegen 1 januari 1889. 
De wet was de wet en gienen “Bermhertigen  Samaritoan“. De zusterkes leesdegen iederen auvond  in d’hope 
om toch maar aan die veurwoarde te keunen voldoen. 
Maar : De kruik gaat maar zolang te water tot ze barst !  
Voor de Congregatie van de zusters van de H.Vincentius A Paulo, was dit niet mogelijk om een gediplomeerde 
onderwijzeres naar Latem te sturen. Na amper negen jaar van inspanning en volle overgave hadden zij al de 
meeste  leerlingen kunnen strikken maar bleek dit dan ook ‘t begin van het einde. De eer viel bij Zuster Aloysia 
die als eerste en na veel gekonkel als laatste de rug naar de school mocht toekeren in 1888. 
 
En :  Nieuwe messen snijden goed ! 
Van toen af waaide een nieuwe wind en ontfermde de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid van 
Ronse zich over de meyskensscolle in Lathem en stuurden drie zusters : Eerw.Moeder Pacifique (Van Nes 
Henriette), een gediplomeerde onderwijzeres, Zr. Eleutheria (Soyez Maria) en Zr.Wilhelmina (Heesbeen 
Joanna). 
Moederoverste ging met haar verzoek tot wijziging naar het gemeentebestuur die met algemene stemmen 
opnieuw zijn goedkeuring gaf. Ze verklaarden zich bereid om juf. Van Nes aan te nemen op dezelfde 
voorwaarden als de school, bestuurd door juffer Coleta van Loo, zoals na het besluit van de gemeenteraad op 9 
oktober 1888 . Op 1 december nam het Ministerie van Onderwijs een positief besluit en gaf zijn goedkeuring 
door aan de Heer Gouverneur van de Provincie met de melding dat de school “rechtmatig was aangenomen“.  
 
In 1890 besloot de gemeenteraad een uitbreiding en startte met de bewaarschool gehecht aan  
de meisjesschool, kinderen konden er terecht vanaf de leeftijd van 3 jaar tot en met 6 jaar oud. 
In 1893 besloot de gemeenteraad dat het onderwijs voor iedereen kosteloos zou zijn vanaf de eerste januari 
daar opvolgend, dit door toedoen van pastoor Willem Impens.  
Het gemeentebestuur betaalde wel een toelage om de starterkosten te helpen drukken en het hulpgeld aan de 
bewaarschool bleef behouden op 500 Fr. per jaar. 
In 1894 startte men door toedoen van Moeder Pacifique met huishoudelijk onderwijs. Met de hulp van de 
Pastoor had men een kleine klas opgericht . Door de degelijkheid van het onderwijs kwam de huishoudschool in 
aanmerking voor staatssubsidies. 
Toen enkele jaren later moeder Delphine  als een gediplomeerde huishoudwerkster het bestuur overnam en 
haar vakkennis met veel bijval wist mee te delen, bleef de huishoudklas verder bloeien en het resultaat mocht 
er wezen. In 1930 behaalden de leerlingen van de Latemse huishoudschool de eerste prijs op de 
wereldtentoonstelling te Gent voor de werken die er ter plaatse waren verricht.  
 
Voor het grootste deel van de landelijke jeugd was het lager onderwijs het enige waar zij ooit zouden van 
genieten. Hierdoor maakten ze kans om zich later in de volksontwikkeling te kunnen uiten. Dit was tevens ook 
een belangrijke weldaad voor de opvoeding van de meisjes. 
Naar de jaren verstreken werden uitbreidingen van klassen noodzakelijk en had men al twee klassen 
bijgebouwd. 
 
En zo kwamen wij dan uit bij onze twaalfde apostel in rij, onze E.M  Thomasine die het voortouw in handen nam 
voor een nieuwe generatie en die bij ons zeker gekend is. Zij deed haar intrede hier als moeder overste in 1904 
en dit voor een periode van 32 jaar. 
Zij werd later in het klooster bijgestaan door (ons allen bekende) namen zoals Zr. Celsa, Z. Samuel, Z. 
Charlotte, Z.Praxedes, Z.Simeona, Z. Dominique, Z. Jozephila, en Z. Bosco.  
Moeder Dominique was schoolhoofd van 1936 tot 1962. Zij werd opgevolgd door Zr. CHRISTA, die schoolhoofd 
werd van 1962 tot 1965. Daarna was het de beurt aan Zr. LUTGARDA, schoolhoofd van 1965 tot 1966 en als 
laatst was het de beurt aan Zr. SUZANNE, die schoolhoofd bleef tot in 1973. 
Na 85 jaar bestuur van de zusters werd de leiding overgedragen aan de eerste mannelijke bestuurder, Dhr. 
Marc Vermeiren,’n nazarener. Dit om precies te zijn nu ook al 35 jaar geleden.  
Zuster Sanne bleef echter nog tot in het jaar 1979 les geven in het eerste leerjaar . 
In het jaar 1995 mocht de school het 50-jarige kloosterjubileum van de zuster meevieren als laatste geestelijke 
directrice. Velen van ons hier aanwezig zouden zeker elk hun wedervaren kunnen vertellen over de periode die 
ze hebben doorgemaakt op de zusterschool. Bijvoorbeeld de gebeurtenissen in de klas en op de speelplaats, 
ervaringen met de zusters of de juffrouwen, onder vriendinnen, welke taken zij het liefst deden; volgden zij 
kookles of speelden toneelstukjes of deden graag handwerkjes. Iedereen zal zonder twijfel nog wel iets in zijn 
achterhoofd hebben om enkele uren over na te praten. Hoe verging het in de tijd dat nog alles te voet moest 
gebeuren, wanneer kwam men met de fiets, wat waren de goede herinneringen van de schooltijd, welke de 
minder goede herinneringen ?? 
Het is dit jaar precies 120 jaar geleden dat moeder Pacifique (Van Nes Henriette) op 1 oktober1888 de leiding 
op zich nam als overste van de Zusters van Barmhartigheid. 
In navolging van de Zusters Paulinen. Die startten in 1879. 
 
Enkele anekdotes die ik jullie nog wil vertellen.  
 
Dat wanneer de zuster of de juffrouw begin de jaren 50 enkel de voornaam Monique uitsprak er onmiddellijk 
vijf tot acht meisjes reageerden  (ge zult tons moar lesse geven in zu’n klasse). 
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Toen ik hier als kleuter belandde had ik een vriendinneke, Francientje, die met mij haar boterhammetjes deelde 
tijdens de speeltijd. 
Mijn recital op de piano in de grote zaal (ik dacht dat ik de koster was) waardoor ik als beloning tegen het 
muurtje mocht staan en ik mijn vriendjes naar huis zag gaan. 
Hoe zuster Simeona mijn linkerhand vastbond aan de rugleuning van de bank en ik er zowaar in slaagde om 
toch maar links te schrijven.    
Hoe zij mijn hand verzorgde toen ik geplaagd zat met een zevenoog. Zij mocht er aankomen, maar bij mij thuis 
mochten ze dat niet. Toen ze mij vroegen wie er mijn liefje was dan was het zuster Simeona. met haar wilde ik 
trouwen. 
Een zaak dat ik ook nooit zal vergeten was dat we met de jongensschool eens een bijeenkomst hadden in de 
feestzaal en op het einde werd er nog een toneelstukje opgevoerd door de meisjes. Dit was ook een van de 
specialiteiten van de zusterschool. Elke gelegenheid was goed genoeg om een optredentje te verzorgen. Ik zat 
met mijn klasgenoten op de eerste rij op het balkon. Het was geen blijspel maar een drama tot groot 
ongenoegen van iemand die onderaan zat en eerst dacht dat het binnen regende, maar ‘t waren mijn tranen 
die in zijne nek druppeldegen. Mijn omgeving vroeg zich af wat er met mij aan het gebeuren was. Maar ik ga 
jullie dit verhaal besparen. Op de bühne verschenen: “ Ien nonne  -  ien buuze moedere -  ien hekse – ien 
schaupken van ien meysen en ien dudseke van ien klein meysken da blend was, het iettege Pirelke.    
“ Pereltje het Blendekind.” Welnu, vrienden,  de acteurs van toen waren Jacqueline Claeys in de rol van de 
zuster, Annie Surgeloose als de Boze Moeder, Denise Verkerken, de Heks, Veronique Verschuere als de Meid en 
Nicole Verschuere als Pereltje.  
En om nooit meer te vergeten onze moedige tachtigers Agnes Willems en Giseléne Joos, 
2 oud-leerlingen die mij ook toezegging hebben gedaan om hier aanwezig te zijn en die mij met groot 
genoegen hun wel en wee hebben verteld. Zij herbeleefden als het ware opnieuw hun schooltijd van toen alles 
nog te voet gebeurde. Daarom dank ik jullie van ganser harte en wens jullie nog vele jaren en hopelijk tot op 
een volgende keer. 
 

Tot daar de zeer gesmaakte uiteenzetting van Marnix Verschuere. 
Als afsluiter komt Monica CouventMonica CouventMonica CouventMonica Couvent aan de beurt. Zelf ook oud-leerling van de school, roept ze 
tal van leuke en minder leuke herinneringen op uit haar jeugd en haar wedervaren tijdens 
haar schooltijd. Stuk voor stuk zijn het herinneringen uit vervlogen tijden, die ook voor vele 
van onze leden nog fris in het geheugen zitten en zeer herkenbaar overkomen. Treffend bij dit 
alles is het grote verschil tussen de beleving van de “jeugd” in de tijd van toen en heden ten 
dage. En dat er, bij die overwegingen, een vleugje “heimwee naar vroeger” boven komt drijven 
is, gezien de huidige evolutie, niet meer dan normaal.  
 
 
 

Met vriendelijke groet en tot woensdag 26 november in de Raadzaal 
of anders ZEKERZEKERZEKERZEKER tot 

WOENSDAG 10 decemberWOENSDAG 10 decemberWOENSDAG 10 decemberWOENSDAG 10 december 2008 om  2008 om  2008 om  2008 om 19u3019u3019u3019u30    in de brouwerijschuur.in de brouwerijschuur.in de brouwerijschuur.in de brouwerijschuur.    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
Post ScriptumPost ScriptumPost ScriptumPost Scriptum        : de DVD over “150 jaar Gemeenteschool” is te verkrijgen aan de balie van het 
gemeentehuis of op de school. Prijs: 15 euro 

 

 

 

Wilfried Vancampenhoudt 
Secretaris 

Albert Haelemeersch 
Voorzitter 

Den Den Den Den Laethemschen VriendenkringLaethemschen VriendenkringLaethemschen VriendenkringLaethemschen Vriendenkring    
SecretariaatSecretariaatSecretariaatSecretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem 

Tel/FaxTel/FaxTel/FaxTel/Fax : 09/329 67 39 – GSMGSMGSMGSM : 0475/94 98 18 – EEEE----mailmailmailmail : campevents@telenet.be - Bank : 390Bank : 390Bank : 390Bank : 390----0344860034486003448600344860----80808080 

 


