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75 JAAR

GEMEENSCHAPSONDERWIJS ZELZA TE
Een van de vele vergaderingen van de Lokale Raad 222, in de lerarenkamer van het KA.

gecoöpteerd uit het personeel en de 3 directies.
Voorzitter werd eerst Rita De Vilder, later Peter
Van Driessche (allebei oud-leerling), afgevaardigd bestuurder werd Raymond Verdoolaege,
directeur aan het KA. Door de grote bevoegdheden die de Lokale Raad had, o.a. in het
opstellen van de begroting, het aanstellen van
tijdelijk personeel en het uitbrengen van advies
voor mutaties en benoemingen, kreeg de autonomie van de scholen echt vorm en werd het
bestuur van onze scholen veel democratischer.

Verdere uitbreiding en renovatie
Maar ook het leven in de afzonderlijke scholen
stond niet stil.
Door twee factoren steeg het leerlingenaantal
van de Rijksbasisschool in de jaren tachtig en
negentig enorm. Enerzijds groeide de instroom
van jonge kinderen in de lagere school door het
bestaan van de kleutertuin, die, zoals al
gezegd, in 1984 was opgericht. Anderzijds
besloot het gemeentebestuur de gemeentelijke
basisschool in de Kerkstraat te sluiten op 1 sep-

tember 1989. Het dynamisme van de
Rijksbasisschool in de directe omgeving was te
groot. Het leerlingenaantal van de Rijksbasisschool steeg van 182 in 1986 tot 300 in 1995
en tot 341 in dit schooljaar 2001-2002.
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75 jaar
Gemeenschapsonderwijs Zelzate

Een mooi geïllustreerd feestboek over 75 jaar
Basisschool, Middenschool en Koninklijk Atheneum Zelzate.

Het Koninklijk Atheneum zat, sedert de fusie
van 1983, natuurlijk erg benepen in de vroegere gebouwen van het RITO/KTA. Het was vaak
een heksentoer om de gewone lessen van het
lessenrooster te plaatsen in de lokalen, ondanks
het feit dat algauw, in 1984, de derde verdieping, die vroeger het internaat had gehuisvest,
omgebouwd werd tot een vijftal nieuwe leslokalen en ondanks het feit dat er toen nog een
noodpaviljoen met zes lokaaltjes op de speelplaats stond. In 1984 bereikte de directeur dat
het toenmalige Gebouwenfonds de bouw zou
aanvatten van een volledig nieuwe vleugel, te
bouwen aan de hoek van de twee oude vleugels. De werken liepen wat vertraging op doordat de drie winters van 84-85, 85-86 en 86-87
lang en streng waren, maar in de zomer van
1987 naderden de werken hun voltooiing. Op
24 oktober 1987 volgde dan de feestelijke opening5, met een feestzitting, een receptie, een

5 Bij deze gelegenheid verscheen een kleine brochure “24 oktober 1987, een leidraad, een herinnering”,
Zelzate 1987.

een rijk verleden, een mooie toekomst
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Colofon
Redactie: Raymond Verdoolaege, eredirecteur KA; Raoul Van Mol, eredirecteur BS; Paul
Tollenaere, eredirecteur MS; Johan Brackeva, directeur KA; Peter Claessens, oud-leraar BS; Ria
Danschutter, lerares MS; Willie Panhuis, Erna Van de Velde, Jo Cochuyt, Erik De Batselier en
Claude Callens, leraren KA.
Hoofdredactie: Raymond Verdoolaege
Omslagontwerp: Erna Van de Velde
Foto’s: schoolarchieven, persoonlijke collecties,
Erwin De Buck (a.i. technisch adviseur-coördi-nator KA) en Peter Ingels (oud-leerling KA)
Drukkerij: Drukkerij Hamerlinck - Zelzate
Alle bijdragen verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.
Bijdragen en foto’s mogen slechts overgenomen worden mits uitdrukkelijke toestemming van de
auteurs en de redactie.
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organisatie
van
het
Rijksonderwijs zelf positieve
zaken, die eindelijk de langgevraagde autonomie van de
scholen meebrachten. Tot dan
toe gebeurden het personeelsbeleid (met bijv. de aanstellingen van nieuw personeel en de benoemingen) en
het algemeen financieel
beleid grotendeels centraal,
op het ministerie in Brussel –
met alle negatieve gevolgen
daaraan verbonden, zoals een
trage werking, administratieve rompslomp, politisering en
gebrek aan continu beleid
door de veranderende ministers
en
kabinetten.
Ongetwijfeld heeft dit grote
gebrek aan autonomie een
grote rol gespeeld bij de problemen en de achteruitgang
van het Rijksonderwijs.
Maar op 1 september 1985
deed men een eerste stap in
de decentralisatie van het
bestuur: er werden scholenEen uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1985, met de
groepen gevormd, die een
oprichters van de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum Zelzate.
financiële autonomie kregen.
Zo werden de drie Zelzaatse
rijksscholen (+ de BS van
Assenede, die in 1988 werd
Henri Haes (tot 1979), Michel Alloncius (1979 toegevoegd aan de BS Zelzate) financieel zelf1990) en later van Stefaan Van Coppenolle
standig, onder de leiding van de studieprefect
(vanaf 1990). Ook de twee ouderverenigingen
van het KA, die de titel “ordonnateur” meespeelden een stimulerende rol in het schoollekreeg.
ven. Maar het was vooral de oudervereniging
van de Basisschool die een onvervangbaar instrument werd in het drukke schoolleven van
Enkele jaren later, op 18 december 1988,
de kleuter- en lagere school, door het helpen
kwam het Bijzonder Decreet op het
organiseren van schoolfeesten, sinterklaasfeesGemeenschapsonderwijs tot stand: in plaats
ten, feestjes voor de grootouders, enz. Hierbij
van de minister van Onderwijs kwam er een
speelden de bezieling en het enthousiasme van
Autonome Raad voor het Gemeenschapsde achtereenvolgende voorzitters een grote rol:
onderwijs (Argo), die de inrichtende macht
het waren Lucien Pardo, Marie-Claire
werd. Maar bovenal: in de schoot van de Argo
Cloeckaert, Armand Pinoy, Ronny Schatteman
werden er overal scholengroepen opgericht,
en (op het ogenblik) Marleen Leroux.
met een Lokale Raad, die het echte bestuur van
de scholen werd. Op 1 april 1991 was het zo
ver: de BS Zelzate, de BS Assenede, de MS
Van centralisatie naar decentralisa- Zelzate en het KA Zelzate werden voortaan
bestuurd door een Lokale Raad, met 4 verkozen
tie
ouders, 4 leden gecoöpteerd uit de sociale,
economische en culturele milieus, 3 leden
In de jaren tachtig gebeurden er ook in de
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onder de naam Koninklijk Atheneum, terwijl de
Rijksmiddenschool met de eerste twee jaren
autonoom werd. Het KA verhuisde naar de
gebouwen van het RITO/KTA en de RMS kreeg
eindelijk een eigen gebouw, het oude, vertrouwde gebouw aan de Leegstraat nr. 4.
Raymond Verdoolaege, sedert 1963 al leraar
aan het KA, werd de nieuwe studieprefect van
het gefusioneerde Koninklijk Atheneum. In de
RMS was Marcel Cadron directeur geworden op
22 januari 1981, in opvolging van Lisette
Hannes – Van Steenbergen.

in de 3de graad, houtbewerking werd dan weer
(door de verlenging van de leerplicht) uitgebreid naar de 3de graad … en dit alles voor de
volledige cyclus van 4 jaar. Anderzijds werd de
afdeling korte kwalificatie (met mechanica en
handel-administratie-verkoop) afgebouwd, die
tussen de zesjarige cyclus van het technisch
secundair onderwijs (TSO) en het beroepssecundair onderwijs (BSO) in stond, precies
omdat ze door de verlenging van de leerplicht
zinloos was geworden.

In het middelbaar onderwijs was de tijd nu rijp
voor een periode van rust en stabilisatie. Ook
op politiek gebied kwam er eindelijk wat rust
met het jarenlange ministerschap van Daniël
Coens (1981-1992). De onderwijsreglementering veranderde radicaal, getuige daarvan de
eindeloze stroom omzendbrieven. Zo werd in
1983 de leerplicht verlengd van 14 tot 18 jaar,
maar verder bleef het gelukkig rustig en het KA
kon bouwen aan een stabiele structuur van een
verminderd aantal studierichtingen: mechanica en elektriciteit werden bijv. samengevoegd
tot elektromechanica, handel werd voortgezet
in secretariaat, later omgevormd tot boekhouden-informatica, chemie werd weer opgericht

Ondersteunende verenigingen
Vriendenkringen en ouderverenigingen pasten
zich aan de nieuwe schoolstructuur aan. Zo
verschenen al op 24 november 1983 in het
Belgisch Staatsblad de statuten van de nieuwe
Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum, de
opvolger van Pro-KAZ en Pro-RITO, eerst onder
het voorzitterschap van Lucien Renier, later
van Josée Rypens. Die Vriendenkring zou een
belangrijke rol spelen als beheerder van het
boekenfonds en als stimulans voor het sociale
en culturele leven op school. Vanaf 18 oktober
1976 vervulde Pro-RMS in de Middenschool
dezelfde taak, onder het voorzitterschap van
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Het nieuwe gebouw van de Rijksbasisschool, ingehuldigd op 24 mei 1986.

182 in 1986), zodat het lokalenprobleem steeds
nijpender werd en een nieuwbouw zich
opdrong.
Directeur Hubert Stuyvaert had op 24 mei
1986 eindelijk het genoegen een mooi en kindvriendelijk gebouw voor de Rijksbasisschool in
gebruik te nemen. Het principe om tot de realisatie van een nieuwbouw over te gaan was
door het toenmalige Ministerie van Nationale
Opvoeding reeds genomen in 1977 en de aanbesteding was goedgekeurd door Minister
Daniël Coens op 21.12.1983. Uiteindelijk werd
de opdracht toevertrouwd aan het architectenbureau G. en D. Bontinck uit Gent, maar de
nieuwe school was pas klaar in 1986. En zelfs
toen was er nog een spoedprocedure nodig,
omdat de lokalennood werkelijk te groot was.
Op 1 november 1986 werd Hubert Stuyvaert
opgevolgd door Raoul Van Mol. Onder de nieuwe directeur waren er in 1988 al 64 kleuters
ingeschreven en dank zij de bezieling van een
uitstekende ploeg onderwijzers steeg het leerlingenaantal naar 248 in 1990.
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Van KTA/KA naar KA
Ook in het Koninklijk Atheneum en in het RITO
of Koninklijk Technisch Atheneum was de tijd
ondertussen niet stil blijven staan. Het bestaan
van het VSO had – zoals hierboven al gezegd –
de oprichting van een Middenschool meegebracht, in 1975, onder de directie van Lisette
Hannes - Van Steenbergen. De Middenschool
(met de 1ste graad) telde in het schooljaar
1975/1976 232 leerlingen, wat betekende dat
er in KA en RITO (met de nog overblijvende 2de
en 3de graad) samen nog 324 leerlingen waren.
In een tijd dat er in het onderwijs geleidelijk
naar grotere scholen werd gestreefd, waren er
ook in Zelzate maatregelen nodig.
Het internaat, dat opgericht was in 1962 en
dat na een relatieve bloei nu een kwijnend
bestaan leidde, werd afgeschaft op 30 juni
1982.
En toen Roger Vanden Eynde, directeur aan het
RITO/KTA, en Paul Leroux, studieprefect aan het
KA, in 1983 terzelfder tijd met pensioen gingen, deed zich de kans tot een radicale structuurhervorming voor. Mede onder impuls van
de leraren kwam het tot een fusie van de vier
jaren van het hoger middelbaar onderwijs,
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waren zeker geen goede zaak en zorgden voor
onrust in het onderwijslandschap van de late
jaren 70 en de vroege jaren 80: zo duurde het
experiment met esthetische vorming in het 5de
en 6de jaar goed en wel 1 jaar, terwijl ook de
benamingen van de studierichtingen enkele
keren
nodeloos
werden
veranderd.
Langzamerhand werd er ook bespaard op
onderwijs, zodat vele keuzevakken (de zogenaamde complementaire activiteiten, één van
de paradepaardjes van het VSO) moesten verdwijnen en sommige studierichtingen de verstrengde normen niet meer haalden. Het RITO
– vanaf 1 september 1981 trouwens KTA
genoemd (Koninklijk Technisch Atheneum) –
had het met al die besparingen niet gemakkelijk een goede structuur te handhaven. Zo werd
er in het KTA op 26 juni 1981 een soort rouwbrief verspreid, die met “diepe smart” het overlijden meldde van de afdeling chemie, opge-

richt in september 1961. Die afdeling had een
grote bloei gekend en was door ongeveer 70
leerlingen gevolgd, maar kon de norm van bijv.
8 leerlingen in het 5de jaar niet meer halen.
Ook de afdeling mechanica en soms zelfs die
van handel of van elektriciteit hadden het
moeilijk om een volledige structuur over 4 jaar
te handhaven.

Evolutie Rijkslagereschool
In de voorbereidende afdeling was Max
Gevaert sedert 1960 hoofdonderwijzer. Toen
had de voorbereidende afdeling nog altijd geen
kleuterafdeling; bovendien werden er alleen
jongens toegelaten, de meisjes gingen naar de
gemeentelijke lagere school. Die 2 aspecten
belemmerden natuurlijk een echte bloei van de
latere Rijksbasisschool. Vanaf 1971 werd de
autonoom geworden Rijkslagereschool langzamerhand gemengd:
de eerste twee meisjes toen waren
Tania Ricourt, dochter van onderwijzer Rik Ricourt, en Fanny Redel,
dochter van Livina Redel-Jodts, die
jarenlang in de schoolkeuken
werkte. Hoewel er nog lange tijd
een soort stilzwijgende “taakverdeling” zou bestaan tussen het rijksen het gemeenteonderwijs, gingen
steeds meer meisjes naar de
Rijkslagereschool.

De “rouwbrief” die verspreid werd bij het voorlopig verdwijnen van
de afdeling chemie (juni 1981).
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Op 1 september 1973 werd Gustaaf
Hillaert directeur a.i., maar hij
moest door ziekte vervangen worden door Rik Ricourt vanaf 1
augustus 1976.
In november 1977 werd Hubert
Stuyvaert aangesteld tot directeur,
wat hij zou blijven tot 1 november
1986.
Op 1 september 1984 werd eindelijk een kleuterafdeling opgericht,
waar algauw 45 kinderen waren
ingeschreven.
Door deze evolutie werd de situatie
voor de gemeentelijke basisschool
in de Kerkstraat zeer moeilijk.
Het leerlingenaantal van de
Rijkslagereschool evenwel steeg
merkelijk (van 138 in 1985 naar

PROLOGEN
75 jaar: een rijk verleden,
een mooie toekomst...
De oprichting van een rijksmiddelbareschool
(RMS) met voorbereidende afdeling in Zelzate
in 1927: het moet wat geweest zijn. In dit boek
zult u er alles over lezen. En ook over de jaren
die erop volgden.
Dit boek zal aangename herinneringen oproepen. We spraken onlangs nog met oud-leerlingen van het eerste uur, mensen die nu de leeftijd van 80 jaar voorbij zijn. Het is opvallend
hoe fier zij nog steeds zijn op “hun” school.
Het Rijksonderwijs heeft het in Vlaanderen niet
gemakkelijk gehad. In de 19de eeuw ging de
discussie nog over het feit of het “rijk” wel
onderwijs moest organiseren en het resultaat
daarvan was dat de staat besloot neutraal
onderwijs te organiseren, wat in de ogen van
bepaalde mensen geen ergere vloek kon betekenen. Periodes van schoolstrijd in de 19de en
20ste eeuw waren het gevolg van die politieke
en ideologische discussie.
Zelfs nu nog is de strijd voor het officiële
onderwijs geen gemakkelijke strijd. Steeds
weer rezen en rijzen er moeilijkheden op een of
ander vlak. Zowel financieel, structureel als op
personeelsgebied werden en worden we voortdurend met allerlei problemen geconfronteerd.
Onze sector, die van oudsher aangewezen is op
publieke belangstelling
bepaald volgens de economische imperatieven
van het ogenblik, zal het in
de toekomst ook nooit
gemakkelijk
hebben.
Bovendien draagt het ziekmakende zuilensysteem,
eigen aan ons Vlaamse
politieke landschap, er niet
toe bij om een gezond en
sereen onderwijsklimaat te
creëren.
Wij hebben echter geleerd
te vechten voor ons

onderwijs, voor het kind, kortom voor onze
overtuiging dat de officiële school, het
Rijksonderwijs of Gemeenschapsonderwijs er
wel degelijk nodig is. Al was het maar omdat
bij ons elke leerling welkom is, ongeacht klasse, ras, nationaliteit, geslacht en met respect en
belangstelling voor alle politieke, filosofische
en religieuze overtuigingen.
Ons pluralistisch Gemeenschapsonderwijs heeft
een uniek pedagogisch project met als ideaal
de totale ontwikkeling van kinderen tot vrije,
assertieve en kritische volwassenen. Het concept van pluralisme en neutraliteit blijft van
kapitaal belang en wordt gekaderd in aangepaste didactische werkvormen en een modern
pedagogisch project, met in elke school een
ploeg mensen die gelooft dat iedere “leer”school ook een “leef”- school moet zijn, met
aandacht voor opvoeding, waardebesef en dialoog. Dat pedagogisch project werd onlangs
nog door onafhankelijke onderzoekers als het
beste in Vlaanderen bevonden.
De bladzijden van dit boek bundelen de vele
memoires over een school en haar gebruikers,
die zo het lange en rijke verleden van onze
scholencampus mee illustreren. De gebouwen
van de Middenschool aan de Leegstraat getuigen o.a. heel nadrukkelijk van de lange weg
getuigt die werd afgelegd. Het is zonder meer
duidelijk: als elk van onze drie scholen een hart
voor kinderen heeft, dan heeft de
Middenschool zeker ook een ziel!

De speelplaats van de Middenschool weerspiegelt nog altijd de ziel van onze scholen.
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Ook al plannen we op langere termijn een
grondige aanpak van de gebouwen met –
hopelijk – een fraaie renovatie als orgelpunt,
dé opdracht blijft deze ziel te behouden.
Daarrond en gesteund door het verleden willen
we aan een mooie toekomst bouwen.
Dit boek met zijn vele bijdragen sterkt ons in
de overtuiging dat het Gemeenschapsonderwijs inderdaad nog een mooie toekomst voor
de boeg heeft. Het is daarom speciaal opgedragen aan allen die het Gemeenschapsonderwijs
in Zelzate een warm hart toedragen: de vele
oud-leerlingen, leerlingen, oud-leraren en leraren. Zij hebben de scholen jarenlang trouw
gedragen. Hun inzet en enthousiasme hebben
de scholen gemaakt tot wat ze nu zijn.
We willen zeker onze waardering uitspreken
voor het werk van alle personeelsleden dat aan
deze dag voorafging, zowel voor het werk van

de pioniers als voor dat van diegenen die het
werk hebben voortgezet en nog voortzetten.
We zijn ervan overtuigd dat de lectuur van dit
boek u zal bevallen, samen met de vele foto’s
uit de schoolarchieven en persoonlijke collecties van (oud)-leerlingen en (oud)-leraren en
ook met die van de huidige leerlingen.
Dit boek wordt voorgesteld op de viering van
75 jaar Gemeenschapsonderwijs Zelzate, op
zaterdag 4 mei 2002. Het schetst een historische evolutie van het Gemeenschapsonderwijs
tot op heden met een boodschap voor de toekomst: een strijdbaar onderwijs met een duidelijk sociaal en moreel engagement tegenover
ouders, leerlingen en medewerkers, waarbij de
onderwijskwaliteit steeds hoog in het vaandel
gedragen wordt.
De directeurs van de
Gemeenschapsscholen Campus Zelzate

De directeurs van de Middenschool
Zittend, v.l.n.r.: Philippe Noben (sedert 1 januari 2000), Marcel Cadron (1981 – 1984) en Reginald
Eeckhaut (1987 – 1993 en 1996 – 1998)

Het
Gemeenschapsonderwijs
Zelzate van 1977 tot 2002
De
geschiedenis
van
het
Gemeenschapsonderwijs,
het
vroegere
Rijksonderwijs, werd voor wat betreft de eerste
50 jaar van zijn bestaan (1927 – 1977) uitgebreid gedocumenteerd en beschreven in het
artikel van Erika De Coster in de brochure die
verscheen bij het 50-jarig bestaan van dat
onderwijs3.

allerlei oude lokalen en gebouwen aan de
Leegstraat, daarna in twee, later drie voorlopige paviljoenen naast de huidige grote gymnastiekzaal4. Gelukkig kreeg het RITO een totaal
nieuw gebouw aan de Onteigeningsstraat, dat
werd ingehuldigd op 1 oktober 1966. De voorbereidende afdeling kon de “oude” gebouwen
van het Koninklijk Atheneum verlaten en trok
“voorlopig” naar de paviljoenen die het RITO
net had verlaten – een toestand die jammer
genoeg zou duren tot in 1986. Toen de
Rijksmiddenschool werd afgesplitst in 1975,
werd zij, ook al voorlopig, verdeeld over de
gebouwen van KA en RITO.

RITO/KTA en KA
Het jaar 1977 was op zichzelf geen
scharnierjaar. Na 1927, het stichtingsjaar van het Rijksonderwijs in
Zelzate, was het op structuurgebied
rustig gebleven, tot de afsplitsing
van het Rijkstechnischinstituut in
1957 en de afsplitsingen van de
Rijksbasisschool en van de
Rijksmiddenschool (de eerste 2 jaren
van het middelbaar onderwijs),
beide in 1975. De eigenlijke middelbare school was in 1962 omgevormd tot een Koninklijk Atheneum,
waar de eerste generatie leerlingen Een vervlogen tijdperk: de vervallen boerderij Van Zele, vanop de
die een diploma hoger middelbaar speelplaats van de Rijksbasisschool. Links was ooit het eerste
onderwijs haalde, afstudeerde in kantoor van directeur Vanden Eynde; later werd de boerderij een
1965.
geliefkoosd clublokaal van de leerlingenclub Pionier. In 1986
Op pedagogisch gebied hadden de kwam hier het nieuwe gebouw van de Basisschool.
jaren zestig, die ook op andere
gebieden vaak vernieuwend waren, geleid tot
Op pedagogisch gebied was het bestaan van
experimenten met een Vernieuwd Secundair
het VSO niet altijd even gemakkelijk. Hoewel
Onderwijs: in Vlaanderen waren de eerste tien
dit VSO zeker sociaal geïnspireerd was, een
middelbare scholen hiermee gestart in 1970, en
aantal aantrekkelijke studierichtingen verhet middelbaar onderwijs in Zelzate (zowel KA
schafte en de kans bood aan enkele nieuwe
als RITO) hoorde bij de tweede vernieuwingsvakken (zoals maatschappelijke vorming en
golf, in 1971. Op die manier studeerden in
technologische opvoeding), bestond er bij het
1977 de eerste leerlingen af die hun volledige
grote publiek van meet af aan een soort voorcyclus in het VSO hadden doorgemaakt.
oordeel tegen dit onderwijstype – temeer daar
het vrije net de vernieuwing slechts zeer
Waren die jaren op pedagogisch gebied misgedeeltelijk toepaste. Er volgde dan ook vele
schien vernieuwend, dan was dat slechts
jaren een soort schoolstrijd tussen het type I of
gedeeltelijk waar op materieel gebied.
VSO en het klassieke onderwijs van het type II.
Het RITO was tot in de jaren zestig gevestigd in
Ook de talrijke “bijsturingen” van het VSO

Staand, v.l.n.r.: Johan Brackeva (1998 – 2000) en Paul Tollenaere (1993 – 1996)
Lisette Hannes – Van Steenbergen (1975 – 1981) en Guido Bogaerts (1985 – 1987) ontbreken op
de foto.

6

75 jaar
Gemeenschapsonderwijs Zelzate

3 Zie “50 jaar Rijksonderwijs Zelzate, 1927-1977”, Zelzate, 1977, pp. 11-20.
4 Zie het artikel van Maurice Versele in “50 jaar Rijksonderwijs”, o.c., pp.22-27.
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Positief
De periode in het toenmalige Rijksinstituut
voor Technisch Onderwijs (RITO) is een episode
uit mijn leven die mij steeds bij zal blijven in de
meest positieve zin van het woord.
Naast verschillende vrienden die ik aan die
periode overgehouden heb, blijven mij in het
bijzonder de persoonlijke inspanningen bij van
de leerkrachten De Corte, Messeman en
Neirynck tijdens de vakantieperioden om vier
studenten onder wie ikzelf bij te scholen in
wiskunde.
Het was niet evident dat leerlingen uit het
technisch secundair onderwijs het diploma

Technisch of Industrieel Ingenieur behaalden;
toch slaagden twee onder hen in dat opzet,
onder meer dankzij de inspanningen van de
vermelde oud-leerkrachten.
De band tussen school en de oud-leerlingen
wordt dikwijls om onbegrijpelijke redenen verbroken. Laat ons hopen dat deze 75-jaarviering
de verbroken band opnieuw aan kan spannen.
Meer dan ooit heeft het Gemeenschapsonderwijs steun nodig vanuit zoveel mogelijk geledingen.
John Schenkels, oud-leerling RITO
Zelzate, 1986 – 1972
Burgemeester Zelzate

Luchtopname van het gebouwencomplex van het RITO, ingehuldigd op 1 oktober 1966.

Vanaf 1 september 1971 wordt het Vernieuwd
Secundair Onderwijs progressief ingevoerd.
Op 1 juli 1975 wordt de voorbereidende afdeling van het Koninklijk Atheneum omgevormd
tot een autonome rijkslagereschool met als
directeur a.i. Gustaaf Hillaert. Een jaar later

wordt hij opgevolgd door Rik Ricourt. Vanaf 1
september van datzelfde jaar wordt gestart
met een middenschool met Lisette Hannes-Van
Steenbergen als directeur.
Jo Cochuyt en
Willie Panhuis

De promotie 1966 in de 6des (het 1ste jaar), met lerares Odette Van Molhem en leerling (en nu lerares)
Willie Panhuis (3de rij, helemaal links): schooljaar 1960 – 1961.
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Het 3de jaar A2 elektriciteit, schooljaar 1971 – 1972, met achteraan in het midden John Schenkels.
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ONZE GESCHIEDENIS
Bondig historisch overzicht van
het Gemeenschaps-onderwijs
Zelzate voor
de periode 1927 - 19771
Basisschool, Middenschool en Koninklijk
Atheneum Zelzate groeiden uit het bestaande
gemeentelijk onderwijs.
De eerste gegevens omtrent het gemeentelijk
onderwijs gaan terug tot het jaar 18082.
Placide Delemmarre die les geeft in zijn
woning, krijgt hiervoor vanaf dat moment een
vergoeding van de gemeente.
Reeds in 1928 is er sprake van de bouw van een
eigen schoollokaal met onderwijzerswoning.
Op 16 november komt de burgemeester de eerste steen leggen van het schoolgebouw en de
onderwijzerswoning, die worden opgericht
langsheen de Asseneedsesteenweg (nu kanaal).
In 1835 wordt in de gemeenteraad een klacht
behandeld tegen de onderwijzer Replin over
zijn gedrag en levenswijze. Hij wordt aangespoord zelf zijn ontslag te geven. De nieuwe
onderwijzer moest lesgeven volgens de “verbeterde” leerwijze “Prinsen”, de zogenaamde
“nieuwe methode”. In 1849 wordt Theodoricus
Stuyvaert aangesteld. De berichtgeving is eerder schaars, maar duidelijk is dat de scholengemeenschap in die periode voortdurend groeit.

en in 1866 gaat men over tot de aankoop van de
nodige gronden in de Leegstraat. Hier worden de
gebouwen in gebruik genomen vanaf 1877.
Vanaf 1879 breekt de tijd aan dat men de
beschikking wenst over een aparte meisjesschool. Pas het daaropvolgende jaar zal de
nodige grond voor de nieuwe meisjesschool
aangekocht worden in de Kerkstraat. De meisjesschool wordt in 1882 officieel geopend.
De scholengemeenschap gaat er steeds op
vooruit. In 1882 bestaat ze al uit:
een bewaarschool
een lagere school voor jongens
een lagere school voor meisjes
een middelbare school.
Door de te hoge kosten die ze met zich meebrengt, wordt de middelbare school echter in
1890 alweer afgeschaft, maar met de lagere
scholen gaat het goed. In 1904 wordt op
Debbautshoek een gemeentelijke lagere school
opgericht met bewaarklas.
1927 is een belangrijk jaar voor de geschiedenis van de scholengemeenschap Zelzate, want
door het Koninklijk Besluit van 16 augustus
wordt een rijksmiddelbareschool met voorbereidende afdeling opgericht. Hiertoe gaat de
staat over tot de overname van de bestaande

Reeds in 1850 wordt een aanvraag ingediend bij de minister
van binnenlandse zaken om
“hulp en bescherming” van het
staatsbestuur te bekomen bij het
oprichten van een middelbare
school. De aanvraag wordt echter
verworpen.
Het schoolgebouw blijkt spoedig
te klein geworden om aan de
groeiende behoeften te voldoen

De voorgevel van de Rijksmiddelbare School, later Koninklijk Atheneum,
nu Middenschool, in de Leegstraat.

1 Gebaseerd op de tekst van Erika De Coster, “50 jaar Rijksonderwijs Zelzate 1929-1977”, Zelzate 1977.
2 Over de periode 1760-1927 heeft A.Velleman interessante opzoekingen gedaan. Een getypte tekst van hem
berust ter raadpleging in het schoolarchief.
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gemeentelijke jongensschool gelegen in de
Leegstraat. De staat regelt de bezoldiging van
onderwijzers, maar de gemeente verbindt zich
ertoe jaarlijks een toelage te schenken van
10.000 BEF. Johan Voets krijgt de betrekking
van directeur.
Bij aanvang van dat jaar bestaan er zes voorbereidende klassen die samen 145 leerlingen
tellen. Verder zijn er twee middelbare klassen
met samen 47 leerlingen (34 jongens en 13
meisjes). Er wordt een afzonderlijk speelterrein
voor meisjes aangekocht en er wordt een turnen feestzaal gebouwd.
In juli 1929 worden de eerste diploma’s van het
lager middelbaar onderwijs uitgereikt. Vermits
het 7de en 8ste studiejaar in 1927 meteen voor
een 1ste en 2de middelbaar hadden gezorgd,
worden de eerste diploma’s van lager middelbaar inderdaad twee jaar na het oprichten van
de RMS uitgereikt. De zes eerste afgestudeerden waren Robert Acke, Camille Criel, Achilles
De Baets, José Despierre, Achilles De Windt en
Johan Dierickx.
Door de toename van het aantal leerlingen
wordt het eerste middelbaar voor het schooljaar
1932-1933 gesplitst. Het daaropvolgende jaar
gebeurt hetzelfde met het tweede middelbaar.
Er wordt een aanbesteding uitgeschreven voor
het bouwen van vier klaslokalen die twee jaar
later in gebruik worden genomen (1936-1937).
Ten gevolge van een schoolstrijdcampagne
moet in 1935 een klas afgeschaft worden.
De oorlog begint in Zelzate op 10 mei 1940.
Van 21 mei tot de morgen van 24 mei wordt er
gevochten en wordt de school beschadigd door
tien granaten, door ontploffingen van mijnen
in de Leeg- en Wachtebekestraat en door vier
bommen. Een leerling wordt gedood in de
Leegstraat. Pas op 5 juni worden de lessen hernomen met ongeveer twee derde van de
schoolbevolking. Over de periode 1940-1946
zijn verder uiterst weinig gegevens bekend.
Op het einde van de oorlog zijn er vijf middelbare klassen. Op 1 september 1946 wordt
directeur Voets opgevolgd door Norbert Reyns.
Tegelijkertijd wordt een preïndustriële afdeling
opgericht. De school ontvangt in Brussel haar
schoolvlag en de toneelclub van de school

treedt voor het eerst op. Een jaar later krijgt de
school een handelsafdeling (twee studiejaren).
Een eetzaal maakt het mogelijk kinderen die
tussen de middag niet naar huis kunnen van
warme maaltijden te voorzien. De preïndustriële afdeling krijgt de beschikking over een
nieuwgebouwde en volledig uitgeruste werkplaats.
Het daaropvolgende schooljaar richt men een
familiale afdeling op met twee studiejaren en
voor de eerste maal krijgen leerlingen van de
preïndustriële afdeling diploma’s uitgereikt (zes
in totaal).
De voortdurende toename van het aantal leerlingen (er zijn nu reeds tien middelbare klassen)
zorgt voor nieuwe problemen (1949-1950).
Mochten de ouders die in Zelzate een Latijnse
afdeling verlangen in hun opzet slagen, dan is
de school zeker veel te klein.
Er bestaan dan trouwens plannen om naast en
achter de school bouwgronden te kopen.
Op 27 juni 1950 wordt de Latijnse afdeling
opgericht. Zij zal weldra gesplitst worden
(schooljaar 1952-1953) in een vierde LatijnGriekse en een vierde Latijn-wiskundige. Op
dat ogenblik wordt ook een vierde familiale
opgericht.
Bij het begin van het schooljaar 1957-1958
ontstaat uit de preïndustriële afdeling van de
Rijksmiddelbareschool het Rijkstechnischinstituut met als directeur Roger Vanden Eynde. In
datzelfde schooljaar wordt de school in de
Leegstraat voorzien van een volledige keukeninrichting, waar ook de leerlingen van het
Rijkstechnischinstituut het eetmaal kunnen
gebruiken.
Paul Leroux volgt op 1 januari 1960 Norbert
Reyns op. Met ingang van 1 september 1962,
in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 18
december 1962, wordt de Rijksmiddelbareschool omgevormd tot Koninklijk Atheneum.
Het Rijkstechnischinstituut, waarvan de naam
later verandert in Rijksinstituut voor Technisch
Onderwijs (RITO), zit in voorlopige en veel te
kleine gebouwen. Het is dan ook een grote dag
als het nieuwe gebouw wordt ingehuldigd op 1
oktober 1966.
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Het nieuwe schoolrestaurant, in de Middenschool, ingehuldigd in het najaar van 1999.
De huidige gebouwen van het KA, met links de nieuwe vleugel , ingehuldigd op 24 oktober 1987.

(1 januari 1985 tot 31
december 1986), dan
Reginald Eeckhaut, vanaf
1 januari 1987. Toen die
vanaf 5 oktober 1993 met
een opdracht werd belast
in de centrale administratie
van
het
Gemeenschapsonderwijs,
werd hij eerst vervangen
door Paul Tollenaere (7
oktober 1993 tot 30 juni
1996 en van 1 tot 30 september 1998), dan door
Johan Brackeva (van 1
oktober 1998 tot 31
december 1999). Op 1
januari 2000 kwam de
huidige
directeur,
Philippe Noben, in dienst.
Ook op 1 januari 2000
ging Raymond Verdoolaege met pensioen, na
een loopbaan van 37
jaar in het KA Zelzate en
na een directeurschap
van 17 jaar. Zijn
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AFSCHEID
Directeur
Raymond
Verdoolaege,
met zijn opvolger
Johan Brackeva,
tijdens zijn
officiële afscheid
op 12 februari
2000
(Het Laatste
Nieuws,
15/2/2000).

feestbanket en een tentoonstelling in de nieuwe lokalen, met o.a. werk van Frans Wuytack
en stands van oud-leerlingen (radioastronomie
van Luc Van den Durpel, impressies van een
treinreis door Rusland en China van Peter Van
Driessche, foto’s van Zelzate door Marc
Thienpondt en videowerk van Malik Besseghir
– die trouwens ook in april 1987 de eerste
videomontage over
onze scholen had
gemaakt). De nieuwe vleugel omvatte 16
gewone leslokalen, vaklokalen voor koken, kleding en verzorging en een grote mediatheek.
Ook het PMS – nu CLB (Centrum voor
Leerlingenbegeleiding) – kreeg er na verloop
van tijd een nieuwe locatie. In het voorjaar van
1991 zou dan nog de oude eetzaal van het RITO
afgebroken worden (voortaan aten alle leerlingen in de eetzaal van de Middenschool) en
kwam er plaats voor groen en bomen.
Tussenin moeten we ook vermelden dat de
Avondleergangen (die de laatste jaren nog weinig leerlingen kenden voor de richting lassen
en hun voortbestaan vooral dankten aan de
richting informatica) op 30 juni 1989 werden

afgeschaft.

Eenheidsstructuur en eindtermen
1989 was dan weer een belangrijk jaar voor de
vernieuwing van de onderwijsstructuur in heel
Vlaanderen: na een kleine twintig jaar VSO, dat
nooit helemaal was ingevoerd en dat het
Rijksonderwijs zeker geen goed had gedaan,
werden de netten het eindelijk eens over een
“eenheidsstructuur”. Op 1 september 1989
startte de nieuwe structuur in het eerste jaar
Middenschool, en voortaan waren de structuren en de lessentabellen van de studierichtingen in alle scholen grotendeels dezelfde. Die
eenheidsstructuur werd jaar per jaar doorgevoerd. In het Koninklijk Atheneum startte ze in
het 3de jaar in 1991: ze bracht in feite mee dat
we, na de lange omweg van het VSO, min of
meer terugkeerden naar vertrouwde benamingen zoals economische, Latijn-wiskunde en
Latijn-moderne talen – alleen de richting
menswetenschappen bleef als nieuwigheid
bestaan. In juni 1995 studeerden de eerste
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leerlingen af die alleen de eenheidsstructuur
hadden gekend.
Terzelfder tijd dook in het onderwijsdebat ook
het idee op van “eindtermen”, d.w.z. leerdoelen
die een studiejaar minimaal moest halen en
waaraan de leerplannen zouden moeten worden aangepast. Het belangrijkste bij de invoering van de eindtermen was dat ze dezelfde
zouden zijn in alle scholen van alle netten en
dat ze naast eigenlijke vakgebonden leerdoelen
ook vakoverschrijdende leerdoelen zouden
omvatten (zoals sociale vaardigheden, burgerzin, milieueducatie, leren leren). De formulering en invoering van deze eindtermen verliepen evenwel niet altijd even vlot: op 24 juli
1996 werd het “Decreet tot bekrachtiging van
de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van
de eerste graad” goedgekeurd en de eindtermen werden ingevoerd in de Middenschool
vanaf 1 september 1996. In de Basisschool
gebeurde dat vanaf 1 september 1997 en pas
dit jaar, op 1 september 2002, start men ermee
in het 3de jaar van het Atheneum.

Schoolwerkplannen en recente ontwikkelingen/projecten in de afzon derlijke scholen

Wellicht belangrijker dan de structuren is het
pedagogisch project – iets wat elke moderne
school trouwens moet uitwerken in een
“schoolwerkplan” sedert de invoering van de
Lokale Raden in 1991. Zo besteedde het
Pedagogische College (een adviesorgaan van
het personeel) van het KA heel wat vergaderingen aan het opstellen van het schoolwerkplan:
het werd uiteindelijk goedgekeurd in de Lokale
Raad van 15 februari 1993. Kort daarop volgden ook de Middenschool en de Basisschool.
De Basisschool kende in de jaren 80 en 90 veel
hoogtepunten, die het vermelden waard zijn.
Directeur Stuyvaert had al de basis gelegd van
de schitterende jaarlijkse schoolfeesten, die
toonden wat de leerlingen aan creatiefs konden brengen
Met directeur Raoul Van Mol profileerde de
Basisschool zich steeds sterker rond interessante thema’s die werden uitgewerkt d.m.v. grote
projecten waarbij de ouders, de leerlingen en
de leerkrachten betrokken werden.
Die projecten haalden dikwijls de aandacht van
de media en werden afgerond op het einde van
het schooljaar met een musical of een opendeurweekeinde.
Steeds werd er getracht een educatieve of een
sociale boodschap uit te dragen, als deel van

tende macht en met het Ministerie van
Onderwijs via de computer verlopen. Er bestaan
5 computerlokalen in de drie scholen en nagenoeg in iedere gewone klas is de computer ook
een vertrouwd beeld geworden: de leerlingen
van de Basisschool maken er kennis mee van in
de kleuterklas en het vak informatica is een
verplicht vak voor alle leerlingen van het 3de
en 4de jaar middelbaar onderwijs.
De Basisschool heeft bovendien sinds 1998 een
niet te miskennen plaats veroverd op het internet via een eigen website:
http://schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/
bs/zelzate
Zo won de school zelfs een internetprijs voor
de beste educatieve website.
Ook op het gebied van gebouwen en speelplaatsen is er heel wat gebeurd de laatste jaren. Door
de constante uitbreiding van de Basisschool werd
eerst het toenmalige PMS-paviljoen (aan de
Leegstraat) door de BS in gebruik genomen. In
1993 moesten er enkele klassen uitwijken naar
een vleugel van de Middenschool: vandaag zijn er
5 klassen van de lagere school in het gebouw van
de Middenschool ondergebracht. Dat betekende
dan weer dat sommige klassen van de
Middenschool voor speciale vakken naar het
nieuwe gebouw van het KA uitweken, zoals bijv.
voor de vakken kleding, voeding, lichamelijke
opvoeding en dactylo.
In 1999 werd de speelplaats van de Basisschool

Een van de succesvolle musicals, op muziek van directeur Van Mol, met medewerking van alle klassen van
de Basisschool.
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grondig vernieuwd en uitgebreid en dit schooljaar kwam er weer een renovatie van de toegangswegen, de speelplaatsen en de overdekte
speelzaal.
In de Middenschool werd de eetzaal, gebruikt
door de drie scholen, op initiatief van directeur
Johan Brackeva in augustus 1999 grondig vernieuwd, zodat we nu echt van een schoolrestaurant kunnen spreken. Verder werden en
worden er in de Middenschool geregeld lokalen
opgefrist (omvorming bijv. van de klas technologische opvoeding naar een volwaardig computerlokaal).
Maar een grootser doel staat nog te realiseren:
met het oog op een grondige opknapbeurt van
heel de Middenschool werd een dossier opgestart met als doel het klasseren van de gebouwen van de school als beschermd monument.
In het raam hiervan en met bijkomende financiering van de Vlaamse Gemeenschap zal dan
een grondige renovatie worden aangevat.
In het Koninklijk Atheneum ten slotte werden
de toegangsweg en de buiteninrichting voor
het nieuwe gebouw grondig vernieuwd in
2001.
De tijd is ook niet stil blijven staan op het
gebied van directies en personeel.
In de Middenschool waren er nogal wat directiewissels: na directeur Cadron (22 januari 1981 –
31 december 1984) kwam eerst Guido Bogaerts

In 1999 werd de speelplaats van de Basisschool grondig vernieuwd.
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het opvoedingsproject van de school vervat in
het schoolwerkplan. Het pedagogisch project
van het Gemeenschapsonderwijs diende hierbij
als leidraad.

● Circus
● De

Domino ( 1996) – musical
muziekkoningin (2000) – musical

5. Rond wetenschappen:
● Communicatie

Een greep uit de voornaamste projecten:
1. Rond natuureducatie:
●

●

●

Waterdagen (1997)
M.m.v.: Luc Van den Bossche
(Minister van Onderwijs)
Aquafin-Aminal-Greenpeace
Allemaal beestjes (2001)
M.m.v.: Vogelbescherming Vlaanderen –
Milvus – Jeugdbond Natuurstudie Gent
Voeding (1999)

2. Rond mensenrechten en andere culturen:
●

Een van de allereerste Ardennen- en Luxemburgreizen, hier in de buurt van Spa, met (v.l.n.r.) Lucien Renier,
Regine Taeymans, Paul Leroux, mevrouw Sciot en Victor Acke.

●

Minga (Kajapo-indianen van Z.-Am.) (1993)
M.m.v.: verschillende mensenrechtenorganisaties – Z.-Am. orkest o.l.v. Victor Ortega
Pow-wow (1998) – musical

3. Rond kunst:
● Kind

pen leerlingen zelfs een reis naar Griekenland
gemaakt; dat gebeurde op initiatief van
Raymond Verdoolaege, met leerlingen van de
promoties 1969, 1975 en 1977.
Maar de langste traditie heeft ongetwijfeld de
vierdaagse trektocht naar Luxemburg voor de
3de jaren: het begon in het jaar 1947 met ouddirecteur Leroux en oud-leraren Renier, Acke,
Haes, Dangoxhe, Mollé, Maréchal en Van
Molhem. In de jaren 60-70-80 nam Raymond
Verdoolaege voor lange tijd de fakkel over, vergezeld door collega’s Stan Verbaenen, Bob
Huys en Johan Brackeva. Later nam Bob Huys
telkens weer het initiatief – zodat we in 1997
het vijftigjarig bestaan van deze toch wel speciale reis mochten vieren. Nu zetten leraren als

Hugo Brokken, Annick De Sutter, Bart De Paepe
en Linda De Smet deze traditie voort. Bij hoeveel oud-leerlingen zijn hieraan speciale herinneringen verbonden?
Ook op het gebied van de uitrusting waren de
laatste jaren heel vernieuwend.
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4. Rond verdraagzaamheid en samenleven:
● Zaba-I-Roda

(1995) – musical

In de loop van het schooljaar werden er soms
aparte thema’s uitgewerkt waarbij klasdoorbrekend werd getracht om leerlingen van verschillende leeftijden te betrekken bij het opmaken en het verwerken van het project.
Enkele voorbeelden:
● Een

Marokkaanse dag
week lang ontbijt op school
● Nationale opstelwedstrijden over de 18daagse veldtocht WO II. ( 1ste prijs ZM
Koning Boudewijn en 1ste prijs ZM Koning
Albert II)
● Vlucht met Sabenavliegtuig Zaventem –
Antwerpen
● Deelname aan verschillende nationale en
internationale wedstrijden (bijv. prijs
Zwitserse ambassade – reis van 1 week naar
Zwitserland met het 4de lj.)
● Een

Natuurlijk is de informatisering een grote taak
geweest van de jaren 90, tot op vandaag. In
1985 pas werden de eerste 2 computers door de
avondschool aangekocht; dit kan men zich
tegenwoordig moeilijk voorstellen, als we zien
welke evolutie er sedertdien is doorgemaakt. Op
dit ogenblik is het een vanzelfsprekende zaak
dat heel de administratie geïnformatiseerd is,
waarbij nagenoeg alle contacten met de inrich-

Links de nog “oude” schrijfmachines in de les dactylo, enkele jaren later het allereerste computerlokaal op
het Atheneum.
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en Kunst (1994)
M.m.v. Frans Wuytack, Walter De Buck, Alex
Quataert, Sven Vossaert

(1996)
M.m.v.: Belgische Krijgsmacht – Roland music
systems – Bira – Alcatel – Belgacom –
Eurospace
● Tocht door de tijd (2002)

Sportieve leerlingen van de Basisschool.
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● Jaarlijkse

bos- en zeeklassen
sportklassen
● Winnaar van verschillende sporttornooien.
Naast de oudervereniging en een ploeg van
dynamische onderwijzers ging ook het
Beschermcomité in het schoolleven een sterke
en stimulerende rol spelen: die vzw is een vereniging van leerkrachten en sympathisanten
van de BS, en werd opgericht in 1991: voorzitters ervan waren eerst Marcel Van Buggenhout,
later en tot op heden Christine Vercouillie.
● Jaarlijkse

Een symbool van de vernieuwing in de BS was
de nieuwe naam: in 1994 werd de officiële

naam van de school Basisschool De Reigers en
directeur Van Mol componeerde zelf “Het
Reigerlied” n.a.v. een project rond kunst, onder
de leiding van Walter De Buck.
Het was ook de periode van grootse musicals,
waarvan de muziek ook door de directeur werd
gecomponeerd. In 2000 werd er zelfs een eerste cd gemaakt, met de songs van de musical
“De Muziekkoningin” en met “Het Reigerlied”.
De Middenschool van haar kant is de schakel
tussen de Basisschool en het Atheneum en
heeft als dusdanig een heel specifieke taak.

Moderne didactische werkvormen in de Basisschool.

heid, schilderen en boetseren.
Hierbij verleenden kunstenaars dikwijls hun
medewerking: zo waren er Alex Quataert,
Frans Wuytack, Walter De Buck.
De sterkste troef van de Basisschool is echter
steeds om ter plaatse het belangstellingspunt,
het behandelde thema of het project te gaan
bekijken.
Didactische uitstappen maken naar heel wat
bestemmingen in Vlaanderen en over de taalgrens, was dan ook het voornaamste uitgangspunt.

Barcelona, enz. Voor sommige van die reizen
worden dan weer speciale activiteiten georganiseerd, om de kosten voor de leerlingen te
drukken. Zeer opvallend was bijvoorbeeld de
24-uren-lesmarathon die door de leerlingen
van 5 ASO op 19 november 1993 werd georganiseerd, en waarop o.a. minister Van den
Bossche les kwam geven over de situatie in de
Balkan. In de loop der jaren hebben drie groe-

De uitstraling van de Basisschool is ook zeer
groot naar de bevolking van Nederland. Veel
leerlingen van over de landgrens uit Sas-vanGent, Westdorpe, Sluiskil, Axel en Terneuzen
bezoeken de school.

Tekst van het Reigerlied, gecomponeerd door directeur van Mol, om de nieuwe naam van de Basisschool in
de verf te zetten. Voortaan heette de Basisschool Zelzate officieel Basisschool De Reigers.
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Tussenin wordt in de drie scholen ook veel aandacht besteed aan pedagogische uitstappen
en schoolreizen.
Zo is er in de Basisschool in 1989 een onvergetelijk weekeinde voor het 5de en 6de leerjaar
“Op verkenning naar Londen” geweest.
De Middenschool kan de leerlingen steeds weer
boeien met eendagsreizen naar Parijs en
Londen.
Op het Atheneum heeft elke klas zowat haar
eigen schoolreistraditie: voor de 4de jaren is er
vaak een meerdaagse reis naar Londen, soms
naar Parijs; voor 5 en 6 is er jaarlijks de “grote”
reis naar Praag, Istanbul, Venetië, Rome of

Een les over de situatie in de Balkan door minister
Luc Van den Bossche (lesmarathon van 19 november 1993).
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In het schoolwerkplan van de Middenschool is
heel duidelijk gesteld dat het personeelsteam
zich allereerst tot doel stelt de kinderen zo
goed mogelijk te begeleiden in hun overgang
van de Basisschool naar de tweede graad van
het secundair onderwijs.
Op de Middenschool gebeurt dan ook veel
meer dan leren. Alle dagen komen er nieuwe
opdrachten en uitdagingen op het onderwijs af
en ook de onderwijswetgever is zich daarvan
bewust. Daarom heeft de school in de eerste
graad van het secundair onderwijs de formele
opdracht om naast de vakgebieden
(Nederlands, wiskunde, biologie…) ook vakoverschrijdende doelen
na te streven. Leren
leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheids-en
milieueducatie zijn de
vijf domeinen die hier
aan bod moeten komen.
Een historische foto: een betoging van leerlingen tijdens de eerste “Dag van de Mensenrechten” op 6 maart
1989. Een van de thema’s was de vrijlating van Nelson Mandela.

recent, een lesmarathon ten bate van Kosovo.

nen van lezen.
volledige leesmethode werd uitgewerkt
volgens het AVI-principe en getoetst volgens
de CITO-methode.
● Sinds 1987 heeft de school een eenvormige
taal- en wiskundemethode van het eerste
leerjaar tot het zesde leerjaar. Er werd ook
gedacht aan de kindertuin met een speciaal
aanvankelijk reken- en taalonderricht voor
kleuters.
Ook werd vanaf 1986 het werken met keuzegroepen uitgewerkt en verfijnd.
● In 1996 werd deze werkvorm ook in het lager
onderwijs toegepast: het hoekenwerk, waarbij de nadruk werd gelegd op het individueel
en gedifferentieerd onderwijs.
● In datzelfde jaar werden verschillende leerlingvolgsystemen uitgewerkt en toegepast.
● Ook het sociaal-emotioneel functioneren van
de leerling en de klasgroep werd gemeten
d.m.v. een computergestuurde sociomatrix,
visueel in kaart gebracht met een sociogram.
● Muzisch-creatieve initiatieven werden veelvuldig genomen om de leerlingen vertrouwd
te maken met muziek, toneel, handvaardig● Een

Tijdens het schooljaar 1999-2000 startte op school
nog een belangrijk project voor geïntegreerde
begeleiding van het vierde beroepsjaar, onder
de titel “Drie stappen vooruit”, een project dat
bekroond werd door de Koning Boudewijnstichting.
De school kon dit project samen met 99 andere scholen voorstellen tijdens een feestzitting
op de Heizel in Brussel, op 1 februari 2000, in
aanwezigheid van de hele koninklijke familie.

In de Middenschool is er dit schooljaar bijv. een
GWP, met als doel de vakoverschrijdende eindtermen een concrete invulling te geven. Ook op
de Basisschool bestaan deze GWP’s al vrij lang,
zoals we hierboven al aanstipten.
Daarnaast waren er in de BS heel wat pedagogische vernieuwingen en innovaties te noteren:
● Steeds

zijn leesmoeders en –vaders actief
geweest om leerlingen te helpen bij het oefe-
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ventie. Het toneelgezelschap ‘Klap Klap’ uit
Antwerpen kwam reeds enkele keren gedurende een hele dag naar de Midden-school
om samen met de leerlingen in een rollenspel
sociale vaardigheden in te oefenen. In datzelfde kader werd ook een eigen systeem
ontwikkeld om pesten tegen te gaan.
● Aan

de leerlingen wordt elk jaar een gezond
ontbijt aangeboden (dit jaar een kerstontbijt,
mede door de leerlingenraad georganiseerd)
om hen ervan bewust te maken dat gezonde
voeding belangrijk is in hun ontwikkeling.
Het project ‘Van alle markten thuis’ rond
consumentengedrag deed hen inzien hoe

Enkele voorbeelden kunnen die doelstellingen
verduidelijken.
● Regelmatig

wordt een
voordracht over leren
leren
door
de
Vriendenkring Pro-MS
georganiseerd.
De
leerlingen-begeleidster volgt dit verder op
en helpt de leerlingen
individueel met hun
leerproblemen, bijv.
door examenvoorbereiding.
Daarnaast
kunnen de leerlingen
ook met andere problemen
bij
haar
terecht.

● Elk

jaar wordt een project opgestart rond
sociale vaardigheden.
Enkele jaren geleden
werd
bijvoorbeeld
begonnen met een
project rond drugspre-

Een gezond ontbijt, één van de vele activiteiten voor leerlingen op de
Middenschool.
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bevoordeeld we zijn in onze westerse wereld
(een aspect van mondiale vorming).
● De

geïntegreerde werkperiode, die nu pas
achter de rug is, stelde de school in de mogelijkheid vakoverschrijdende doelen te realiseren, die in gewone klas- en lessituaties niet of
moeilijk te bereiken zijn.

● In

1999 maakten de leerlingen van het tweede jaar moderne wetenschappen kennis met
de euro.
Ze namen deel aan een wedstrijd en vielen
meteen binnen de prijzen.

● In

2000 namen de leerlingen deel aan een
graffitiproject. Ze kregen de kans hun creativiteit op de binnenmuur van de overdekte
speelplaats uit te leven.

Participatie van de leerlingen staat in de
Middenschool hoog in het vaandel. Daarom
werd er in september 2000 een leerlingenraad
opgericht.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werden er op de school ook parallelle

verkiezingen georganiseerd. Die verkiezing
resulteerde in een echte zitting op het
gemeentehuis (in aanwezigheid van AVS). Het
waren die gekozenen die verantwoordelijkheid
kregen in de leerlingenraad.
Er wordt in de leerlingenraad gewerkt rond
heel concrete punten:
- er kwamen kastjes voor de te zware boekentassen
- de toiletten werden opgefrist
- de leerlingen organiseerden zelf een
eindejaars- en carnavalsfeest
Ook de ouders worden bij het pedagogische
project betrokken: in september 2001 werd een
nieuw oudercomité opgericht. In samenwerking met leerlingen en leerkrachten organiseerden zij een succesvolle spaghettiavond ten
voordele van de zeeklassen van de GWP (geïntegreerde werkperiode).
Elk jaar opnieuw wordt een aantal vakgebonden uitstappen georganiseerd.
- een bezoek aan Het Leen in Eeklo en de Zoo
in Antwerpen (biologie)
- een bezoek aan de haven van Gent en

De lerarengroep die de uitwisseling tussen KA Zelzate en het Athénée Royal van Bastogne-Houffalize organiseerde in het voorjaar van 1999.

nen een taalbad van een 4-tal dagen meemaken. Die vorm van uitwisseling met die heel
sympathieke Waalse school werd herhaald in
het voorjaar 2000.
Ook in 2000 had een tweede uitwisseling
plaats met het Liceo Statale van Tricarico, deze
keer tijdens vakantieperiodes en met een nog
grotere nadruk op cultuur en geschiedenis, die
ons vaak binden.
In het voorjaar 1999 waagde het Koninklijk
Atheneum zich dan aan een nieuw groots project, een cultuurhappening. Met de steun van
het Ministerie van Onderwijs werden zoveel
mogelijk leerlingen bij cultuur betrokken, in de
vorm van toneel, beeldende kunst, graffiti,
video en journalistiek. De slothappening had
plaats onder de naam “Maartse Violen” op 19
maart 1999 en was, mede door de stimulerende inzet van Erna Van de Velde, een enorm succes.
Die formule werd het jaar daarop, in het voorjaar 2000, nog eens herhaald met een cultuurweek “Piazza dell’Arte”, bekroond door een
slotcultuuravond op 1 april 2000.
Het certificaat toegekend aan de Middenschool naar aanleiding van de Europese Wedstrijd voor de Jonge
Consument 1999.
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Die grotere initiatieven mogen ons niet doen

vergeten dat de dagelijkse opvoeding op onze
scholen vaak niet zo opvallend is, maar toch
ook zeer veelzijdig geworden is: de maatschappij verwacht heel veel van opvoeding en scholen en naast de hoofdtaak van leren en vormen
komt er ook heel wat anders aan bod.
Belangrijke aandachtspunten zijn o.a. leren
leren, verkeersopvoeding (vooral in de
Basisschool), preventie inzake pesten, voorlichting en preventie inzake drugs en alcohol, studievoorlichting, mensenrechten en vredesopvoeding.
In uitvoering van de schoolwerkplannen kwamen er ook op het KA nog tal van projecten tot
stand, zoals het pestpreventieproject, met de
steun van de Universiteit van Gent. Er was ook
aandacht voor de mensenrechten, met op 6
maart 1989 de eerste “Dag van de
Mensenrechten” in het KA. Daarna kwam er
nagenoeg elk jaar een “Schrijf-ze-VRIJ-dag”
van Amnesty International, een paar keer in
samenwerking met het Instituut Maria
Middelares.
Op internationaal gebied noteerden we verder
acties ten bate van Roemenië, Letland en, meer
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ressant milieuproject en onder de enthousiaste
leiding van collega’s Erik De Batselier en Willie
Panhuis.
In datzelfde jaar 1993 kreeg de school ook vijf
studenten van de Atheense Deltaschool voor
een stage op bezoek, terwijl 6 ASO via het
Europees centrum Rijckevelde in maart 1994
kon verbroederen met een klas uit het Liceo
Scientifico van Udine (Italië), tijdens een verblijf van een week in het centrum Roosendael
in Sint-Katelijne-Waver.
Tijdens zijn verblijf op een internationaal congres in Lucca (Italië) in 1994 maakte directeur
Raymond Verdoolaege kennis met zijn collega
Michele Guerrieri van het Liceo Statale van
Tricarico, in de Basilicata in Zuid-Italië. Dit gaf
de doorslag voor een doorgedreven samenwerking met die school. Na voorbereidende bezoeken van de directeur, in oktober 1995, aan
Tricarico en van de directie van Tricarico, in
maart 1996, aan ons Atheneum, ging de eerste
lange uitwisseling van start in het voorjaar
1996. Onze leerlingen hadden een fantastisch
verblijf van 2 weken in Tricarico, van 23 maart
tot 5 april (vooral geconcentreerd rond werken
aan een project over “Italiaanse immigratie in

België”), terwijl de Italiaanse klas van 23 april
tot 6 mei 1996 een uitgebreid cultureel programma bij ons meemaakte. Tal van vriendschapsbanden waren het resultaat.
Gedurende het schooljaar 1996-1997 waren er
in vele Argoscholen heel wat acties voor een
steunprogramma voor een technische school in
Oruro, Bolivië. Tijdens een plechtigheid bij ons
op school werd door de voorzitter van de Argo,
de heer Peter Steenhaut, een cheque van 1 miljoen fr. overhandigd aan vertegenwoordigers
uit Bolivië!
In maart 1997 trokken de leerlingen van 5 ASO
o.l.v. Willie Panhuis voor 1 week naar Wales om
er te helpen in een project om de bodemerosie
tegen te gaan. Zij hebben toen 400 bomen
geplant – dit project liep al sedert 1991 en
wordt nog altijd voortgezet. Ons beplant perceel werd “Melkwoud” gedoopt…
Dichterbij ons en in het raam van het “Klavertje
Drie-project” van de Koning Boudewijnstichting startte dan in maart 1999 een uitwisseling
van 3 ASO met het Athénée Royal van
Bastogne-Houffalize. Beide groepen jonge
leerlingen konden op die manier in gastgezin-

Leerlingen van de Middenschool op bezoek in Parijs (april 1998).

Antwerpen (aardrijkskunde)
- een uitstap naar Londen (Engels) en naar
Parijs (Frans)
- toneel- en musicalbezoeken (Nederlands)
- bezoek aan de musea in Velzeke en
Tongeren (Latijn)
- onder andere op woensdagnamiddag hebben onze leerlingen de
kans deel te nemen aan allerlei
sportactiviteiten: voetballen, veldlopen, dans, in-lineskating, ijsschaatsen e.d. (lichamelijke
opvoeding en gezondheidseducatie)

bevindt de Middenschool zich zowel letterlijk
als figuurlijk tussen Basisschool en Atheneum.
Het is bij uitstek de plaats waar leerlingen van
de Basisschool de overstap maken naar het

Daarnaast worden nog andere uitstappen georganiseerd.
In 1994 brachten onze leerlingen
een week in de Camargue door.
In 2000 bezochten ze Technopolis in
Mechelen.
In 2001 stonden het Ballet van
Vlaanderen en de musical Kuifje op
het programma.

De hele groep van Italiaanse en Belgische leerlingen, betrokken bij de Lingua-uitwisseling tussen het
Atheneum van Zelzate en het Liceo Statale van Tricarico (voorjaar 1996).
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De Middenschool heeft een eigen
aanpak zowel wat betreft het pedagogisch project als wat betreft de
schoolcultuur.
Met een eigen speelplaats benadrukt zij haar eigenheid. Bovendien

Een week in de Camargue voor leerlingen van de Middenschool
(Aigues Mortes, 1994).
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Koninklijk Atheneum.
De school wil een aangenaam leer- en leefklimaat en daarom werd een tienpuntenprogramma onder elkaar afgesproken (leerlingen, leerkrachten en directie). Het motto van de
Middenschool is: samenwerken. Hierbij staat
één doel centraal: de leerling en zijn vorming.

nator).
De deelname van het KA aan Europalia 85
Spanje was een eerste stap op de scène van
cultuur en uitwisselingen: Spaanse jongeren
van Barcelona kwamen naar het KA van 28
oktober tot 3 november 1985, terwijl leerlingen van ons 6 ASO naar Barcelona trokken van
30 maart tot 6 april 1986.
Op cultureel gebied zou het Atheneum nog
opvallen als cultuurschool van het jaar in een
wedstrijd georganiseerd door het Cultureel
Jongeren Paspoort. Dit gebeurde niet minder
dan drie keer in vier jaar tijd: in 1990 mocht 6
ASO (algemeen secundair onderwijs) voor een
week naar Barcelona, met de eerste prijs in een
opdracht een reisvoorstel uit te werken voor
Catalonië. Tussenin, in 1991, behaalden leerlingen van 4 ASO een tweede prijs, zodat drie
leerlingen naar Lissabon konden om hun voor-

In het Koninklijk Atheneum verruimde de
schoolwereld zich in de tweede helft van de
jaren 80 en in de jaren 90 naar vele aspecten
van de bedrijfswereld, het cultuurleven en
internationale uitwisselingen.
Op initiatief van directeur Raymond
Verdoolaege en werkmeester Frans Saccasijn
werd er eindelijk werk gemaakt van bedrijfsstages, zodat leerlingen van 6 TSO en 6 BSO
kennis maakten met vele bedrijven uit de
omgeving.
Er werd ook veel aandacht besteed aan de
wekelijkse stages van de leerlingen van de afdeling gezins- en
sanitaire hulp (nu verzorging).
Die leerlingen liepen stage in
nagenoeg alle verzorgingsinstellingen uit de streek: het Home
Bloemenbos van het OCMW
Zelzate,
het
Psychiatrisch
Instituut Sint-Jan-Baptist, het
RVT Sint-Jozef in Assenede, het
RVT Sint-Jozef in Ertvelde, het
Moervaartheem in Wachtebeke,
de Buitendienst van het OCMW
Zelzate, de kinderkribben van
Zelzate en Ertvelde, kleuterklassen van Zelzate, Wachtebeke en
Assenede en onthaalmoeders in
Zelzate en Wachtebeke.
Belangrijk voor de stages van de
beroeps- en technische leerlingen in hun opleiding voor
metaalbewerking, schrijnwerk en
elektriciteit was ook de samenwerking met het VDAB-opleidingscentrum in Wondelgem
(1992) en het sluiten van een
convenant met het Fonds voor
Vakopleiding in de Bouwnijverheid, ten bate van de opleiding
van de leerlingen schrijnwerk (in
1996, toen Marc Magerman al
Uitreiking, op het stadhuis van Brussel, van de CJP-prijs
werkmeester was of zoals het nu “Cultuurschool van het jaar”, aan de leerlingen van 5 ASO, begeleid
heet technisch adviseur-coördi- door Erna Van de Velde en Lut Meganck (voorjaar 1992).
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stel van een reis in Portugal uit te voeren. In
1992 kon de hele klas van 5 ASO voor een week
naar Athene, omdat ze met hun reisvoorstel
voor Athene en omgeving alweer de eerste prijs
hadden weggekaapt. En toen ons KA in 1994
voor de 4de keer aan de CJP-wedstrijd deelnam, nu met de niet gemakkelijke opdracht
een cultuurkrant op te stellen rondom het
thema “Twintig jaar cultuur in Vlaanderen”,
behaalde 6 ASO, alweer gestimuleerd en begeleid door hun leraren, opnieuw de eerste prijs:
ze konden van 25 tot 31 juli een week lang de
sfeer opsnuiven van het Festival van Avignon
en van de Provence.

Ook de Vriendenkring speelde, zoals al aangestipt, een grote rol in het culturele leven van de
school. Er is de periode geweest van de toneelopvoeringen: enkele keren trad een gezelschap
van leraren op (in 1967 was dat met “Valstrik
voor heer alleen”, in 1978 werd “Arsenicum en
Oude Kant” opgevoerd en in 1979 was het de
beurt aan “Het Spook van Canterville”). Soms
kwamen er externe gezelschappen optreden,
zoals de Multatulikring en het Nieuw
Asseneeds Toneel. Daarna kwam de periode van
de concerten, die sedert 1986 jaarlijks een
belangrijk evenement zijn in het voorjaar. Zo
hebben we avonden gehad met het Lokers
Kamerorkest, het Kamerkoperkwintet van Theo
Mertens, het Trio van Dirk De Caluwe, het
Hasselts Symfonieorkest, het Kamermuziekensemble Archipel, The Louisiana Pelican Jazz
Band, enz. Zeer
onlangs nog,
op 15 maart
2002, was er
een
heel
geslaagde
avond
met
alleen musicerende
oudleerlingen.

een grote rol op het gebied van al-lerlei informatie en voorlichting aan ouders (studieinform a t i e
voor
leerlingen, drugs
debatten, enz.).
Ook de leerlingenclub (die al in het eerste jaar
Atheneum de naam Pionier had gekregen) en
de leerlingen in het algemeen speelden vaak
een actieve rol, die uiteraard met de tijd mee
evolueerde. Er zijn memorabele schoolfeesten
geweest: bij het 40-jarig bestaan van de
school, in 1967, kon het nog dat leerlingen van
het hoogste jaar poëzie van Marsman voordroegen op muziek van Vivaldi. Vaak zijn er
opmerkelijke optredens geweest ter gelegenheid van de 100-dagen met een origineel
begrafenisritueel van de promotie 1977 en met
een heel geslaagd schoolfeest, nog in de oude
turnzaal, van de promotie 1981. Soms was de
creatieve bijdrage van leerlingen onmisbaar –
denken we maar aan de enthousiaste deelname
aan de openschooldag van de promotie 1993,
aan de twee toneelstukken van de jaren 1994
en 1995 en aan de schoolband van de promotie 1996.

Op het gebied van internationale uitwisselingen was vooral de eerste uitwisseling in het
raam van het Europees Lingua-uitwisselingsprogramma in februari-maart-april 1993 een
belangrijke datum: toen verbleven leerlingen
van Dewsbury College 14 dagen in Zelzate, terwijl onze leerlingen van 6 ASO voor 2 weken
naar Dewsbury trokken, telkens met een inte-

De Oudervereniging, onder
impuls van voorzitsters Blanche
Maljaert en
Nelly Foulon,
speelde dan weer De leerlingen van 6 ASO, tijdens hun verblijf in Dewsbury (voorjaar 1993).
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Meyer, tot bij de geboorte van haar dochter
Nelly.
“Was het in die tijd normaal om naar het
Rijksonderwijs te gaan? En waren er geen vooroordelen?”
Leopold Plets: “Het was normaal dat alle leerlingen van de gemeenteschool naar het nieuwe
Rijksonderwijs gingen.”
Irène De Windt: “Ja, men verweet de leerlingen
van de gemeenteschool voor “blauwe ratten”,
maar wij verweten de kinderen van de vrije
school dan voor “tsjeve-ratten”. Maar het
Rijksonderwijs had niet de naam voor de mindere leerlingen te zijn. Er gingen trouwens ook
veel arme kinderen naar de vrije school.”
Camille Criel: “Ik herinner me wel dat er een
leerling van de Broeders naar onze school kwam,
omdat hij zijn lief niet in de steek wou laten.”
“Hoe zag het gebouw er toen uit? En aan welke
leraren hebt u de beste herinneringen?”
Achilles De Windt: “De hele voorkant van het
gebouw aan de Leegstraat stond er al, min de
verdieping op het middenste deel. De nieuwe
vleugel langs de speelplaats zijn ze al in 1926
beginnen bouwen en die was klaar toen het
eerste schooljaar begon in 1927. De eerste

directeur was de heer Voets en die ging wonen
in het rechtse huis (nu kantoren); de directeur
van de voorbereidende afdeling was Sylvain
Gilleman, en die woonde in het linkse huis, de
latere portierswoning van Gérard.”
Irène De Windt: “De verdieping tussen de twee
huizen is erop gezet in 1935. Wij zagen de werken vanuit de godsdienstklas.”
Joseph De Decker en Camille Criel: “In de voorbereidende afdeling gaven de heer en mevrouw
Van Bergen het 5de en 1ste leerjaar, de heer De
Vadder het 2de, Michel Gilleman het 3de,
Sylvain Gilleman het 6de (en tot aan de oprichting van de middelbare school ook nog het 7de
en 8ste). Het was een beetje een familiebedrijf.
De lagere school zat beneden in de nieuwe
vleugel.”
“In het middelbaar hadden we o.a. de heren
Boey (wiskunde), Verstraete (Nederlands,
Engels en Duits) en Van Hautte (Frans).”
Joseph De Decker en Irène De Windt: “De beste
herinnering heb ik aan mevrouw De Schrijver,
die met ons meeging naar Gent om schilderijen te bekijken in Sint-Baafs. Ze was een heel
sympathieke en goede lerares geschiedenis en
aardrijkskunde.”
Leopold Plets: “Ik herinner me vooral Raymond
Terryn, de leraar Nederlands, die jong en actief
was. Hij was ook de promotor van de oude
schrijfwijze van Zelzate als “Selsaete.”

Het interview met oud-leerlingen: v.l.n.r. Achilles De Windt, Leopold Plets en Joseph De Decker.
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afscheidsfeest op 12 februari 2000 bracht
wel 500 vrienden en oud-leerlingen samen.
Johan Brackeva volgde hem op als directeur
aan het Koninklijk Atheneum.
Reginald Eeckhaut ging met pensioen op 1
oktober 2001 en Raoul Van Mol deed dat op 1
april van dit jaar, na 16 jaar lang directeur te
zijn geweest aan de Basisschool De Reigers. Hij
werd opgevolgd door Chris Deruiter.
Vermeldenswaard is nog dat de Basisschool van
Assenede op 1 september 1999 autonoom is
geworden, onder de directie van Arlette
Janssens. Zo zal die school nu haar eigen weg
kunnen gaan.

Van Lokale Raad naar Scholengroep
23 - Meetjesland
Naast de driedubbele directiewissel van 1 januari 2000 was deze – heel symbolische – datum
ook nog op een ander gebied heel belangrijk
voor onze scholen. Na een vrij lange voorbereiding werd de bestuursstructuur van het
Gemeenschapsonderwijs grondig aangepast:
van het dubbele niveau van de jaren 1989 –
2000 (een centraal niveau met de Argo in
Brussel en een lokaal niveau met enkele honderden Lokale Raden) ging men over naar een
drievoudig niveau: de centrale bevoegdheden
van de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
(Rago) werden sterk verminderd; bijna alle
bevoegdheden van de inrichtende macht gingen vanaf 1 januari 2000 naar 29
Scholengroepen en een aantal lokale bevoegdheden keerde terug naar de individuele scholen.
Voor onze scholen is de inrichtende macht
sedert die datum Scholengroep 23
Meetjesland, waartoe de scholen rondom de
kernen van Zelzate, Eeklo en Maldegem behoren. De Scholengroep wordt bestuurd door een
Raad van Bestuur (tot 1 april 2002 voorlopig
gevormd door de voorzitters van de vroegere
Lokale Raden, vanaf die datum verkozen door
de ouders en gecoöpteerd uit de sociale, economische en culturele milieus) en door het
College van Directeurs. Het geheel wordt geleid
door een algemeen directeur – op dit ogenblik
is dat Marc Desmidt, directeur aan de
Middenschool Maldegem.
Op lokaal niveau heeft de directeur van de

school een aantal bevoegdheden (aanstellingen van tijdelijk personeel, beheer van het
schoolbudget…); hij wordt hierbij geadviseerd
door een Schoolraad, die bestaat uit verkozen
vertegenwoordigers van de ouders en het personeel.
Op het niveau van het middelbaar onderwijs
zijn er in het Vlaamse onderwijslandschap
sedert 1 september 1999 ook Scholengemeenschappen gevormd. Zij hebben vooral
als bevoegdheid het onderwijsaanbod (het
bestaan van studierichtingen) te coördineren
en bijv. ook gezamenlijk de publiciteit en de
leerlingenwerving te verzorgen. Middenschool
en Atheneum Zelzate zitten in eenzelfde
Scholengemeenschap met het KA Eeklo en MS
en KA Maldegem. Ook de Provinciale
Middenschool en het Provinciaal Technisch
Instituut
Eeklo
maken
van
onze
Scholengemeenschap deel uit. De huidige
coördinerend directeur van de Scholengemeenschap is Annemie Van der Linden,
directeur aan het KA Eeklo.

Toekomst
We kunnen gerust stellen dat de drie scholen
van de campus van het Gemeenschapsonderwijs in Zelzate de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien. Op dit ogenblik (cijfers van 1
september 2001) volgen in totaal 744 leerlingen les in het Zelzaatse Gemeenschapsonderwijs: 341 in de BS (met meer dan 100 kleuters),
171 in de MS en 232 in het KA – tegenover in
totaal 705 in 1977. De grote bloei van onze
Basisschool – zoals trouwens ook van onze
naburige basisscholen in Ertvelde, Wachtebeke
en Assenede – doet ons het beste verhopen
voor de verdere groei van Middenschool en
Atheneum. Honderden oud-leerlingen hebben
ons onderwijs met succes voltooid en hebben
een mooi beroep gevonden of een geslaagde
carrière in het hoger onderwijs gevolgd. Enkele
oud-leerlingen schreven in deze brochure hun
getuigenissen.
We wensen de drie scholen van het
Gemeenschapsonderwijs, na hun vruchtbare
uitbreiding van de voorbije 75 jaar, nog vele
jaren van bloei en pedagogisch succes toe.
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De leerlingen van het 1ste middelbaar tijdens het schooljaar 1932 – 1933. Onder hen herkennen we drie van
de geïnterviewde oud-leerlingen.
1ste rij, v.l.n.r.: M. De Waele, G. Aernout, A. Van Vooren, R. Malschaert (gewezen gemeentesecretaris), F. Plasschaert, A. Erauw, M. Van Oost, A. Goosens, Joseph De Decker en N. Voets
2de rij, v.l.n.r.: I. Acke, L. De Rijcke, M. Otte (gewezen hoofd gemeentebibliotheek), J. Jacobs, P.
Willems, H. Acke, F. Van Heyghen, C. Van Hautte, M. Vernaeve, Irène De Windt, H. Führ, D. Van
Driessche en M.-J. Plaschaert
3de rij, v.l.n.r.: G. Vervaet, R. Dierickx, G. Bracke, L. Gouwy, Cardon – E. Danschutter, B. Cortvriendt
en G. Boerjan
4de rij, v.l.n.r.: A. Renique, …., G. Smit, P. Meuleman, Goethals en Leopold Plets.
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Enkelen van de oudste oud-leerlingen van de RMS Zelzate
Zittend, v.l.n.r.: Achilles De Windt, Camille Criel en Irène De Windt
Staand, v.l.n.r.: Joseph De Decker, eredirecteur Paul Leroux en Leopold Plets.
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ter De Vadder die tijdens de turnles als een hen
voorop liep met zijn kinderen van het tweede
leerjaar achter zich. Het was een kleurrijke,
gezellige en gemoedelijke onderwijstijd waarin
ik mijn eerste onderwijservaring heb opgedaan.
Rechtover ons was de gemeenteschool met een
kleuterafdeling en een lagere meisjesafdeling.
Ze waren dus niet echt concurrenten. Onze
voorbereidende afdeling evolueerde en groeide
amper, aangezien er geen kleuteronderwijs als
voedingsbodem was. De onderwijsremwet van
destijds belemmerde het oprichten van nieuwe
afdelingen of scholen. Na zo’n 10 jaar voor de
klas te hebben gestaan werd mij de schoolleiding toevertrouwd en werd ik in 1977 directeur
van de Rijkslagereschool met onderwijsopdracht. Een directielokaal was er niet en het
bureau stond sinds een aantal jaren nog netjes
verpakt achteraan een opslagruimte. Meteen
konden de handen uit de mouwen gestoken
worden, want als eerste prioriteit achtte ik een
kleuterafdeling noodzakelijk. Uiteindelijk is die
er ook plots gekomen nadat onderwijsminister
Coens de remwet had opgegeven. Op zo’n 14
dagen tijd waren we in samenwerking met een
aantal ouders erin geslaagd een lokaaltje vrij te
maken, schoolmeubilair te verzamelen, kleuterontwikkelingsmaterialen bijeen te brengen
en de nodige kleutertjes in te schrijven. Carine
De Decker werd onze eerste kleuterjuf die ik nu
nog waardeer voor het uitzonderlijk moeilijke
maar tegelijk mooie pionierswerk dat ze toen
geleverd heeft. Als tweede prioriteit stelde ik
een volledige nieuwbouw voorop. En ja, ook die
kwam er en de nieuwe Rijksbasisschool werd
officieel geopend in mei 1986 in aanwezigheid
van de afgevaardigde van onderwijsminister
Coens en van de toenmalige vice-premier Guy
Verhofstadt. Graag had ik ook nog de reeds
bestaande plannen voor het bouwen van een
nieuwe kleuterschool midden in de tuin van
apotheker Billiet willen realiseren, maar daar
ontbrak de tijd voor. Deze kleine voorbereidende afdeling is inmiddels uitgegroeid tot een uit
zijn voegen barstende Gemeenschapsbasisschool en zelfs die nieuwe gebouwen zijn nu al
veel te klein.
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Hubert Stuyvaert, eredirecteur BS

KRANTENKNIPSELS

Vijf van onze oudste
oud-leerlingen
Op maandag 25 maart hebben we enkele van
onze oudste oud-leerlingen in het gebouw van
de Middenschool uitgenodigd voor een gesprek
over hun verre herinneringen.
Het waren Achilles De Windt (°1913), Camille
Criel (°1914), Leopold Plets (°1919), Joseph De
Decker (°1920) en Irène Foulon-De Windt
(°1920). Het gesprek werd opgeschreven en
samengevat door Raymond Verdoolaege.
Achilles De Windt en Camille Criel hebben
samen de lagere school gevolgd en zaten in het
schooljaar 1926-1927 in het 8ste studiejaar.
In de middelbare school die in 1927 werd
opgericht mochten zij naar het tweede jaar
middelbaar en aan het einde van het schooljaar
1928-1929 behaalden zij hun diploma lager
middelbaar en zo waren zij onze eerste afgestudeerde oud-leerlingen, samen met Robert
Acke, Achilles De Baets, José Despierre en
Johan Dierickx, die al overleden zijn.
Leopold Plets en Joseph De Decker gingen in
dat jaar 1927 naar het 1ste studiejaar, Irène De
Windt volgde haar lagere school in de gemeentelijke meisjesschool. Zij haalden hun diploma
lager middelbaar in 1935.
Alleen Joseph De Decker studeerde nog een jaar
aan het KA Ottogracht in Gent, de anderen gingen direct werken. Achilles De Windt heeft 47
jaar, tot in 1976, gewerkt bij afdelingen van
Petrofina, eerst bij Purfina, later bij Palmafina
en Oleofina. Ook Leopold Plets ging direct bij
Palmafina werken, later bij Oleofina. Joseph De
Decker werkte eerst bij Osséine et Engrais – in
de volksmond het “beenderkot” – later bij
Palmafina en Kühlmann. Camille Criel werkte
tot na de oorlog ook bij Kühlmann, later bij de
metaalhandel Van Heyghen in Gent. Bij het uitbreken van de oorlog werd hij gemobiliseerd en
zat hij als krijgsgevangene in Nürnberg. Hij was
secretaris van de weerstand en daarover zegt
hij: “Na de oorlog waren er zo veel verzetsmensen dat ik mijn ontslag heb gegeven uit colère.”
Irène De Windt heeft gewerkt bij de firma De
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directeur 1983 – 2000.

Hoe een kleine school
groot werd …
Wat verborgen achter het oude hoevegebouw,
zijdelings aan de gymzaal aan de rand van de
prachtige tuin van apotheker Billiet stonden de
grijze luttele paviljoentjes van de voorbereidende afdeling van het Koninklijk Atheneum …
Zowat 35 jaar geleden begon mijn onderwijsloopbaan in deze lagere jongensschool die toen
nog voorbereidende afdeling heette. De naam
van de school was op zichzelf al merkwaardig
alsof alle andere lagere scholen geen voorbereiding zouden betekenen op de secundaire
afdeling. Als onderwijsnovice kwam ik terecht
in het vijfde leerjaar van meester Achiel

Lippens. Hij was vroeger postmeester en heeft
zijn verdere beroepsloopbaan gewijd aan de
Zelzaatse kinderen. Achiel was een merkwaardig figuur die zich opmerkelijke uitspraken kon
permitteren. Zo herinner ik me een voorval
waarbij een moeder naar school kwam “reclameren” zoals dat heette, waarbij Achiel vrij
direct repliceerde alsof hij nog aan het loket
van het postkantoor stond. Het typeert de sfeer
van die dagen, toen het gezag op school nog
onaantastbaar was en toen het respect en het
ontzag voor het onderwijzend personeel vanzelfsprekend waren. Mijn hoofdonderwijzer
was Max Gevaert, die ook het derde leerjaar
onderwees en er de tafels van vermenigvuldiging zo wist in te hameren dat veel van zijn
leerlingen veel later zich bleven vermenigvuldigen. Het zesde leerjaar was het domein van
meester Gustaaf Hillaert die later nog tijdelijk
directeur werd en op te jonge leeftijd is gestorven. Het tweede vijfde leerjaar werd gedomineerd door meester Rombout die letterlijk de
knepen van het vak kende en dat voelden zijn
leerlingen af en toe. Maar een opmerkelijke
overtijdse onderwijsfiguur was toch wel mees-

De directeurs van de Basisschool
Zittend, v.l.n.r.: Rik Ricourt (1976 – 1977), Max Gevaert (1960 – 1973)
en Hubert Stuyvaert (1977 – 1986)
Staand, v.l.n.r.: Chris Deruiter (sedert 1 april 2002) en Raoul Van Mol (1986 – 2002)
Gustaaf Hillaert, directeur van 1973 tot 1976, is overleden.
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momenten in TSO en BSO, de uitwisselingen en
waarde van het milieu en van de aarde die we
culturele prijzen met het ASO, de vele initiatiemoeten bewaren voor onze kinderen.”
ven van de Vriendenkring.
Maar zoals vroeger al kon ik vooral de nadruk
Ik wil hier hulde brengen aan al die collega’s en
leggen op het feit dat ik in die 37 jaar ongeveer
leerlingen en ouders, die in al die jaren gestal1400 leerlingen heb zien afstuderen, die het als
te hebben gegeven aan een echt sociaal en
oud-leerling goed hebben gedaan in hun stuwaardevol opvoedingsproject. Ik wil zeggen dat
dies of hun beroep, soms tot ver in de wereld.
ik trots ben op vele dingen die we samen hebDat maakt dat wij op onze school kunnen blijben gedaan, ondanks materiële moeilijkheden
ven geloven in de mooie taak van pluralistisch,
en enig onbegrip in de buitenwereld. En ik wil
sociaal en degelijk onderwijs.
iedereen danken die ervoor gezorgd heeft dat
Maar ik kon toen ook onderstrepen dat ik als
ik weinig onderscheid kan maken tussen mijn
mens heel veel aan onze Gemeenschapsscholen
leven en mijn school.
te danken heb: ik heb er mijn vrouw leren kennen, mijn kinderen hebben er een heel goede
Raymond Verdoolaege,
Basisschool, Middenschool en Atheneum
leraar 1963 – 1983 en
gevonden en ik heb er veel
vrienden gemaakt, zowel bij
collega’s als bij leerlingen.
En vooral: ik heb er de waarden, die ons leven bepalen,
ontdekt of in elk geval in de
praktijk kunnen brengen. “Ik
heb er tussen mijn leerlingen
– en ik citeer nu even uit mijn
afscheidstoespraak – de heel
belangrijke deugd van solidariteit met de mensen hier en
in het zuiden van onze wereld
ontdekt. We hebben er medemensen en vrienden leren
kennen in Sri Lanka,
Colombia, Nicaragua, ZuidAfrika, Brazilië – en recent
nog in Senegal. We hebben er
echte grote mannen en vrouwen ontdekt als Mandela,
Romero, Nyerere, Rigoberta
Menchu en al die meer anonieme mensen die naar ontwikkeling en rechtvaardigheid
streven.
We hebben de waarde ontdekt van vrede en ontwapening, waarvoor we vele keren
in Brussel betoogden, de De directeurs van RITO/KTA en RMS/KA
waarde van respect voor
Zittend, v.l.n.r.: Paul Leroux (RMS/KA, 1960 – 1983)
en Roger Vanden Eynde (RITO/KTA, 1957 – 1983)
iedereen, waardoor we tegen
racisme en uiterst rechts zijn
Staand, v.l.n.r.: Johan Brackeva (KA, sedert 1 januari 2000)
gaan ageren, de waarde van
en Raymond Verdoolaege (KA, 1983 – 2000)
een rechtvaardige handel
Voor Paul Leroux waren Johan Voets (1927 – 1946)
waardoor we met een werelden Norbert Reyns (1946 – 1960) directeurs van de
winkel zijn begonnen, de
Rijksmiddelbare School.
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spraak van 24 juni 1983 van harte Paul Leroux
bedanken voor de vrijheid die hij ons in al die
jaren had gelaten, om onze lessen en onze tijd
te organiseren volgens onze jeugdige en
enthousiaste inzichten.
In 1983 werd ik dan zelf studieprefect of directeur van het gefuseerde KA en KTA. We hadden
met zijn allen misschien opgezien tegen de
samensmelting van de twee scholen die vaak
elkaars concurrenten waren geweest, maar al
bij al verliep de fusie vlot.
Tijdens mijn toespraak ter gelegenheid van de
feestelijke opening van het nieuwe gebouw in
oktober 1987 heb ik een tweede balans
gemaakt. Ik gaf er toen uiting aan onze blijdschap en trots over dat nieuwe begin, maar ook
over het gevoel dat we zo’n stimulans meer
dan nodig hadden.
Toen al onderstreepte ik dat het voor het

Rijksonderwijs een grote taak was aan alle leerlingen gelijke kansen te geven en alle leerlingen op te nemen, ook moeilijk-opvoedbare
leerlingen of sociaal achtergestelde jongeren.
En toen al betreurde ik het vaak negatieve
vooroordeel dat men had – en heeft – tegenover ons onderwijs. Ik zei toen o.a.: “Bitter is
het als sommige lagen van de publieke opinie,
sommige belangengroepen en sommige mediaorganen het Rijksonderwijs openlijk gaan
bestempelen als een tweederangsonderwijs. Ik
betreur de tendens naar een vorm van elitair,
egoïstisch getint onderwijs, waar alleen plaats
zou zijn voor verstandige kinderen uit gegoede
milieus.”
In die jaren waren het vooral de vooroordelen
tegen het VSO maar ook het succes van scholen in de grotere steden die het Rijksonderwijs
en onze school in het bijzonder
parten speelden. Toch hebben we
in al die jaren onze schooltaak
waargemaakt en onze grootste
voldoening was vaak de prestaties
van onze oud-leerlingen, van wie
er heel veel slagen in hoger
onderwijs. Mijn trots was ook ons
engagement voor acties voor de
Derde Wereld, voor Amnesty
International, voor wereldwinkels,
voor andere sociale projecten. Ik
was toen al fier dat we goed
onderwijs konden combineren
met een hoog sociaal bewustzijn,
een hoge creativiteit en verdraagzaamheid.

Raymond Verdoolaege, tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de
inhuldiging van de nieuwe vleugel van het Atheneum (24 oktober
1987).
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Mijn derde en laatste balans heb
ik gemaakt op 12 februari 2000,
toen ik te midden van honderden
oud-leerlingen en collega’s
afscheid nam van een loopbaan
van 37 jaar in het KA Zelzate en
van 17 jaar als directeur. Ik denk
dat deze slotbalans heel goed
samenvat waarom voor mij mijn
leven en deze school bijna één
geheel vormen.
Ik kon toen terugblikken op heel
wat hoogtepunten: de inrichting
en de materiële vooruitgang in
het oude en het nieuwe gebouw,
de stages en andere interessante
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HERINNERINGEN
Raymond Verdoolaege

It’s long ago and far away

Na de opvoering van “Het Spook van Canterville” (1979).

later het vele werk dat ik heb gehad aan andere vakken, aan Frans en esthetische vorming en
maatschappelijke vorming; de vele aangename
momenten die ik als jonge leraar heb gesleten
op leerlingenfeestjes van Pionier (in het begin
in “de boerderij”, en daar heb ik mijn vrouw
leren kennen …); de schoolbals die we allen
samen organiseerden; de kostelijke momenten
die we met de collega’s hebben beleefd voor de

repetities van de toneelopvoeringen in 1967,
1978 en 1979; de vele culturele en andere evenementen; de vele mooie momenten met leerlingen: het schoolfeest van 1967, de trektochten naar Luxemburg, de opvoering van een
toneelstuk van Plautus, de Griekenlandreizen
met Dirk, Alex, Etienne, Adinda, Isabelle, Dirk,
Christiaan, Ilona, Christ, Geert en al die anderen.
In naam van vele collega’s kon ik in mijn toe-

Griekenlandreis 1977, op de boot van Kreta naar Athene (met v.l.n.r. Geert Coone, Rita Thijs, Dirk Thijsebaert
en Raymond Verdoolaege).
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’t Is een drukte van belang in de lokalen waar
men allerlei documenten verzamelt voor de
viering van 75 jaar. Ik loop er als oudste tussen
en dat geeft een enigszins zonderling gevoel.
Spontaan denk ik terug aan 1946 toen ik als
jong leraar hier werd aangesteld samen met de
nieuwe directeur Reyns en de eveneens jonge
leraar Paul De Wilde. Ons “nieuw trio” stond
rustig te praten op de speelplaats van de RMS,
toen Paul De Wilde plotseling verkondigde: “En
met kerstdag spelen we toneel!” We stonden
verbaasd maar direct voegde hij eraan toe: “Gij,
Paul en de leerlingen van ‘t hoogste jaar spelen
‘Waar de sterre bleef stille staan’ van Felix
Timmermans! Niemand heeft ooit op scène
gestaan… dus een ideale gelegenheid om het te
wagen!”
Een paar dagen later waren we in volle actie en

na heel veel repetities kenden we met kerst
heel wat succes: het loonde de moeite en we
hadden de microbe te pakken. Samen met
Lucien Bauwens en Roger Van De Walle vertolkte ik de drie koningen. Toeval of niet, maar
een paar weken geleden ontmoette ik Lucien.
We zien mekaar vrij geregeld, want we zijn
bijna buren, dit geldt ook voor Roger. En het
gesprek viel natuurlijk op de 75-jaarviering.
- “ ’t Is lang geleden, maar het waren mooie
dagen. Ik denk er soms nog aan!”
- “Het doet me plezier, Lucien, dat we er nog bij
zijn. Heel vaak denk ik terug aan al onze
voorstellingen en onze vierdaagse schoolreizen naar de Hoge Venen! Weet ge ’t nog?
Komaan, ’t is te hopen dat “onze” sterre nog
lang moge stilstaan,… dan zijn we ‘r toch
nog bij!”
“Tot ziens, Lucien, en maak er nog een mooie
dag van!”
Ik ben de oudste koning, 82 jaar, en Lucien en
Roger zijn 72 jaar. Ja, koningen van destijds

Opvoering van “Waar de sterre bleef stille staan”, van Felix Timmermans (kerstmis 1946).
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kunnen oud worden.
Paul Leroux, oud-leraar (1946 – 1960)
en ereprefect (1960- 1983)

Koninklijk Technisch
Atheneum 1977 – 2002
In de jaren na het 50-jarig jubileum van het
Rijksonderwijs te Zelzate, in 1977, kabbelde het
dagelijkse schoolleven rustig voort.
De enige noemenswaardige gebeurtenis was de
naamsverandering van onze school. Het
Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs werd
omgedoopt tot Koninklijk Technisch Atheneum.
Die naamsverandering bracht wel geen wijzigingen aan de innerlijke werking van de school
noch voor het personeel noch voor de leerlingen, maar persoonlijk had ik bezwaar tegen de
benaming “atheneum”. De term “atheneum”
roept het beeld op van klassieke talen en culturen, dus gericht op het verleden, terwijl techniek
gericht is op de toekomst.
Gelukkig moesten we geen
Grieks en Latijn in het lessenpakket opnemen, men
kan immers ook cultuur
bijbrengen zonder die vakken.
Reeds van in de zestiger
jaren, onder minister Frans
Grootjans, hing een fusie
tussen KA en KTA als het
zwaard van Damocles
boven ons hoofd. Deze
fusie werd alsmaar uitgesteld en zou uiteindelijk
slechts ingaan vanaf het
ogenblik dat een van de
directeurs met pensioen
zou gaan.
Ik stond al van mijn 19 jaar
in het onderwijs. Aan het
einde van 1983 zou ik 61
jaar worden met 40 jaar
effectieve dienst in het
onderwijs, waarvan 26 jaar
als directeur. Het was welletjes geweest! Tijd om
mijn schop af te kuisen.
Eind november 1982 vroeg
ik mijn pensioen aan en
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“Beste Paul,
U zijt regent Germaanse talen, oud regime, en

afgestudeerd aan de Rijksnormaalschool te
Gent tijdens de oorlogsjaren. In dezelfde tijd
was ik ook op de RNS en ik heb u gekend als een
knap student. Een vlotte jongen, gemakkelijk in
de omgang, heel sympathiek, door iedereen
graag gezien. Toewijding en inzet van leerkrachten krijgt men pas wanneer men zich als
chef als een mens gedraagt en ik geloof dat het
uw grote kwaliteit is, Paul, dat gij humaan
geweest zijt met de mensen die onder u werkten: met de mensen die het moesten waarmaken in uw school.”
“Beste Roger,
Voor wat uw opleiding betreft, hebt u een
omweggetje gemaakt. U zijt in 1941 uitgekomen als onderwijzer aan de RNS in Gent. Maar
u besefte algauw dat dit niet volstond. In u
kroop het bloed van uw vader, die bankwerker
was bij de spoorweg en u zijt mechanica gaan
studeren en het is dan via de techniek dat gij
uw eigenlijke carrière gevonden hebt. Eerst als
leraar aan de fameuze Carels-Nicaise school
aan de Martelaarslaan in Gent.
Wat voor u het voornaamste was, dat waren de
mensen: de leerkrachten en de kinderen die
naar uw school kwamen, dat die het wel zouden stellen.
Ik geloof dat het welzijn van de mensen nog
voorging op het welzijn van uw school. De verstandhouding was buitengewoon goed tussen
de twee scholen.”
Als laatste sprak de heer Livien Danschutter, die
erop drukte dat de samenwerking tussen de
directeurs en het gemeentebestuur van Zelzate
steeds uitstekend was. Hij dankte voor de door
de twee scholen geleverde prestaties op het
gebied van onderwijs in Zelzate.
Daarna volgde een drink en trok elk naar zijn
kant van het terrein om de avond verder door
te brengen aan de dis en op de dansvloer.
Ik ben om 4 uur ’s ochtends als eerste naar huis
gegaan.
Roger Vanden Eynde
Eredirecteur KTA Zelzate

Een plechtig moment: minister Camille Huysmans overhandigt de schoolvlag van het toenmalige Rijkstechnisch Instituut (later RITO) aan directeur
Roger Vanden Eynde (voorjaar 1958).
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deelde mijn besluit mee aan collega Paul
Leroux, die onmiddellijk besloot hetzelfde te
doen. Nadat we jaren hadden samengewerkt,
o.a. in verband met het VSO, stapten we samen
op.
De afscheidsplechtigheid had ook gezamenlijk
plaats in aanwezigheid van burgemeestervolksvertegenwoordiger Livien Danschutter,
directeur-generaal van het secundair onderwijs
Frans Van Assche en het volledige personeel
van beide scholen.
Na de toespraken van beide directeurs, die hun
respectieve loopbaan schetsten, volgde de toespraak van de heer Frans Van Assche, die ons
beiden gekend had als student aan de
Rijksnormaalschool te Gent.
Hierna volgen enkele uittreksels uit zijn toespraak.

Een leven, een school
Als ik de 37 jaren op het Koninklijk Atheneum

Zelzate in gedachten overloop, dan is het voor
mij moeilijk een onderscheid te maken tussen
mijn gewone leven en de school.
En ook als ik verder in mijn herinneringen
terugga, dan maakt school nog evenzeer deel
uit van mijn leven. Mijn vader was onderwijzer,
later directeur aan de Basisschool van het KA in
Veurne en herinneringen aan mijn jeugd worden beheerst door beelden in verband met die
school: het dagelijkse traject te voet, aan de
hand van vader; mijn moeder die op de uitkijk
staat aan het eind van de straat, zowel bij ons
vertrek naar school als bij onze thuiskomst;
spelen met de knikkers met vrienden, op weg
naar school.
Het was in veel families en ook in de onze niet
evident dat je als kind naar het Rijksonderwijs
ging of dat je in een rijksschool werkte. Ik herinner me nog de schoolstrijd van de jaren 1954
– 1958, net de jaren dat ik in het middelbaar
onderwijs zat, en ik hoor nog, toen wij in die
tijd in de zondagsmis zaten, de preken die in
bedekte termen tegen het Rijksonderwijs
gericht waren.
En met een zekere fierheid vertelden mijn
ouders dat mijn twee grootvaders ook al naar
het officieel onderwijs waren gegaan, op het
einde van de 19de eeuw. Daardoor kregen ze
geen absolutie in de biecht in België en moesten ze de Franse grens oversteken om een
priester te vinden die al langer gewoon was dat
kerk en staat gescheiden horen te zijn.
Zoals mijn verste herinneringen door mijn
schoolleven beheerst worden, zo ook is mijn
actieve leven verbonden met mijn school. Door
welk toeval of hogere macht geleid kwam ik
direct na mijn universitaire jaren in Zelzate
terecht? In elk geval was ik gauw innig verbonden met het Atheneum van Zelzate en kon ik
mij een leven zonder die school, zonder die
leerlingen en zonder die collega’s niet meer
voorstellen.
Mijn eerste balans heb ik gemaakt tijdens mijn
toespraak bij het afscheid van studieprefect
Paul Leroux, in juni 1983. Ik had toen al 20
prachtige jaren als leraar achter de rug. Zonder
te willen idealiseren en de problemen van toen
te minimaliseren, waren en zijn mijn herinneringen aan die 20 jaar beheerst door mooie
momenten: telkens weer een andere groep jongeren die de worsteling met Latijn aangingen;
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fiets, boekentasje aan het stuur, laverend over
de speelplaats, de kortste weg van huis naar
school? En die wekelijkse wiskundeoverhoring
bij mevrouw Van Kerckhove, uitgerekend op
zaterdagvoormiddag?
Tijdens de lessen Frans bij Guy Dupré zongen
we Franse chansons met Brel en Brassens.
Raymond Verdoolaege slaagde er wonderwel in
ons rond te leiden in het oude Griekenland en
Rome. Ik kon voortaan gindse contreien bezoeken zonder gids.
Ook niet te vergeten was de gepassioneerde
geschiedenislerares Erika Raes-De Coster. Zij
kon zo de scène op, zonder toneelopleiding.
De bioloog Dangoxhe had elke week wel een
nieuwe verrassing: hij dissecteert als geen
ander konijnen en ander loslopend wild. En
mevrouw Steyaert, zij bracht ons vol enthousiasme de beginselen bij van het volksdansen
en van de Zweedse gymnastiek. In de klas van
mijnheer Huys werd er veel gelachen: bij het
verhitten van proefbuisjes liep er al eens iets
mis en na de chemieles stoomden de H2S-geuren doorheen alle gangen.
En ja hoor, wij hadden een prefect! Paul Leroux
leidde de school met fluwelen hand: hij was er
als hij er moest zijn, hij loste met veel flegma
problemen en conflicten op en verdween zoals
hij gekomen was, in alle stilte.
Toen wij in 1976 de schoolpoort achter ons
dichttrokken, was dat meteen ook het einde van
de klassieke humaniora in Zelzate. Wij waren de
laatsten. Na ons kwamen de VSO’ers !
Mijn zoon bracht mij terug met beide voeten
op de grond, hij wou zo vlug mogelijk die
inschrijving afmaken. Voor hem was het
immers nog vakantie en daar wou hij nog met
volle teugen van genieten.
Adinda Ricourt, oud-leerling 1976

Drukkunst
Wat men zich het best blijft herinneren, zijn
vooral gemiste kansen. Ik kan er zeker twee
voor de geest halen die mijn leven een andere
wending hadden kunnen geven. Er zijn er
uiteraard nog; enig gevoel van fierheid weer-
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houdt mij er evenwel van die hier verder te
vermelden. Ik heb een reputatie hoog te houden. Tot tweemaal toe had ik nu euromiljonair
kunnen zijn: de laatste keer indien ik mij niet
had laten verleiden tot de aankoop van een
aanzienlijk pakket aandelen Lernout en
Hauspie, de eerste keer indien Johannis
Gutenberg omstreeks 1440 niet de jonge
Gouda van tussen mijn zorgvuldig belegde
boterhammen had gepikt.
We schrijven 1982. De eindexamens zijn in zicht
en vragen de noodzakelijke voorbereiding. Het
is de vooravond van het examen Duits, een examen waar ik een grondige hekel aan heb.
Hoezeer ook de affiniteit met onze Nederlandse
taal, het wil er bij mij niet in: de verbuigingen,
de hoofdletters midden in de zinnen, de ‘auw’klanken, de onaantastbare Mädchen in het overigens onwaarschijnlijk saaie lesboek. Op de koop
toe is het een kleverige zomeravond en is de zon
hoog blijven hangen. Een barbecuegeur waait
over van bij de buren en uit het raam zie ik kortgerokte meisjes voorbijfietsen. Ik bestudeer de
vering van de fietszadels en laat mijn fantasie
het fietspad volgen. Straks zullen zij, thuis aangekomen, de trap oprennen, zullen de stil
glurende treden een open, misschien nog onbeschreven, boekdeel aanschouwen vooraleer die
Mädchen, genietend van een frisse douche, de
hort optrekken met hun vrienden van het laatste
uur: de studenten van het andere jaar die hun
examen reeds achter de rug hebben. Wie ist es
möglich: in de nu onnavolgbare schijn van hun
wapperende tennisjurkjes zie ik de speels
lachende ogen van mijn leraar Duits, Erwin
Wauters.
Het lijkt nu wel een eeuwigheid, ik balanceer
inmiddels op de veertigste lengtegraad van
mijn leven, en toch kan ik mij hem nog steeds
visueel voorstellen: een kleine man, baardje,
brilletje,
pretoogjes.
Met
enige
fantasie, mij niet vreemd, zijn er gelijkenissen
met Herman De Croo. Hoewel. Deze laatste
mist volkomen het fijne gevoel van humor, de
subtiele taalvaardigheid en, alvast, de literaire
bagage. Wauters is ook mijn leraar Nederlands
en, ik moet het toegeven: hij heeft me veel bijgebracht. Zeer geïnteresseerd in de mooie letteren, leerde hij mij boeiende schrijvers kennen
als Brouwers (‘niets bestaat wat niet iets anders
aanraakt’), Claus (‘Edelachtbare, pardon, alstublieft, Uw Kruis is mijn Kruis niet’), De Coninck
(‘wij waren jong, wij sprongen te paard op de

Het interview met oud-leerlingen: v.l.n.r. Camille Criel, interviewer Raymond Verdoolaege en Irène De Windt.

Achilles De Windt: “Het waren allemaal goede
leraren, Marcel Boey was een schitterende
leraar wiskunde.”
“Hoe groot waren de klassen toen? Kon je eten
op school? En hoe ging het met jongens en
meisjes samen?”
“In de lagere school zaten we soms met 30
samen. Dat hing af van jaar tot jaar, soms
waren er ook graadsklassen.”
Camille Criel: “In het tweede jaar middelbaar
zaten we met 9; het was één groep, allemaal
moderne. In het derde jaar haalden we met 6
ons diploma.”
Joseph De Decker: “In ons laatste jaar zaten we
met 14, van wie er 3 meisjes waren.”
Irène De Windt: “Er was toen geen eten op
school. De refter is bijgebouwd in de jaren
1950, samen met de tweede verdieping. En de
jongens en meisjes zaten apart, elk op een
speelplaats.”
“Wanneer werd er les gegeven en hoeveel lesuren waren er?”
Achilles De Windt: “ In het lagere kregen we
alle dagen de hele dag les, er waren zeker meer

lesuren, misschien wel 40 per week.”
Irène De Windt: “In het middelbaar hadden we
een vrije namiddag op donderdag. Maar er was
ook les op zaterdag, en op zondag volgden we
steno-dactylo. En velen volgden ook Frans op
de avondschool, bij meester De Vadder.”
“Hebt u speciale herinneringen, anekdotes,
straffen?”
Joseph De Decker: “Nee, we werden weinig
gestraft. Er was dan nog maar leerplicht tot 14
jaar: de beste leerlingen bleven over en we
waren allemaal braaf.”
Irène De Windt: “Eén keer ben ik gestraft,
omdat ik had zitten lachen in de les …”
Camille Criel: “Nee, geen straffen. Was ik naar
huis gekomen met een straf, dan zou er nog
iets anders op de stoof gestaan hebben! Toen
was er nog veel gezag, thuis en op school.”
Joseph De Decker: “We kwamen eens binnen na
de speeltijd, bij mevrouw Van Bergen, en het
plafond was ingestort. We zijn dan naar de
gemeenteschool les gaan volgen.”
Camille Criel: “De heer Van Hautte zei altijd
tegen een leerling “la petite Nelly”; zij was dat
beu en zei tegen hem “le petit Charles”. De lera-
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ren noemden hun leerlingen altijd bij de familienaam.”
Camille Criel was de enige die over de brug
woonde. Hij en Leopold Plets hebben nog veel
herinneringen aan de brug, de oude ophaalbrug die opgeblazen werd in de oorlog. Dan de
planken loopbrug, dan de pontbrug tijdens de
oorlog.
“Hebt u nog later ervaringen met het Rijksonderwijs gehad?”
Achilles De Windt: “Mijn twee kinderen, Jan en
Vera, en mijn 5 kleinkinderen zijn allemaal naar
het Rijks- of Gemeenschapsonderwijs geweest
of zitten er nog in. Mijn vrouw is ook naar het
Rijksonderwijs geweest, en ik ben lid van de
Schoolraad geweest.”
Irène De Windt: “Mijn man (Etienne Foulon)
ging ook naar het Rijksonderwijs. Mijn dochter
Nelly en mijn schoonzoon (Ferdy Van
Overstraeten) en mijn drie kleinkinderen, Tony,
Peter en Dennis, zijn allemaal naar onze school
geweest!”
Leopold Plets: “Mijn dochter Viviane en mijn
kleinkinderen Annelies en Geert zijn natuurlijk
naar deze school gekomen!”
Camille Criel: “Mijn kinderen, een tweeling, zijn
ook hier naar school gekomen.”
Joseph De Decker: “Samen met Camille hebben
we in de jaren 50 mee een oud-leerlingenbond
opgericht. Er zijn nog tot 800 leden geweest.”
Het gesprek gaat nog een hele tijd voort, maar
één ding is zeker: deze oud-leerlingen zijn
tevreden geweest over hun school en hun leraren, en hun familie is de school trouw gebleven!

Drie generaties
Gemeenschapsonderwijs
in Zelzate:
een positieve ervaring.
Toen in 1927 de Rijksmiddelbareschool in
Zelzate haar deuren opende, was mijn vader
Etienne Foulon een van de eerste leerlingen die
zich inschreef. In die periode was dit niet zo
evident, want het waren voornamelijk de
katholieke scholen die de scepter zwaaiden.
Het was voor mijn grootouders echter een hele
opluchting dat ze hun jongste zoon naar een
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“officiële school“ konden zenden en dit dan
ook nog ter plaatse. Mijn grootvader, afkomstig van Lokeren en postmeester in Zelzate, was
immers een fanatieke verdediger van de
idealen van het Rijksonderwijs: vrijheid van
gedachte en gelijkheid voor iedereen, gekoppeld aan een degelijke opleiding. Ook mijn
moeder Irène De Windt kreeg enkele jaren later
haar opleiding aan de toen reeds prestigieuze
middelbareschool. Zij blikt op 81-jarige leeftijd
nog met voldoening terug op de prachtige
jaren van toen.
Dat mijn vader zelf nooit spijt kreeg van zijn
keuze bleek jaren later toen hij mij naar dezelfde school zond, die net in het jaar dat ik mijn
intrede deed, Koninklijk Atheneum werd.
Ikzelf begon in 1962 te studeren aan het
Koninklijk Atheneum. Het waren niet alleen
woelige en roemrijke, maar ook zorgeloze en
gelukkige jaren, om nooit te vergeten. We lachten veel, maar discussieerden evenveel en er
ontstonden vriendschappen voor altijd. De tijden veranderden toen vlug en we ondergingen
niet zomaar het gezag. We kwamen in opstand,
onderhandelden en legden de geschillen bij.
We hadden het geluk opgeleid te worden door
een groep competente jonge leraren die het
beste van zichzelf gaf om van ons volwaardige
mensen te maken. In een sfeer van openheid
kwam alles aan bod: studeren, uitgaan, culturele uitstappen… Toen we aan de universiteit
kwamen, bleken we zeer weerbaar te zijn,
moesten we in het geheel niet onderdoen voor
de discipelen van de alom geprezen grote
stadsscholen en behaalden we over het algemeen goede resultaten. De kleinschaligheid
was dus geen nadeel geweest.
In 1973 trouwde ik met Ferdy Van Overstraeten
en wat dacht je: hij had aan dezelfde school
gestudeerd, vooraleer hij zijn studies met succes voortzette in Brussel. Ook mijn schoonmoeder, Denise Chalmet, bleek een leerling van de
middelbare school. We kwamen dus uit hetzelfde “vrije” nest.
Het Gemeenschapsonderwijs was dan ook al
die jaren de rode draad in ons gezin. Ik werd
zelf lerares aan de school en het was een speciale ervaring om aan de andere kant te staan
en een collega te worden van de leraren die me
meer dan eens verwenst moesten hebben. Ik

der aangewakkerd door de talrijke proeven tijdens de lessen in het middelbaar. Gesteund
door een goede basisopleiding ben ik bijgevolg
aan mijn studies natuurkunde begonnen.
Vandaag ben ik nog steeds werkzaam in het
wetenschappelijk onderzoek.
Vorig jaar in juli heb ik gedoctoreerd over het
onderwerp ‘Optische en structurele karakterisatie van thermisch nabehandelde blauw elektroluminescente dunne filmfosfors’.
Sindsdien werk ik aan een project dat handelt
over de microdefectvorming tijdens de groei
van germaniumkristallen. Hierbij is het de
bedoeling om zowel experimenteel als via
computersimulatie een beter zicht te krijgen
op de vorming van kleine defecten in germaniumkristallen en een optimalisatie door te voeren. Deze kristallen vinden hun voornaamste
toepassing in hoogwaardige elektro-optische
toepassingen, zoals zonnecellen voor ruimtesatellieten. Het project loopt dan ook in samenwerking met het Belgisch bedrijf Umicore (het
vroegere Union Minière), wereldleider in de
productie van germanium voor deze toepassingen.
Davy Wauters, 1993

Souvenirs
Toen ik in augustus 2000 het neoklassieke
gebouw van de Middenschool binnenging,
overviel mij een vreemd en tegelijkertijd vertrouwd gevoel. Hier was het dat ik een kwarteeuw geleden, het mag gezegd, graag op
school had gezeten. Nu kwam ik er mijn oudste
zoon inschrijven.
Ik had het er moeilijk mee: die typische schoolgeur, de glanzend geboende vloer en de lange
gang met de hoge zoldering riepen herinneringen op. Op het eerste gezicht was er eigenlijk
niet zo heel veel veranderd: de vergankelijkheid
had hier de afgelopen 25 jaar duidelijk geen
vat op gekregen.
Vanaf volgende maand zou mijn zoon door
dezelfde gangen lopen, misschien even luid
pratend als ik indertijd. Mogelijk zit hij wel op
dezelfde stoel?
De leerkrachten van toen zijn ondertussen vrijwel allemaal op rust, zoals dat heet.
Wie herinnert zich niet mijnheer Mollé, op de

De promotie 1976 in de 5de Latijnse (2de jaar), met leerling Adinda Ricourt (1ste rij, 4de van links): schooljaar 1971 – 1972.
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in het onderwijs en, terugdenkend aan die
jonge leerkrachten van toen, hoop ik dat mijn
oud-leerlingen net zo leuk over mij zullen denken als ik aan de eerder genoemde leraren.
Ilse Seynaeve, 1975
Ik heb bijzonder goeie herinneringen aan de
“rijksschool” in Zelzate. Een goede sfeer, veel
samen meegemaakt, toch ook hard gewerkt.
Wat mezelf betreft heb ik het gevoel dat ik
daar de kansen heb gekregen om me te
ontplooien. Mede door de lessen in de richting
menswetenschappen heb ik een bredere kijk
gekregen op alles rondom mij; tot op de dag
van vandaag ben ik nog altijd blij dat ik gekozen heb voor die richting. Daardoor heb ik een
aantal andere troeven in handen gekregen dan
louter exacte kennis.
Aangezien ik pluralisme en persoonlijkheidsontwikkeling eveneens een belangrijk aspect
vind in het onderwijs, is mijn betrokkenheid bij
het gemeenschapsonderwijs nog steeds heel
groot en zal ik het door dik en dun verdedigen.
Dominique Buysse, 1982

Ik heb zes jaar op de schoolbanken gezeten van
het KAZ, in de Latijn-wiskunde. Scheikunde
was mijn favoriete vak – vanwege mijnheer
Huys? – en vandaar ook mijn keuze voor het
beroep van apotheker.
Naast minder aangename herinneringen (de
examenperiodes) zijn er mij ook leuke anekdotes bijgebleven.
Toen we bijv. in het laatste jaar sinterklaas vierden en ik tussen een hele bende zwarte pieten
de school doorkruiste met een zak vol koekjes
en mandarijntjes, scheurde het oortje van de
zak af, pal voor het bureau van de heer
Verdoolaege: daar stond onze prefect met een
rood hoofd te midden van de versnaperingen!
Maar daarnaast herinner ik me nog levendig de
leerstof, die mij in mijn verdere studies een voldoende basis heeft verschaft. En de sfeer op
mijn school was ook stukken beter dan die aan
de universiteit.
Lisl De Vilder, 1987

Ik was van jongs af geïnteresseerd in natuurkunde en chemie. Het leek mij boeiend om fysische verschijnselen te kunnen begrijpen en
beschrijven. Die interesse werd bovendien ver-

De promotie 1968 in de 6de Latijnse (1ste jaar), met leraar Roger Mollé en leerling Nelly Foulon (rechts op
de tweede bank in de rechtse rij): schooljaar 1962 – 1963.

was het niet altijd met alles eens, maar de sfeer
van vrije meningsuiting, gecombineerd met het
algemeen streven om van de leerlingen wereldburgers te maken en hen degelijk voor te bereiden op de grote wereld, bleef me bekoren en ik
zette me volledig in om aan de ontwikkeling
van de Zelzaatse jeugd mee te werken. Na
enkele jaren verliet ik het onderwijs, maar ik
bleef steeds nauw bij de school betrokken: als
moeder, voorzitster van de oudervereniging en
lid van de Lokale Raad.

De promotie 1993 in het 4de jaar, met leraar Eddy Delanghe en leerling Davy Wauters (2de rij, 2de van
links): schooljaar 1990 – 1991.
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Ondertussen was ik de trotse moeder van drie
zonen, die natuurlijk zoals wij humaniora zouden volgen aan het Koninklijk Atheneum in
Zelzate. Dit was, net zoals toentertijd voor hun
grootvader, echter niet zo evident meer, want
de scholen in de stad werden voortdurend
machtiger, als het ware een modeverschijnsel.
Alles was nu anders geworden: de discussies
heviger, de tegenstellingen en problemen groter, maar net zoals wij vroeger, scoorden onze
zonen en hun klasgenoten goed tot zeer goed
aan de universiteit en de hogescholen, en dit in
diverse richtingen. Soms vragen onze kinderen

zich af hoe het geweest zou zijn als ze in Gent
humaniora gevolgd hadden, of de andere
accenten die daar soms gelegd worden invloed
gehad zouden hebben op hun levenshouding
en of het moeilijker of gemakkelijker geweest
zou zijn volwassen te worden en zich in de huidige hectische wereld te integreren. Zij en ik
hebben daar nog geen antwoord op gekregen,
maar dankzij de inzet van vele goede leraren en
de specifieke sfeer van kleinere klassen, weet ik
zeker dat zij bepaalde vaardigheden leerden die
ze levenslang zullen kunnen hanteren en waarop ze steeds terug zullen kunnen vallen.
Alles heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen,
maar het Gemeenschapsonderwijs in Zelzate
ligt duidelijk aan de basis van ons succesrijk
gezin. We zijn ermee vergroeid en zullen het
altijd blijven waarderen. We wensen het
Gemeenschapsonderwijs in het algemeen en
dat in Zelzate in het bijzonder dan ook alle
succes toe en hopen dat het de idealen waarin
we al drie generaties lang geloven, zal blijven
verdedigen.
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Nelly Foulon, oud-leerling 1968

KAZ anno 1964
Achtendertig jaar is een lange tijd die veel herinneringen doet vervagen. Maar af en toe borrelt in een dagdroom toch een flard op van een
of andere gebeurtenis uit dat verre verleden.
In 1964 begon ik mijn middelbare studies in de
6de Latijnse, gerecruteerd door de heren
Verdoolaege en Vyncke (in die tijd was het niet
ongewoon dat bepaalde leraren in de zomervakantie een bezoekje brachten aan de ouders
van potentiële leerlingen om hen ervan te
overtuigen dat zoon- of dochterlief toch maar
best deze of andere richting zou volgen). Meer
dan één leraar en lerares van toen hebben een
blijvende indruk op mij gemaakt en hebben
mijn latere studiekeuze en beroep geïnspireerd.
De herinnering aan hen is onuitwisbaar.
Daarom vind ik het vreemd dat onlangs – na
bijna veertig jaar – plots het beeld voor me
verscheen van een leraar van wie ik nauwelijks
een paar maanden les heb gekregen. Als ik me
goed herinner was zijn naam mijnheer Poppe,
een man met een rijke bos wuivend haar en

eeuwig gekleed in keurig maatpak en vlinderdas. Muzikale opvoeding was zijn vak. Muziek
werd toen eerder stiefmoederlijk behandeld,
slechts één uurtje per week werd er aan
besteed, en enkel in de zesdes (nu 1ste jaar
MS). Muziekleraren waren in die tijd (en misschien vandaag nog steeds) “reizende’’ leraren,
heel Vlaanderen trokken ze rond van het ene
atheneum naar het andere. Op maandag was
het de beurt aan Zelzate: if it’s Monday it must
be Zelzate, een bekende film parafraserend.
Slechts weinig klasgenoten hadden muzikaal
talent. Zeker het mijne was ver te zoeken. Mijn
muzikale carrière was bruusk afgebroken een
jaar voordien in de lagere school, na het zingen
van de Brabançonne tijdens een van onze eerste muzieklessen. Al na amper een paar maten
vroeg de leraar mij te stoppen. Hij had genoeg
gehoord en realiseerde zich dat mijn stem
hopeloos was. Het moet enorm frustrerend zijn
geweest voor mijnheer Poppe om te proberen
een groep talentloze en niet geïnteresseerde
pubers muzikale kennis bij te brengen.
Wanneer de frustratie echter te groot dreigde
te worden vond hij een schitterende uitlaatklep: hij plofte zich pardoes neer op zijn pianostoel en begon luid en krachtig de melodie van

De promotie 1970 in de eerstes (6de jaar), met leraar Fernand Handtpoorter en leerling Walter Van Hamme
(eerste rij, 4de van links): schooljaar 1969 – 1970.
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Het 4de jaar A3 mechanica, met lerares Ria Danschutter en leerling Eric Verhulst (2de rij, uiterst rechts):
schooljaar 1976 – 1977.

De promotie 1975 in de 4de Latijnse (3de jaar), met leraar Raymond Verdoolaege en leerling Ilse Seynaeve
(2de rij, 2de van links): schooljaar 1971 – 1972.
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geweest. Van de heer Leroux is me bijgebleven
dat hij een prettige persoonlijkheid was met
een groot gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Hij zorgde voor een open en vrij klimaat op de school en was alleen streng als het
echt niet anders kon. Leuke herinneringen heb
ik ook aan mijn leraren Nederlands, die zich
zeer positief en motiverend opstelden. De heer
Mollé bijvoorbeeld hielp mij door zijn rustige
opstelling van de plankenkoorts af die ik als
verlegen bakvis kende bij het houden van
spreekbeurten, iets wat me bij het lesgeven of
bij het houden van presentaties op congressen,
nog altijd goed van pas komt. De heer
Handtpoorter, zelf een gevierd auteur, bracht
mij de liefde voor de taal bij, iets wat zich later
geuit heeft in de keuze van het onderwerp voor
mijn proefschrift en de meeste van mijn publicaties. Het “taalgebruik in de politiek” boeit mij
inderdaad tot op de dag van vandaag. Daarbij
staat nog steeds levendig het beeld voor ogen
van een zwetende heer Handtpoorter die op de
stoep van ons huis in Zelzate stond met aan een
touw een gelig zwerfhondje. Ik kan niet zeggen
dat mijn moeder direct enthousiast was, maar
de nieuwe huisgenoot, waarvoor ik me tijdens
de les Nederlands had opgegeven, mocht in elk
geval blijven, en het bleek een lief dier dat een
voorliefde had voor het opeten van foto’s en
levende konijnen …
Christ’l De Landtsheer, oud-leerling 1973
Professor Communicatiewetenschap
Universiteit Antwerpen (UFSIA)

Stemmen van oud-leerlingen
Wat was er toen een strengheid!
Eens had ik, het was in 1956 geloof ik, voor het
huiswaarts gaan tijdens een ijzige winterdag,
een lederen muts met riem onder de kin, stevig
op het hoofd vastgesjord en droeg ik dikke
handschoenen. Te laat bemerkte ik de directeur,
die met strakke blik midden in de gang stond
tussen de rijen leerlingen.
Om al het werk aan de muts niet te moeten overdoen trachtte ik mij bij het passeren van de directeur te verstoppen achter een klasgenoot. Plots
klonk mijn naam luid door de gang: de lerares had
mij betrapt. De muts diende afgenomen en de
directeur begroet. Ik mocht nog van geluk spreken dat er geen punten voor gedrag afgingen…
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Roland De Vilder, 1959
Ik ben afgestudeerd als A2-scheikundige, in het
schooljaar 68-69. In het “technische” waren de
meisjes eerder de uitzondering – er waren toen
misschien 10 à 12 meisjes op 200 jongens. We
vielen niet op, maar we hebben wel ons “mannetje” gestaan. In mijn verdere studies in de klinische biologie ben ik met glans geslaagd, dankzij
de goede opleiding van de leraar chemie, de heer
Roland De Smet.
Anne-Marie Willems, 1969
Wie in het begin van de jaren zeventig in het
RITO de afdeling A4 mechanica volgde, kon
achteraf zonder problemen aan de slag bij
Sidmar. Veel van mijn toenmalige klasgenoten
zijn daar dan ook werkzaam.
Mijn interesse ging ook uit naar de automechanica, waarvoor ik in dezelfde school avondonderwijs volgde. Het goede praktijkonderricht
van o.a. de heer Delaruelle kwam mij dikwijls
van pas, toen ik werkte als automecanicien en
ook toen ik de grote stap waagde naar een
zelfstandige onderneming.
Eric Verhulst, 1975

het joodse slavenkoor uit de derde act van
Verdi’s opera Nabucco te spelen – Va, Pensiero,
Sull’ Ali Dorate. Terstond werd iedereen muisstil. De meeslepende melodie nagelde ons aan
onze stoel. Het zou nog tien jaar duren vooraleer mijn liefde voor klassieke muziek en opera
tot volle bloei zou komen. Maar pas nu besef ik
dat het eerste zaadje van die liefde werd
geplant door mijnheer Poppe en zijn daverende pianorecitals.

“oude” turnzaal en via een smalle trap gingen
de meisjes naar boven om zich om te kleden,
beneden stonden de jongens. Vandaar…:
“Meisjes,…”
De leerkrachten Nederlands waren beiden een
toonbeeld van rust en kalmte. Eén van onze
eerste opdrachten bij de heer Handtpoorter
was het schrijven van een dissertatie met als
titel: “ Het belang van stilte”. Toen zag ik daar
echt het belang niet van in, maar ondertussen
weet ik wel beter.

Walter Van Hamme, oud-leerling 1970

Leerling en lerares
Tweeëndertig jaar geleden zat ikzelf op de
schoolbanken van de school waar ik nu nog
dagelijks heen fiets.
Wiskunde (mevrouw Van Kerckhove en
mevrouw Meneve), Nederlands (de heer Mollé
en de heer Handtpoorter) en lichamelijke
opvoeding (mevrouw Steyaert) waren mijn
favoriete vakken.
Van mevrouw Steyaert herinner ik me nog
levendig het zinnetje: “Meisjes, niet over de
balustrade leunen!”. Wij hadden enkel de

Zowel mevrouw Van Kerckhove als mevrouw
Meneve waren “streng, maar rechtvaardig”.
Mevrouw Meneve was zo enthousiast dat ze er
in het laatste jaar in slaagde ons op vrijdag een
uurtje te laten nablijven om extra oefeningen
te maken (8 uur per week was blijkbaar te weinig). Eénmaal, maar daar is het wel bij gebleven, kreeg ze ons zelfs zover dat we tijdens de
paasvakantie een hele voormiddag naar school
kwamen.
Misschien is het wel door haar dat ook ik voor
wiskunde heb gekozen.

De leerkracht die mij het meest is bijgebleven,
is mevrouw Frieda Soens. Zij was altijd op een
aangename manier begaan met haar leerlingen
van de economische afdeling. Dankzij haar
konden wij voor het eerst op studiereis: het
werd een reis naar Brussel, naar de hoofdzetel
van het Gemeentekrediet. Op het einde van de
dag liet zij ons in een authentiek Brussels cafeetje onze eerste gueuze proeven!
Lydia Ergo, 1975
Mijn beste herinneringen gaan uit naar drie
leerkrachten: de heer Huys van scheikunde, de
heer Prevenier van lichamelijke opvoeding en
mevrouw Danschutter van wiskunde, allen
toen nog jonge leraren. En natuurlijk vergeet ik
ook niet de Miss (mevrouw De Vos) …
Wiskunde kreeg ik van Ria Danschutter, en dat
was wel raar, want in het weekeinde was zij
mijn stapmaatje en met haar ging ik destijds op
vakantie. Maar op school had ik wel ontzag
voor haar, dan was zij mijn lerares.
Wanneer je terugdenkt, dan was het een hele
mooie schooltijd: wij waren nog braaf en van
overspannen leraren was toen nog geen sprake.
Nu is dat wel even anders. Zelf sta ik al 24 jaar

De promotie 1970 in de 5de Latijnse (2de jaar), met leerling Ria Danschutter (2de rij, 3de van links): schooljaar 1965 – 1966.
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Ria Danschutter, oud-leerling 1970
Lerares wiskunde Middenschool Zelzate

Heel lang geleden …
75 jaar Rijksonderwijs… Als oud-leerling denk
je dan ook automatisch eens terug aan vroeger
en wat er zo allemaal veranderd is.
Heel lang geleden (zoals in een sprookje) was
het de gewoonte in Zelzate dat je als nietkatholieke kleuter naar de Gemeenteschool
ging in de Kerkstraat: het was er gezellig en
jongens en meisjes zaten er samen bij hun juf.
Maar eens je als jongen dan naar het eerste
studiejaar moest, ging je automatisch naar de
straat vlakbij, naar de Rijkslagereschool in de
Leegstraat. De meisjes bleven waar ze waren,
namelijk op de Gemeenteschool.
Zo kwam ik in 1960 samen met een heleboel
andere jongetjes in het gebouw in de
Leegstraat 4 terecht waar nu de huidige
Middenschool is. De onderwijzers en onderwijzeressen die er lesgaven, waren allen nog echte
meesters en juffrouwen die met strenge doch
liefdevolle hand hun bengels probeerden op te
voeden. Meestal lukte dat ook prima, want wij
waren allemaal brave kindertjes en uitzonderingen werden heel vlug op het juiste spoor
gezet. Ook voor onze ouders was in die tijd het
woord van de meester nog wet. Nu is dat wel
al eens anders.
Achtereenvolgens hadden wij het genoegen les
te krijgen van mevrouw Van de Capelle en van
de meesters De Vadder (zijn 2de leerjaar is nu
de lerarenkamer van de Middenschool),
Gevaert (zijn klas is nu het secretariaat van de
Middenschool + bureau leerlingenbegeleider),
Claessens die toen als jonge onderwijzer net
startte en met ons in het vierde leerjaar verhuisde naar de nu nog bestaande paviljoentjes
naast de grote tunzaal, Lippens en uiteindelijk
Hillaert in het 6de leerjaar. Mijnheer Hillaert
ging trouwens met ons en de meisjes van de
Gemeenteschool op reis naar Aubenas,
Frankrijk, waarmee Zelzate verbroederd is.
Ik zou natuurlijk een paar bladzijden kunnen
vullen met anekdotes van mijn lagereschooltijd, maar ik zal mij beperken.
Bij meester Gevaert leerden zowat alle
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Zelzaatse jongens blokfluit spelen en op de
prijsuitreikingen op het einde van het schooljaar (die toen nog plaatsvonden in de cinema
Palace, later afgebroken omdat de
Kennedylaan er zo nodig moest doorlopen) kon
iedereen foutloos het Belgisch volkslied spelen.
Achteraf bekeken moet deze plechtigheid niet
zo leuk geweest zijn voor de kinderen met een
slecht rapport, want voor een hele zaal met
notabelen en ouders werd je toen afgeroepen
met je behaalde plaats en percent, moest je op
het podium verschijnen, een diepe buiging
maken en je prijsboeken in ontvangst nemen:
de eerste van de klas kreeg een ganse stapel
boeken, de laatste moest het met heel wat
minder doen, maar die las dan gelukkig meestal toch niet zo graag…
Nog bij meester Gevaert had niemand afgebeten vingernagels, want die werden dan gelijk
door de meester in de inktpot gestopt zodat je
dan met blauwe vingers rondliep…een prachtige therapie!
Iedereen kende in die tijd perfect zijn tafels van
vermenigvuldiging, want die werden er toen
nog ingedrild.
Het waren prachtige tijden en wij waren gelukkig op onze school.

deerde (1967-1973) nog in de kinderschoenen.
Als een van slechts drie studenten koos ik aan
de Universiteit Gent (binnen de licentie
“staats- en sociale wetenschappen”) de optie
communicatiewetenschap. Dit jaar hebben aan
de Universiteit Antwerpen, waar ik aan de eerste kanners van de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen (ongeveer 400 studenten) het vak “Inleiding in de communicatiewetenschappen” doceer, al 244 studenten deze
optie gekozen…
Ik herinner me dat een andere leraar Frans, de
heer Pauwels, voor de laatstejaars aan het
Atheneum een bijeenkomst van de Rotary-club
had belegd waar wij door leden uitgebreid
geïnformeerd werden over de studierichtingen
die ons interesseerden. Frans mag dan nooit
mijn favoriete vak zijn geweest, over de docenten Frans aan het Atheneum klaag ik niet, het
waren puike kerels. Zo ook de heer Dupré, die
in de zomervakantie tal van vrije middagen
opofferde om met ons, 13-jarige leerlingen,
een politiek discussiegroepje te voeren. Onder
het inspirerende voorzitterschap van de heer
Dupré bediscussieerden wij in ons clubje op

bloedernstige wijze de voor die tijd “hete”
onderwerpen “abortus”, “drugs” en “religie”,
waarbij om beurten mevrouw Dupré of een van
onze moeders als gastvrouw optrad met limonade en pannenkoeken. Het initiatief voor het
discussieclubje kwam van onszelf en dit is niet
verwonderlijk als men weet dat een van ons,
mijn nichtje Marian, de dochter was van burgemeester-volksvertegenwoordiger
Lievin
Danschutter, en dat een ander van ons, Freddy
De Vilder, het later zelf nog tot volksvertegenwoordiger geschopt heeft. Verder maakten nog
Hugo, Lia en Clairette deel uit van ons clubje.
Lia Faase was ons in de vierde klas van de lagere school komen vervoegen vanuit Heemstede
in Nederland. Erg jammer voor ons was dat
haar ouders nogal van verhuizen hielden, en
toen wij allen in de vijfde Latijnse zaten, besloten om – samen met hun vijf kinderen – naar
Portugal te verhuizen. Lia was een toffe meid
die later in München geneeskunde gestudeerd
heeft. Clairette was de dochter van onze studieprefect, Paul Leroux. Van mijn ouders die
beiden ook oud-studenten van het Atheneum
zijn, had ik over hem steeds enthousiast horen
vertellen: hij was hun piepjonge leraar Engels

Enkel met de “lering” met het oog op de plechtige communie – in die tijd volgde bijna iedereen nog katholieke godsdienst – merkten wij
dat er ook nog zoiets bestond als een katholieke school. Wij moesten naar de kerk en werden
daar door onze katholieke broeders eerder
bekeken als “goddelozen”, want wij gingen
immers naar het “Rijks”.
Wij zegden vaarwel aan onze lagere school en
mochten naar het middelbaar, naar het
Koninklijk Atheneum, voor ons in feite heel
vertrouwd, want het bevond zich in hetzelfde
gebouw waar wij een deel van onze lagere
school hadden gezeten, waar nu de
Middenschool is. Wij werden er ontvangen
door een team van enthousiaste leraren en
leraressen en het werden er zes heerlijke jaren:
de sfeer onderling was opperbest, je werd er
opgevoed in vrijheid en verdraagzaamheid.
Wat een luxe als ik soms de verhalen hoorde
van vrienden die van hun ouders naar de
katholieke school moesten omdat alles er toch
zoveel beter was.

Het lerarenkorps van het Koninklijk Atheneum in 1976
1ste rij, v.l.n.r.: Raymond Verdoolaege, Myriam Leroux, Fred De Witte, Josée Rypens, Frieda Soens,
directeur Paul Leroux, Marianne Mélotte, Christiane De Reuse en Mirose Van Riebeke
2de rij, v.l.n.r.: opvoeder-huismeester Denise Van Heyghen, Odette Van Molhem, Annie Van de
Gehuchte, Christa Kochuyt, Magdalena Van Wauwe, Willie Panhuis, Francine Van Poelvoorde en
Hilde Du Ville
3de rij, v.l.n.r.: Marcel Linclau, Claude Callens, Josine Aerts, Bob Huys, Eddy Foubert, Freddy
Dhondt, Noël Gaillez, Paul Tollenaere en Piet De Cock.
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tempel van wijsheid die een universiteit hopelijk is, en het uitzicht op het klooster en een
eeuwenoude boom dragen bij tot de sfeer van
concentratie. De sfeer in Antwerpen verschilt
ook in andere opzichten van die in Amsterdam.
Anders dan aan de UvA is het aan UFSIA heel
gebruikelijk om ’s ochtends bij de koffiepot een
collega een Latijns citaat te horen gebruiken.
Gelukkig heb ik zelf ook Latijn gestudeerd en ik
had nog wel een voortreffelijke leraar. Aan het
Koninklijk Atheneum te Zelzate waar ik de
Grieks-Latijnse humaniora heb gevolgd, gaf de
heer Raymond Verdoolaege beide vakken,
Grieks en Latijn. Vooral Latijn was mijn lievelingsvak en dat had absoluut veel te maken
met de enthousiaste en interessante wijze
waarop de docent de stof wist te brengen. Wij
kregen immers niet alleen taalonderwijs, neen,
wij kregen echt cultuurgeschiedenis over de
Oudheid, en zo werd het voor jonge tieners
vanzelfsprekend om de talen Grieks en Latijn te
studeren. Hierdoor konden wij immers meer
leren over de filosofie van Seneca, de oorlogen
van Caesar of de vrouw van Hector die door
haar tranen moest lachen om haar zoontje dat
geschrokken was van de oorlogshelm van zijn
vader…
De heer Verdoolaege was niet alleen een

begaafd docent voor wat zijn vakken betreft,
maar hij organiseerde voor zijn leerlingen ook
voortdurend belangwekkende buitenschoolse
activiteiten als toneelvoorstellingen, muziekvoorstellingen en excursies, iets wat wij zeer
wisten te waarderen. Met andere woorden,
deze docent zorgde voor een intellectueel zeer
stimulerend klimaat op school en ik was dan
ook later verheugd te vernemen dat hij de
nieuwe directeur was geworden aan het
Zelzaatse Atheneum.
Overigens heb ik tal van goede herinneringen
aan deze school waarop ik een groot gedeelte
van mijn jeugd heb doorgebracht. Het was een
knappe leraar Frans die mij op het idee bracht
later communicatiewetenschap te studeren.
Helaas is deze man, Ivar Lequi, voortijdig overleden, maar ik ben hem nog altijd dankbaar
voor zijn suggestie. Zijn goede kijk op mijn
interesses en zijn inzicht in toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat ik in een boeiend vakgebied en in een interessant beroep terecht ben
gekomen. Het vakgebied communicatiewetenschap dat nu in Vlaanderen – net als in de
meeste Europese landen – razend populair is,
stond toen ik aan het Zelzaatse Atheneum stu-

De promotie 1973 in de 4de Latijnse (3de jaar), met lerares Erika De Coster en leerling Christ’l De Landtsheer
(1ste rij, 2de van links): schooljaar 1969 – 1970.
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De promotie 1972 in de eerstes (6de jaar), met leerling Rudy Lavreau (2de rij, 4de van links):
schooljaar 1971 – 1972.

Net zoals in onze prille kindertijd kregen wij les
van mensen die je nooit meer vergeet: de heer
Leroux was er prefect en hij kon rekenen op
een aantal zeer actieve jonge leerkrachten. Er
werd constant van alles georganiseerd in en
buiten de school: toneel- en operavoorstellingen (o.a. Aida in Brussel), diavoorstellingen en
kleinkunstavonden in onze nieuwe turnzaal,
filmvoorstellingen (o.a. Easy Rider), toneelvoorstellingen op onze school met onze leraren
als acteurs … Een thriller werd zo soms een
klucht, kortom te veel om op te noemen.
Ook de t.d.’s in de oude en nieuwe turnzaal
waren telkens weer een evenement waar wij
maanden op voorhand van wakker lagen. En de
bals mochten er ook wezen.
In die tijd waren M. Verdoolaege, leraar Latijn
en Grieks, en later directeur van onze school,
en M. Dupré, leraar Frans, zowat de drijvende
krachten, ”the young guns”.
Ook hier zou ik bladzijden kunnen vullen met
anekdotes en herinneringen, maar ik zal mij
alweer beperken tot enkele.
- het bezoek van een Nederlandse meisjesschool uit Venray maakte dat achteraf onze
speelplaats gemengd werd i.p.v. jongens en

-

-

-

-

-

meisjes afzonderlijk. Het maakte ook dat de
meisjes uit onze klas lange tijd niet meer met
ons wilden praten…,
het uitgeven van een Drieonier door de derdes
naast de traditionele Pionier van de eerstes,
de staking van de leerlingen om een colaautomaat te verkrijgen, ook zowat de enige
keer dat ik een aantal leerkrachten en de
directeur kwaad heb gezien,
M. Verdoolaege die onze punten voor Latijn
en Grieks kwam inschrijven met een prachtige rode vulpen. Hij leerde ons dat de Belgen
dapper waren en nog veel meer,
M. Vyncke van Latijn en Grieks die deed alsof
hij soms uit de voorhistorie kwam, maar verdomd goed “bij” was. Hij gaf punten met
kwartjes tegelijk en begon zijn zinnen meestal met “allons”,
M. Linclau die Engels gaf “This is Rip van
Winkle, Rip’s in the garden…”,
M. Pauwels met wie wij naar Parijs en Londen
mochten en die ons o.a. liet kennismaken met
les poètes maudits,
M. Handtpoorter van Nederlands die ooit
eens het ongeluk had gehad een slechte mossel te eten,
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- M. Huys die met ons spectaculaire proeven
deed en ons ook interessante lessen gaf over
seksuele voorlichting,
- M. De Witte die ons probeerde om te vormen
tot echte sportmannen,
- M. Dangoxhe die ons leerde van de natuur te
houden,
- M. Van Maldegem die, als kersvers afgestudeerde, aan de Latijn-Griekse afdeling (wij
dus) wiskunde kwam geven,
- M. De Cock die eerder maatschappijleer i.p.v.
godsdienst gaf,
- M. Lyppens die het secretariaat bemande en
onze rapporten nog moest invullen met de
hand,
- mevrouw Meneve die menig wiskundige
heeft opgeleid en bij wie de jongens graag in
de klas zaten (waarschijnlijk ook de meisjes),
- mevrouw Raes – De Coster die ons boeiende
lessen geschiedenis en actualiteit gaf,
- mevrouw De Caluwé die hoopte toch ooit
eens een kunstenaar te scholen in haar klas,
- mevrouw Acke die ons leerde over landen en
klimaten,
- mevrouw Nuyts van wie je hoopte dat Club
Brugge gewonnen had als ze ’s maandags
naar school kwam,
- mevrouw De Cock die met veel vuur het
prachtige vak zedenleer gaf,
- mevrouw Maes die toen net begon op het
secretariaat.
Het waren stuk voor stuk schatten die maakten
dat wij de school beschouwden als “onze”
school, waar wij ons goed voelden.
In 1972, 30 jaar geleden, “studeerden wij af” na
nog vlug een maturiteitsexamen er bovenop te
hebben afgelegd. In feite lijkt het nog net de
dag van gisteren.
Ik persoonlijk heb dat gevoel van “mijn” school
blijven behouden, vandaar dat ik eens afgestudeerd als leraar per se hier en nergens anders
les wilde geven. Het blijft immers nog steeds
mijn school, een goede degelijke neutrale
school waar wij onze leerlingen opvoeden tot
vrije, verdraagzame burgers.
Leve 75 jaar Rijksonderwijs, lang leve onze
school!
Rudy Lavreau, oud-leerling 1972
Leraar aan MS en KA

Twaalf jaar proeven van
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het

Rijksonderwijs
Ik had het genoegen van de 75 jaren
Rijksonderwijs te Zelzate er 12 zelf te mogen
proeven.
Van het 1ste leerjaar bij Amanda Van De
Capelle tot mijn 18 jaar doorliep ik de lagere en
de secundaire school.
Als jongste en laatste telg van een groot gezin
van 10 kinderen, werd ik er geconfronteerd
met leraren en leraressen die al mijn broers en
zussen voor mij hadden gekend en mij er ook
mee vergeleken.
Bij die ene, toen in mijn ogen stokoude juffrouw Amanda Van De Capelle, hadden niet
alleen mijn zussen en broers, maar zelfs mijn
ma nog op de schoolbanken gezeten.
In het 2de leerjaar kwam ik bij het terugkeren
van school aan de oude Zelzaatse brug onder
een vrachtwagen terecht en brak mijn voet. Ik
herinner mij dat iedere avond meester De
Vadder bij ons thuis kwam om mij de lessen
thuis bij te brengen. Het waren toch ongelofelijke mijnheren en madammen toen. Ze zijn mij
allen bijgebleven: hoofdonderwijzer Gevaert,
meester Hillaert, meester Lippens, meester De
Vadder, juffrouw Amanda Van de Capelle,
alleen al de naam wekte ontzag op. En die
enige jonge meester van het 4de leerjaar –
streng en rechtvaardig – Peter Claessens. Hij
was zowat de uitzondering tussen al die, in
onze ogen, oude leraren, we mochten zelfs zijn
voornaam weten. Maar ook hij droeg de strenge grijze kiel zoals het een meester toen paste.
Na het zesde leerjaar ging ik Latijn studeren.
“Latijn studeren is goed voor de verstandelijke
ontwikkeling”,
orakelde
leraar
Latijn
Verdoolaege, maar ik vrees dat wij toen het één
noch het ander begrepen.
Maar het blijven voor mij de 6 ongelooflijkste
jaren van mijn hele schoolse opleiding.
Naast de schoolse activiteiten werden wij meegevoerd in die grote wereld waar solidariteit,
opkomen voor de minstbedeelden en, zelfs
toen al, het leefmilieu hoog in het vaandel
stonden. Bij de Boemerang-actie of bij 11.11.11,
het was onze school die het voortouw nam.
Als ik jaren later terugblik en nu mijn eigen kinderen er ook school zie lopen, ben ik blij en fier.

De promotie 1973 in de 6de Latijnse (1ste jaar), met leraar Roger Mollé en leerling Freddy De Vilder (2de rij,
2de van links): schooljaar 1967 – 1968.

‘t Atheneum heeft bij mij de fundamenten
gelegd om zowel verder te studeren als een
eigen loopbaan uit te bouwen.
Waar ik ook bezig ben, waar ik ook bezig was –
als het voor de school is, dan doe ik het graag
en met respect.
‘t Atheneum blijft dan ook altijd onze school,
mijn school en de school van onze kinderen.
Freddy De Vilder, oud-leerling 1961 – 1973
Provincieraadslid en OCMWvoorzitter van Zelzate

De as Zelzate-AmsterdamAntwerpen
Mijn kantoor aan de Universiteit Antwerpen
kijkt uit op de binnenplaats van een 17deeeuws jezuïetenklooster. Amper een half jaar
terug werkte ik nog tweehonderd kilometer
noordelijker, in een tezelfdertijd vergelijkbare
maar toch heel andere omgeving. Mijn kantoor
aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik
gedurende veertien jaar docente communicatiewetenschap was, lag midden in de
Amsterdamse binnenstad. In het 17de-eeuwse
Oost-Indische Huis, het voormalige gebouw

van de Oost-Indische Compagnie, betrok ik een
kamer aan de straatkant, met dikke muren en
een vier meter hoog plafond met houten balken. In vroegere tijden werden vanuit deze
Amsterdamse
universiteitskantoren
de
Nederlandse kolonies bestuurd, van de kamer
naast de mijne werd gezegd dat het Ceylon
was. De oase van rust die ik nu in Antwerpen
ervaar, contrasteert fel met het kabaal van de
Amsterdamse Oude Hoogstraat. Ik werkte daar
evenals in Antwerpen aan de Faculteit Politieke
en Sociale Wetenschappen en vooral de
Amsterdamse sociologen stelden het zeer op
prijs dat wij gehuisvest waren in een buurt
waar alle sociale problemen zich voor je ogen
afspelen. Ons prachtige gebouw lag bij de
“prillenbrug” en de “walletjes” en als sociale
wetenschappers werkten wij dus letterlijk tussen de junks, de hoeren, de criminelen, en
natuurlijk de toeristen. Het rare is dat je eraan
gewend raakt om iedere dag door je open raam
vreemde taferelen waar te nemen, raar
geschreeuw te horen, of om in de metro in je
eentje naast een groepje junks te staan. Op
mijn Antwerpse werkplek heerst altijd een
gewijde stilte, zoals dat eigenlijk hoort in de
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Gryp John
Raes Ginette
Verkozen personeelsleden:
Verkozen personeelsleden:
Eddy Delanghe
Filip De Cavel (secretaris)
Jan Delemarre

De Baets Vivien
De Saegher Belinda
Beeckmans Jeanine
Gecoöpteerde leden uit de lokale,sociale en
culturele milieus
Roegies Veerle
De Cock Johan

Gecoöpteerde leden uit de lokale sociale,
economische en culturele milieus:
Susy Gillis
Marc Van Loon

* * * * *

* * * * *

Schoolraad Middenschool
Zelzate

Het Oudercomité Basisschool
De Reigers v.z.w.
Voorzitter: Leroux Marleen

Verkozen ouders:
Johan De Jonghe
Willy De Meyer
Pierre Leroux
Verkozen personeelsleden:
Marina Van den Meersschaut
Marianne Roose
Jacqui De Maesschalck

Gecoöpteerde leden uit de lokale sociale,
economische en culturele milieus:
Dirk Meuleman
Karl Segers (voorzitter)

Ondervoorzitter: De Loose Nadine

taal en reden heersend de velden door, slingerend lasso’s van woorden’) en Snoek (‘Wanneer
je dijen mij omarmen, liefste, en je mond mijn
lichaam verzamelt’). Om er maar een paar te
noemen. En ik, ik was toen Lanceloet en het
hert met de witte voet. Want op zo’n jeugdige
leeftijd had ik reeds mijn eerste dichtbundeltje
uitgegeven en was ik vermeld in een aantal
vooraanstaande literaire bladen.
U begrijpt: er was sprake van wederzijds
respect. Ik kon mij dus absoluut geen uitschuiver veroorloven voor het examen Duits. In
allerijl vond ik opnieuw de boekdrukkunst uit.
De opdracht van het examen bestond er o.a. in
een opstel te schrijven (één kantje A4).
Hiervoor mochten we onze eigen blocnotes
gebruiken. Nadien zou blijken dat Erwin
Wauters (hoewel bewust spaarzaam omspringend met communautair gesubsidieerd schoolpapier) hier een eerste fout beging. Ik wist
tevens dat het velletje A4 op voorhand gecontroleerd zou worden: het moest een maagdelijk
velletje zijn. Met het vervagende beeld van de
wapperende jurkjes nog voor ogen, harkte ik
mijn inventiviteit samen en haalde een exemplaar van het weekblad Stern uit de ouderlijke

bibliotheek. ‘Länger gesünder leben’, was het
hoofdartikel dat meteen opviel. Een aankondiging van dit artikel was geïllustreerd op het
voorplat met de foto van een halfnaakte jonge
Dirne, van wie de borsten één en al gezondheid
uitstraalden. Overtuigender kon niet: dit artikel
had zeker inhoud en zou bij lezing door
Wauters zeker gesmaakt worden. Zelfs zonder
illustratie.
Het corrigeren van examens is een tergende,
tijdrovende bezigheid. Dit gegeven in het achterhoofd gunde ik Erwin graag een welkome,
verfrissende afwisseling. Al was het maar uit
wederzijds respect. In mijn mooiste, duidelijkste en bovenal grootste handschrift schreef ik
het artikel over op een volle blocnote, hierbij
zeer
hard
duwend
op
mijn
‘Meisterstück’ zodat de tekst doorgedrukt werd
in het volgende velletje van de blocnote. Een
soort van ‘reverse brailleschrift’. Mijn kostbare
pen is eraan tenondergegaan. ‘Der Wunsch
nach einem Leben in ewiger Jugend ist etwa so
alt wie die Menschheit. Spätestens als das
Dasein zumindest den Schönen und Reichen an
Euphrat und Tigris, Nil und Ganges Spasz zu

Secretaris: Van Tiggeloven Martina
Penningmeester: Gryp John
Bestuursleden: Poppe Walter
Van de Voorde Hilde
Humblé Johan

* * * * *

Het Beschermcomité
Basisschool De Reigers v.z.w.
Voorzitter: Vercouillie Christine

* * * * *
Ondervoorzitter: Van den Avijle Anita

Schoolraad Koninklijk
Atheneum

Penningmeester: Lippens Viviane

Verkozen ouders:
Annick Baete (ondervoorzitter)
Nadine Bogaert
Geert Impens (voorzitter)
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Bestuursleden: Nelis Karin
Sarasin Nadja
Van Buggenhout Marcel

De promotie 1982 in het 6de jaar, met leerling Hans De Greve (1ste rij, 2de van rechts): schooljaar 1981 – 1982.

Leraar Erwin Wauters staat op de foto p. 72.
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machen begann, wurde auch die Sucht aufs
Leben geboren.’ Een beetje aardrijkskunde tussendoor kan nooit kwaad en zwischen Buda
und Pest zag ik alweer de flitsende borsten van
het voorpaginameisje afgewisseld met de glimmende dijen van voorbijfietsende gazellen.
Bij het binnentreden van het klaslokaal ging ik
resoluut aan het venster zitten. (‘Het binnenvallende licht is van primordiaal belang voor de
schaduwwerking in mijn doordruktekst.’ (Citaat
Hans de Greve, ‘Handboek voor schriftvervalsers’,
1982, uitgave Koninklijk Atheneum Zelzate).
Opstel. Schrijf een A4 met een onderwerp naar
keuze. Wauters begaat zijn tweede fout: hij
merkt op twee meter afstand dat er geen notities zijn gemaakt op het blad dat ik wil gebruiken om mijn examenplicht te volbrengen. Hij
draagt natuurlijk een brilletje, maar afgaand
op de dikte van de glazen ben ik van mening
dat hij toch goede ogen moet hebben - ik,
althans, zou er geen steek door zien. Ik kwijt
mij ijverig van mijn opdracht en schrijf moedwillig enkele fouten in de tekst. Het is mij nooit
overkomen maar ik kan me voorstellen dat het
geen lachertje is om als primus door het leven
te moeten gaan. ‘Fällt das Licht dann ungünstig beim morgendlichen Blick in den Spiegel,...’
Het lukt. Ik heb moedwillig een tien vermeden,
maar een acht sleep ik zeker in de wacht.
Zelfvoldaan, gemütlich, dien ik mijn opstel in
en verlaat als eerste het klaslokaal. Mijn examinator is enigszins verbaasd over de tijdspanne waarin ik de klus heb geklaard: ‘Ik heb me
goed voorbereid, meneer’. ‘Ik hoop het...’, kijkt
Wauters me met dat fijne lachje
aan. Pretoogjes. Zonnetje door het venster in
de brillenglaasjes weerkaatsend. Straks wuivende rokjes in de straat, frisse okselgeurtjes,
beelden van tussen Buda und Pest. Ik heb er
duidelijk zin in.
Tijdgenoten, al dan niet toen gezakt voor Duits:
ik kreeg een negen. En proficiat. Dat ik toch
mijn achterstand zo snel had ingehaald. Dat hij
wel wist dat ik het in het Nederlands goed kon,
maar zo, op zo’n korte tijd ook
in het Duits. Dat ik toch wel talent en een
talenknobbel
moest
hebben.
Dat
hij zag dat ik het echt wel goed had voorbereid. Dat ik verder moest gaan met teksten
schrijven en dat, als ik iets moest weten, ik het
altijd mocht vragen. Dat hij blij was met een
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gemotiveerde student en dat het niet
altijd leuk is les te geven aan mensen die weinig interesse betonen. Maar dat het deugd
deed om toch eens iemand in de klas te hebben
met respect voor de leraar.
Ja, meneer Wauters. Respect, dat is het nu
net. Uit respect voor u heb ik
de ‘drukkunst’ opnieuw uitgevonden. Opdat
het respect wederzijds zou blijven. Na al die
tijd. U mag het nu wel weten. U balanceert
inmiddels op een hogere lengtegraad des
levens. Tijd om te bedanken. ‘Ons telt vort die
aventure’.
Hans de Greve, oud-leerling 1982

Een stukje nostalgie
1 september 1982. We kwamen van onder de
veilige vleugels van onze juf gekropen, klaar
om mee te spelen met de grote jongens en
meisjes.Een van die momenten in je leven die
voor altijd in je geheugen gegrift staat, om
hopelijk nooit meer weggevaagd te worden.
Eindelijk in de RMS, waar ik mij (naast het lekkere eten, de rustieke gebouwen en speelplaats
met de prachtige bomen) die eerste onderverdeling herinner in latijntjes, moderntjes, techniekertjes en beroepsjes. Tipje: doe als 10-jarig
baasje maar goed je best, want een paar jaar
later wordt er al een groot deel van je verdere
carrière bepaald. Dalen op de hiërarchische
ladder kan altijd, maar stijgen zit er hier niet
meer in. Verder herinner ik mij de strengheid
van de lerares fysica, het ontzettende stemgeluid van de biologieleraar, de joie de vivre van
de turnleraar en een geweldig creatieve POlerares. Nietwaar, M. Versele?
Op naar het KA, waar ik als ASO’er binnenrolde. Eindelijk mochten de fietsen in de welbekende fietsenrekken, het bewijs dat je nu wel
echt op de grote school zat, plus de mogelijkheid kreeg tot het kopen van koeken en cola in
dat kleine houten barakje, waar ik massa’s zakgeld achter heb gelaten.
Frans, fysica, wiskunde: ik kwam, heb ze gezien
maar niet overwonnen, dus de ladder stond
klaar om af te dalen in de schoolhiërarchie. Battest in het vierde jaar, een beslissing van de
klassenraad waar ik persoonlijk nadien alleen

STRUCTUREN
Atheneum. De vleugel was immers in de eerste
plaats ‘nieuw’. De voordeur van het Atheneum
werd dezelfde rol toebedeeld als de voordeur in
vele fermettes: ‘enkel gebruik voor feestelijke
aangelegenheden’. Ik vond dat toen jammer. Ik
had wel sympathie voor de eindeloze pogingen
van de nieuwe vleugel om het oude complex in
zijn schaduw te duwen.
Achteraf beschouwd heb ik niet veel op met de
bakstenen architectuur van de – toen – nieuwe
vleugel. Het schrale laatmodernisme van het oude
complex wint het uiteindelijk in mijn persoonlijke
fascinatie. Ik baal daarom niet van het resultaat
van de krachtmeting: T-vormig onbeslist.

Koninklijk Atheneum Zelzate
Middenschool Mevrouw Courtmans
Maldegem
Middenschool Zelzate
Buitengewoon secundair onderwjs:
School voor buitengewoon secundair
onderwijs

Bestuursniveaus:

Op het lokale niveau: de school
● De

Kersten Geers, oud-leerling 1993
Rotterdam, 2 april 2002

Scholengroep 23 - Meetjesland
Samenstelling:
Basisonderwijs:
Basisschool De Wegwijzer Assenede
Basisscholen Eeklo
Basisschool Atheneum
Basisschool ’t Schaperke
Leefschool Droomschip
Basisschool De Regenboog Ertvelde
Basisschool Het Klavertje Vier
Knesselare
Basisschool Mevrouw Courtmans
Maldegem
Basisschool ’t Zwaluwnest Wachtebeke
Basisschool De Reigers Zelzate
Basisschool De Zandloper Zomergem –
De Notelaar Waarschoot
Buitengewoon basisonderwijs:
Medisch Pedagogisch Instituut
Secundair onderwijs:
Koninklijk Atheneum Eeklo
Koninklijk Atheneum Mevrouw
Courtmans Maldegem

● De

schoolraad
directeur

Op het meso-niveau: de Scholengroep
vergadering
● Raad van Bestuur
● Het college van directeurs
● De algemeen directeur
● Algemene

Op het centrale niveau: de Vlaamse
Gemeenschap
● De

Raad van het Gemeenschapsonderwijs
afgevaardigd bestuurder (vanaf
01.01.2003)

● De

* * * * *

Schoolraad Basisschool
De Reigers
Verkozen ouders:
Leroux Marleen
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Leerlingen van de promotie 2001 in het 3de jaar, met leerling Gretel De Block (1ste rij, 3de van links):
schooljaar 1997 – 1998.

De leerlingen van 5 chemie, met leraar Jan Messeman en leerling Jan Seynaeve (3de van links): schooljaar
1986 – 1987.

maar voordeel mee gehad heb.

Reminisce…
Tien voor zeven…, traag wandel ik voorbij mijn
oude schooltje dat er nu nog verlaten bij ligt.
Binnen een uurtje vangen de lessen aan…
Bijna wil ik het blauwe hekken binnenstappen,
maar dan herinner ik me weer dat ik een bus
moet halen en met spijt in mijn hart stap ik
verder. Met weemoed denk ik terug aan de
jaren dat ik hier op de schoolbanken zat.
Ik zou bladzijden - wat zeg ik – boeken vol
kunnen pennen met wat ik er geleerd heb en
welke levenservaringen ik er op deed.
Toen ik aan mijn laatste jaar middelbaar onderwijs begon, kon ik niet wachten om naar Gent
te gaan en van het studentenleven te proeven.
Nu het eindelijk zover is, we zijn nu maart en
de examenstress loopt op (help, morgen heb ik
proefexamen Nederlandse grammatica!), weet
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ik wel beter. Ik mis het KAZ , ik mis de goede
band die wij als leerlingen hadden met onze
leerkrachten. Leerkrachten vind ik eigenlijk
een groot woord, velen van hen zal ik altijd
blijven beschouwen als goede vrienden. Toch
heb ik hen meer dan eens verwenst als ze
alweer eens 10 bladzijden huiswerk opgaven 10 bladzijden! Ik zag mijn weekend alweer in
rook opgaan! Hoe durfden ze? Maar hoe dankbaar ben ik hen nu niet als ik zonder problemen
kan vertellen wie de Reyes Católicos zijn, als ik
weet wat de Uerdingerlinie is of hoe de Engelse
conditionals werken. Mijn medestudenten krijgen ondertussen een punthoofd. En ik? Ik zit te
grijnzen en dank mevrouw Van Riebeke en
mijnheer De Batselier voor hun 10 bladzijden
en mijn ‘verloren’ weekend.
Gretel De Block, oud-leerling 2001
1ste kandidatuur vertaler-tolk Engels-Spaans

Een nieuw tijdperk brak aan: het TSO. Daarna
werd alles opeens veel leuker. Voorbij al die
theorie, eindelijk kwam er ook eens wat handenwerk aan te pas. Dit, gemengd met een
gamma van verschillende leraars met verschillende karakters, klasgenoten tot wel 5 jaar
ouder dan het broekje dat ik toen was, maakte
die tijd tot een leerrijke periode, waar ik de
vruchten lang van mee heb gedragen. Daarom,
bedankt voor het logisch inzicht (M. Van
Maldegem), het leren leren (M. De Smet), de
chaos (M. Huys), de fysische begrippen en leuke
lessen (M. Verbaenen).
Jaja, de school: ze geeft je veel mogelijkheden
en kansen. Jawel ‘geeft’ – voor het nemen moet
je zelf zorgen, net zoals in je verdere leven.
Vele groeten en keep on smiling.
Jan Seynaeve, oud-leerling 1988

Over bijenpoten
Van 1982 tot 1984 liep ik school in de
Rijksmiddenschool in de Leegstraat in Zelzate.
Ik volgde er de richting “Latijn”.
Ik mag van mezelf wel zeggen dat ik een serieuze leerlinge was. Ik probeerde mijn huiswerk
steeds zo perfect mogelijk te maken en wou
steeds zoveel mogelijk punten behalen op de
toetsen. Meestal lukte dit aardig, maar ik herinner mij één keer (er zullen er misschien wel
meer geweest zijn, maar die herinner ik mij niet
meer) dat ik er niet in geslaagd was om 50% te
halen. Het was in de les biologie en de leraar
was de heer Allonsius. We leerden over de
poten van bijen. Er waren voor-, midden- en
achterpoten. We leerden deze herkennen onder
de microscoop. Elke poot had blijkbaar zijn
specifieke kenmerken. Ik had de meeste moeite
om deze poten uit elkaar te houden. Of er nu
een voor-, achter- of middenpoot onder de
microscoop lag, ik kon ze met de beste wil van
de wereld niet herkennen. Indien ik het dan
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toch eens bij het rechte eind had, betrof het
meestal een pure gok.
Op een dag kregen we een toets over de bijenpoten. Dit was het moment waar ik voor
gevreesd had. Er lag weer een poot onder de
microscoop en ik kon uiteraard niet met zekerheid zeggen welke poot het was. Je moet op
een bepaald ogenblik toch een keuze maken en
achteraf bleek het fout te zijn. Als je maar 1
vraag krijgt op een toets en je slaat de bal mis,
dan kun je uiteraard moeilijk de helft van de
punten halen. Bijgevolg had ik 3 of 4/10.
Achteraf bekeken viel dit al bij al nog mee voor
een foute gok. Niettemin was ik er uiteraard
het hart van in.
Een ander vak dat ik mij nog goed herinner is
“plastische opvoeding”. Dat lag mij absoluut
niet. Dit was een vak waarbij je niet alleen handig moest zijn, maar ook nog een behoorlijke
portie fantasie moest hebben. Daar had ik
sowieso problemen mee.
Ik herinner mij nog de opdracht waarbij we een

collage moesten maken. We moesten een aantal prenten bijeenzoeken uit tijdschriften en
deze verwerken in een collage. De collage
moest grappig zijn en als het mogelijk was
moest ze ook een bepaalde boodschap dragen.
Ik heb een volledig weekend in tijdschriften
zitten zoeken om leuke ideeën op te doen,
doch zonder resultaat. Ik heb uiteraard wel een
collage gemaakt, maar ik vond ze zelf niet
grappig en weinig origineel in vergelijking met
de collages van klasgenoten. Ik had veel liever
verschillende lessen te leren dan dergelijke
opdrachten uit te voeren.
Naast die twee herinneringen heb ik uiteraard
vooral goede herinneringen aan mijn tijd op de
Middenschool in de Leegstraat. Eenmaal je een
job uitoefent, besef je pas welke mooie, onbezorgde tijd je hebt beleefd op de schoolbanken.

6 ASO van de promotie 1993, met leerling Kersten Geers (2de rij, 3de van links): schooljaar 1992 – 1993.

ten. Hij wilde de organisatie van het gebouw
ontregelen en had daar zo zijn methodes voor.
Hij bood een enorme toegangspartij aan die
onmiddellijk aansloot bij de traphal. Het was
een poging het oude gebouw naar de kroon te
steken, het te klasseren als ‘ook Atheneum’. De
bibliotheek en het studielokaal en de mediatheek waren immers in de nieuwe vleugel te
vinden, alleen de ingang nog niet. Het is (toen
en nadien) nooit gelukt.
Op een dag werden bromfietsen gestolen uit de
bromfietsenstalling. Er kwam een nieuwe stalling aan de toegangsas, dichter bij het schoolgebouw, dichter bij de potentiële nieuwe
ingang van de nieuwe vleugel. De nieuwe vleugel heeft die kans nooit kunnen verzilveren,
nog steeds ging iedereen het gebouw binnen
langs de speelplaats, via de achterdeur.
Na alle pogingen zichzelf tot hoofdingang uit
te roepen, werd de nieuwe vleugel de ceremoniële voordeur, teken van het ‘nieuwe’
Enkele leerlingen van de promotie 1988 in het 6de jaar, met leraar Eddy Foubert en leerling Brenda
Clemminck (1ste rij, in het midden): schooljaar 1987 – 1988.
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Latijn vond ik aangenaam, deels omdat het om
een totaal nieuw vak ging, maar er toch ook
veel geschiedenis van de Romeinse tijd bij
kwam kijken, wat mij erg interesseerde, en
deels door de hilariteit die ontstaan was doordat er, vóór de eerste les, gefluisterd werd dat
de lerares knap en jong was.
De lessen wiskunde vielen mij een beetje tegen,
ik vond het vak ook vrij saai. Gelukkig kon ik
vanuit de klas net de kerktoren van Zelzate
boven de oude turnzaal uit zien steken. Daarbij
was het niet mijn bedoeling om enige religieuze inspiratie op te doen om zo tot betere resultaten in de wiskunde te komen, maar eerder
om van tijd tot tijd te zien hoe laat het was (ik
droeg geen horloge) en zo de minuten tot de
speeltijd af te tellen, wat uiteindelijk ook opgemerkt werd door de lerares, mevrouw
Danschutter.
Als ik aan de middenschool terugdenk, herinner ik mij ook de traditionele schooluitstap
naar Parijs in het eerste jaar. In het tweede jaar
was het de gewoonte naar Londen te gaan,
maar dat ging toen niet door omdat er geloof
ik een bomaanslag was geweest; uiteindelijk
zijn we in Rijsel beland.
Jammer genoeg heeft de school aan mij, zoals
aan elk kind, ook vele minder goede herinneringen achtergelaten: het vroeg opstaan, het
huiswerk, de toetsen en examens, de soms
strenge leerkrachten, de “schoolse” sfeer; allemaal dingen waardoor ik over het algemeen
blij ben dat ik mijn schooltijd achter de rug
heb. Als ik eraan terugdenk, komt zelfs de –
toentertijd vrij traumatiserende – gedachte
terug aan de eerste keer dat ik betrapt werd op
spieken (bij een dictee bij mijnheer Claessens).
Het was trouwens de eerste en voorlaatste keer
dat ik ooit gespiekt heb.
Toch kan ik zeggen dat ik een afwisselende en
stimulerende schooltijd gehad heb, waarin ik
ook heel veel plezier en uitdagingen heb
gekend, van veel aangename mensen les heb
gehad en waaraan ik een stevige basisopleiding
heb overgehouden.
Voor ik evenwel dit ophalen van herinneringen
aan mijn schooltijd beëindig, zou ik nog even
een kleine rechtzetting willen doen. Tijdens mijn
jaren op de basisschool was ik zeker geen rustig
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kereltje, en ben ik enkele keren verzeild geraakt
in een iets wildere spelsituatie. Bij één van die
keren had ik een meisje omvergeduwd, dat daardoor een gat in haar broek kreeg. Ik heb het
altijd ontkend voor directeur Stuyvaert, maar
nu, na ruim vijftien jaar, zou ik hierbij schuld
willen bekennen. Als u dit leest, meneer
Stuyvaert, en als u erop staat, dan zal ik mijn
straf vooralsnog ondergaan, en bij u gedurende
één uur in de hoek komen staan, al dan niet bij
het dragen van twee – welverdiende – ezelsoren.
Geert Verdoolaege, oud-leerling 1995

T-vormig
Het gebouw van het Atheneum had zich wat
uitgebreid.
Er was een nieuw stuk aan toegevoegd.
Ik weet niet hoe het eruitzag voor de toevoeging.
Het was immers af voor ik erin terechtkwam.

Brenda Clemminck, oud-leerling 1988

Herinneringen aan school
Vrijdag 15 maart. Telefoon: Raymond
Verdoolaege belt me op. Of ik een artikel wil
schrijven met herinneringen aan mijn schooltijd. Tja, dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd
dan gedaan: ik heb de school in 1990 verlaten.
Ik verloor bijna alle contact met mijn oudmedeleerlingen. Op de bus naar Gent zag ik
soms wel iemand van een jongere lichting en
tijdens de scholierenstakingen van 1993 en
1994 had ik opnieuw heel wat contact met
leerlingen van de school. Ook een aantal leerkrachten heb ik later weer ontmoet.
Van de stof hou ik na 12 jaar niet zo veel meer
over, behalve dan een aantal dingen uit de wiskunde en de fysica; ik heb ook nog een aantal
schriften (zelfs van de Middenschool) bewaard.
Uiteraard heb ik nog veel herinneringen aan
school, bijvoorbeeld de dag dat we thuis bezoek

kregen van mevrouw Meneve, leerkracht wiskunde. “Of ik al een keuze van studierichting
voor het 5de en 6de leerjaar had gemaakt?” Het
bezoek kwam op een slecht moment. Het was
voetbal op tv en mijn vader keek geïnteresseerd
naar de wedstrijd. Voor hem stond die keuze al
vast: reeds vroeg had hij mij duidelijk gemaakt
dat ik ofwel zou studeren ofwel in de mijnen
zou werken. Uit de toon bleek duidelijk dat de
mijnen geen goed vooruitzicht waren – mijn
vader had zelf in Wallonië en in Limburg in de
mijnen gewerkt. Gelukkig voor hem was ik een
goede student en het zouden dus niet de mijnen worden. Voor hem zou ik talen studeren: op
een dag zouden we samen met hem naar ZuidSpanje trekken en daar zou ik in een havenstad
als tolk werken.
Ikzelf liep niet zo warm voor dit idee. Het had
mij al veel moeite gekost om Engels te leren! Ik
wist ook reeds wat vertalen was. Thuis waren
wij het, de kinderen, die de moeilijke officiële
documenten in het Spaans moesten vertalen.
Bovendien was ik geïnteresseerd in wiskunde...

Ik kon het niet erg goed definiëren, het atheneumcomplex.
Later heeft het zich in mijn geheugen genesteld in T-vormige gedaante: een T als uitgebouwde L. Het ene T-been was stevig op de stenen massa van de speelplaats verankerd, het
andere been – het nieuwe been – dreef op het
zand. De belangrijkste eigenschap van de nieuwe vleugel was dat hij ‘nieuw’ was, buitensporig en ongegeneerd nieuw.
Als je het complex nu bekijkt met zijn min of
meer centraal gelegen toegangszone, dan lijkt
de vervollediging van de ‘T’ een evidente
ingreep, een haast in stilte verlopen transformatie. Dat leek toen niet zo. Hun
markante coëxistentie – oud en nieuw – verrieden een sluimerend conflict.
De nieuwe vleugel was een bakstenen volume,
verticaal geleed met gefacetteerde ramen. Het
was de bouwmode eind de jaren tachtig, toen
de uitbreiding werd bedacht.
De nieuwe vleugel heeft altijd – in stilte –
geprobeerd het moedergebouw een hak te zet-

Enkele leerlingen van de promotie 1990 in het 6de jaar, met leraressen Jacqueline Chinitor (links) en Josée
Rypens (rechts), en met leerling José Ramon Gavilan y Alvarez (1ste rij, 3de van links): schooljaar 1989 –
1990.
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Universitaire studies? Voor arbeiderskinderen is
de toegang tot het hoger onderwijs niet evident. Maar nu bleek dat ik goed was in wiskunde en dat gaf mijn vader andere vooruitzichten. De discussie was kort, maar ik had mijn
slag gehaald: het werd wiskunde en zijn plannen gingen niet door.
Mevrouw Meneve werd onze belangrijkste
leerkracht: 8 uur wiskunde per week plus nog
een “vrijwillig uurke” voorbereiding op het toegangsexamen burgerlijk ingenieur en voorbereiding op de wiskundeolympiade. We hebben
toen zo intens wiskunde gestudeerd dat ik één
jaar na het verlaten van de school nog alle stellingen kon. En ze zal wel gelijk hebben toen ze
beweerde dat haar lesmethode een goede
voorbereiding was op universitaire studies. Bij
elke psychotechnische test heb ik later kunnen
ervaren hoe nuttig het “vrijwillig uurke” voorbereiding op de wiskundeolympiade was.
De sfeer in de klas was goed. We werkten goed
samen en dat leverde voor Nederlands bijvoorbeeld mooie groepswerkjes op zoals de boekbespreking van “Het Dwaallicht” door Willem
Elsschot.
Soms kregen we lichamelijke opvoeding met
leerlingen uit het beroeps. Het contact tussen de
leerlingen uit de humaniora met leerlingen uit
het beroeps is zelfs voor een kleine school als het
KA niet zo evident en tijdens die lessen kregen
we tenminste de kans om die te leggen.
De relatie met de leerkrachten was goed en op
één na waren ze allemaal gemotiveerd bezig met
hun werk. Sommigen waren misschien te overenthousiast zoals bijv. mijnheer Callens: hij vergat dat alle kopieën die hij meegaf nadien door
de leerlingen in een boekentas gedragen moest
worden. En zwaar werd die boekentas zeker voor
hen die niet in Zelzate-Oost woonden.
Van sommige leerkrachten zoals bijv. mevrouw
Meganck was ik verschillende malen onder de
indruk hoe zij hun les voorbereidden en alles
tot in de details opzochten. En dan was er
mijnheer Verbaenen die tijdens de speeltijd het
materiaal voor zijn proefjes klaarmaakte.
Tof vond ik ook wel dat de leerkrachten open
stonden voor de opvattingen van leerlingen en
zeker ook interesse toonden voor maatschappelijke fenomenen. Het gebeurde vaak dat wij
tijdens de les godsdienst bijvoorbeeld verwik-
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keld waren in een discussie met de leerkracht,
mijnheer Van Daele, op de speelplaats beter
gekend als “Jommeke”. Toch vond hij tijd om
zijn leerstof te geven. Ook over de leermethode werd gediscussieerd. En zo vernam ik tijdens
zijn les dat ik voor de verdere studies mijn studiemethode zou moeten herzien. We kregen
ook goede raad mee van de leerkrachten, bijvoorbeeld van mijnheer De Batselier, toen hij
ons vertelde over zijn eigen studieperiode:
“Zonder werken zou ik mijn diploma niet
gehaald hebben”, zei hij, en dat geldt zeker ook
voor mij. Bij mijnheer Verbaenen leerde ik verder hoe ik mij zeker niet moest gedragen tijdens een mondeling examen.
In het laatste jaar werd volop gediscussieerd
over de keuze van toekomstige studies. Die
keuze blijft hoe dan ook moeilijk, omdat de
jongeren geen idee hebben van het beroepsleven, voor zover dit dan voor hen reeds als
belangrijk beschouwd wordt.
Ik wilde voor landbouwkundig ingenieur studeren, hoewel ik ook wel sterk geïnteresseerd
was in de opleidingen licentiaat wiskunde of
fysica. Maar die leken mij te weinig toegepast.
Met landbouwkundig ingenieur had ik de
indruk mij minder te kunnen vergissen, aangezien alle wetenschappen er werden gegeven.
Bovendien wilde ik iets doen dat ik ten dienste
kon stellen van de maatschappij en landbouwkundig ingenieur leek me daaraan te beantwoorden. Mijn idee was om in de derde wereld
mee te helpen aan de opbouw van een nieuwe
(socialistische) maatschappij. Maar nog voor ik
het KA had verlaten was de wereld veranderd:
de muur van Berlijn was in het begin van dat
laatste schooljaar gevallen. Ik besefte toen niet
zo goed wat dit betekende, op de eerste plaats
voor de bevolkingen van de landen zelf.
Sindsdien zou er geen alternatief bestaan voor
het kapitalisme.
Na het beëindigen van mijn studies aan de universiteit vertrok ik toch naar het buitenland.
Niet omdat ik geloofde wonderen te doen.
Regeringen zijn in staat veel meer te doen op
het vlak van onderwijs en gezondheidszorg dan
individuen of een aantal NGO’s samen en daarvan ben ik nog meer overtuigd na mijn vertrek.
Vertrekken bood me wel de mogelijkheid om de
wereld te ontdekken om daarna te getuigen
hoe die eruit zag. De kans werd mij gegeven
door de officiële ontwikkelingsorganisatie van

in het derde studiejaar, met mijnheer De
Geyter, de bouwwerf bezochten, en dat we
heel in het begin, na de opening, pantoffels
moesten dragen om de vloeren niet vuil te
maken.
Ook op het terrein van het Atheneum heb ik
enkele veranderingen zien gebeuren. Omdat ik
als zoon van een personeelslid dikwijls, in de
naschoolse uren, op het schoolterrein rondgezworven heb, heb ik nog het bestaan geweten
van de witte “paviljoenen” naast de fietsenrekken. En dan is er natuurlijk de “nieuwe” derde
vleugel van het atheneum, die het gebouw
vanop de speelplaats van de middenschool –
op een vrij misplaatste manier – op een
onneembare burcht deed lijken. Ik kan zelfs
zeggen dat ik ook mijn (bescheiden) aandeel
gehad heb in de werkzaamheden, want ik heb
nog meegeholpen aan de “boomplantdag”
voor het aanplanten van bomen en struiken
rond de nieuwe vleugel, waarbij ik assistentbesproeier-met-brandslang van Alfred de
werkman was.
Naast de veranderingen aan de gebouwen denk
ik wat de basisschool betreft, aan de school-

feesten terug, en wat de school in het algemeen betreft, aan de openschooldagen. Ik keek
naar beide gebeurtenissen altijd lang vooraf
uit. Op de schoolfeesten werden er, natuurlijk
in de eerste plaats dankzij de inzet van leraren
en directeur, voorstellingen gegeven door de
leerlingen voor de ouders. Eén van mijn herinneringen is dat ik in het derde studiejaar, verkleed als loze vissertje, het mooiste meisje van
de klas een kus mocht geven. Nu goed, bijna
een kus, want het “gebeurde” achter een geopende paraplu, en in werkelijkheid wou dat
zeggen dat er helemaal niets gebeurde, maar
de illusie voor het publiek was er wel.
En dan waren er de openschooldagen, die voor
de leerlingen vooral een gelegenheid waren om
de leraren even van een soepelere kant te zien,
maar vooral om te genieten van de vele activiteiten en natuurlijk de eetgelegenheden – we
leven nog altijd in Vlaanderen.
De overgang van basisschool naar middenschool ging vrij vlot. In het laatste jaar van de
basisschool hadden we met de klas al een
bezoek gebracht aan “de grote school” en het
enige grote verschil dat mij opviel was de grotere hoeveelheid huiswerk. Vooral de lessen

De promotie 1995 in 4 ASO, met leerling Geert Verdoolaege (4de rij, helemaal links): schooljaar 1992 – 1993.

75 jaar Gemeenschapsonderwijs Zelzate •¬

75

DEFINITIEVE TEKST

19-01-2017

11:33

Pagina 77

brevet Stafbrevethouder
Voornaamste stages als piloot:
'87: Fighter Weapons Instructor Course
(Orland, Noorwegen)
'88: Tactical Leadership Programme
(Jever, Duitsland)
'89: Low level Flying training
(Meknes, Marokko)
'88-'91-'94: Red Flag (Nevada, USA)
'96: Low level Flying (Goose Bay, Canada)
'98-'99 : Operation Joint Guard
(Bosnië, vanuit Villafranca, IT)
: Operation Joint Force (Bosnië)
: Operation Allied Force
(Kosovo, vanuit Amendola, IT)
Claude Van de Voorde, oud-leerling 1977

steunend op een stevige algemene basiskennis.
Die basis heb ik meegekregen te Zelzate, waarvoor nog steeds mijn bijzondere dank.
Studies:
'80–'92 : Gemeenschapsonderwijs Zelzate:
Basisschool – Middenschool –
Koninklijk Atheneum
'92–'97 : Koninklijke Militaire school: Burgerlijk
IngenieurPolytechniek,specialiteit
vliegtuigmechanica
1998 : ENJJT: Euro Nato pilotenopleiding in
Texas, USA – Amerikaanse vleugels.
1999 : juni: Belgische vleugels op Alpha Jet
1999 : december: hoger vliegbrevet o
Alpha Jet
2000 : militair piloot, kapitein-vlieger op F16

Bekentenissen

Om mijn studies van piloot aan te kunnen en succesvol te beëindigen heb ik hard moeten werken,

Zoals de meeste mensen, denk ik, herinner ik mij
niet bijzonder veel meer van mijn schoolgaande
periode, zelfs niet van de laatste
jaren, hoewel dat toch nog maar
zeven jaar geleden is.
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dies en op school leer je zeker veel bij, maar je
leert er niet alles. Op school was de relatie tussen de leerlingen onderling zeer goed. We hielpen mekaar daar waar we konden. Buiten de
school echter zijn de collega’s niet altijd vrienden voor mekaar. Op school lijkt het vaak alsof
onze mening ook belangrijk is. Buiten de
school wordt vlug duidelijk dat de mening en
belangen van de werkgever meer doorwegen
dan die van een gewone werknemer en krijgt
het woord “ondergeschikte” zijn volle betekenis. Op school mag je je het veroorloven van
rebel te zijn. Buiten de school op de werkvloer
is dit niet meer waar! De kloof met de echte
wereld is soms te groot.

Op school leefden we in een te beschermde
omgeving. Zonder twijfel is het algemeen
secundair een goede basis voor de verdere stu-

Herinneringen aan

José Ramon Gavilan y Alvarez,
oud-leerling 1990

Nico Claessens, oud-leerling 1992

2.

Nico Claessens (oud-leerling 1992), bij zijn vliegtuig.

de Vlaamse Gemeenschap: VVOB. Ze zochten
iemand voor Nicaragua en 3,5 jaar heb ik daar
in een bananenproject gewerkt. Elk jaar werden we opnieuw herinnerd aan de manke relatie tussen het rijke Noorden en het arme
Zuiden. Jaarlijks kregen we immers bezoek van
onze verantwoordelijken en dit was de periode
waarin onderhandeld werd over de toekomstige bestedingen. Hierbij werd de lokale partner
soms op een subtiele manier vernederd. En op
die momenten werden we ook herinnerd aan
onze plaats als werknemer. Dat officiële ontwikkelingswerk was nu mijn inkomensbron.
Zowel op persoonlijk als op werkvlak was die
ervaring voor mij zeer rijk. In Nicaragua zag ik
de werkelijkheid zoals die is en tot wat armoede mensen kan drijven en hoe mensen in zulke
omstandigheden vervallen tot een “koopwaar”.

Als er mij één eigenschap van mijn
scholen direct in het oog springt,
dan is het wel de grote verandering die de gebouwen in de loop
der jaren ondergaan hebben. Zo
heb ik tijdens mijn eerste jaren op
de basisschool les gehad in de
kleine gebouwtjes naast de grote
turnzaal, waarvoor iemand op het
– voor mij toch – eigenaardige
idee was gekomen om ze in een
soort vaalgroene kleur te verven.
In het eerste en tweede studiejaar
was dat zelfs in nog oudere
gebouwtjes die ondertussen afgebroken zijn, maar die ik mij nog
herinner omdat ik vond dat er
altijd zo’n vreselijke geur hing van
een bepaald soort schoonmaakmiddelen, die ik alleen van daar
kende, en die mij dus aan school
deed denken. De huidige basisschool stond er nog niet; er was
op die plaats als ik mij goed herinner een grasveld met enkele
bomen erop. Ik weet nog dat we

Enkele leerlingen van de promotie 1991 in het 6de jaar, met leraren Erwin Wauters en Mirose Van Riebeke,
en met leerling Johan D’Haene (2de rij, 2de van links): schooljaar 1990 – 1991.
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het KAZ
Als ik terugdenk aan de tijd dat ik op de
schoolbanken van het KAZ zat, komen er tal
van nostalgische gevoelens en beelden bij mij
op. Het klinkt cliché, maar het was een mooie
tijd: op school heerste er een aangename, ontspannen sfeer, zowel tussen de leerlingen
onderling als met de (meeste) leraren.
Vooral de buiten- en naschoolse activiteiten en
gebeurtenissen staan in mijn geheugen gegrift.
Denk maar aan het weekendje Brussel met de
5de moderne talen o.l.v. mevrouw Van Riebeke
(1990). Een hilarisch weekend waarvan ik de
details liever niet aan dit papier toevertrouw.
Ook onze 100-dagenviering is op z’n minst historisch te noemen (1991). ’s Morgens met de
ganse bende op een boerenkar rond de Grote
Markt, ’s middags spel zonder grenzen met de
leraren, gevolgd door een gezellige spaghettiavond om daarna af te sluiten met een onvergetelijke t.d. in de goeie ouwe Summertime!
Wij waren ook de klas die voor het eerst deel heeft
genomen aan de CJP-wedstrijd ‘Cultuurschool van
het Jaar’ (1991). Wij hebben toen die wedstrijd
gewonnen, waardoor de school voor het eerst
Cultuurschool van het Jaar werd. Met de ganse klas
hebben we er een schitterende week Barcelona aan
overgehouden. On-ver-ge-te-lijk, om het met de
woorden van Eddy Wally te zeggen.
Vooraleer we naar Barcelona vertrokken, hadden we echter eerst nog met Pionier de alomgekende Beach Party georganiseerd aan het
openluchtzwembad. Het was bij mijn weten de
allerlaatste keer dat Pionier de organisatie volledig in eigen handen had en vele honderden
fuifnummers een zwoele avond bezorgde.
Uiteraard werd er niet enkel gereisd en gefeest.
Er werd ook duchtig gestudeerd. Aan het einde
van het 6de middelbaar was ik in ieder geval
heel goed voorbereid op het hoger onderwijs.
Vooral de lessen economie van de heer De Wolf
en de lessen Frans van mevrouw Van Riebeke
zijn mij bijgebleven. Het hoge niveau en de
boeiende manier van lesgeven zal daar zeker
iets mee te maken hebben.
Wat mij ook verheugt, is dat ik nog regelmatig
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contact heb met de school, via de stagiairs op
mijn werk en als jurylid voor de geïntegreerde
proef. Met de stagiairs sla ik graag eens een
babbeltje over hoe het er nu aan toegaat op
school. Het is heel boeiend om de normen en
waarden te zien evolueren en nieuwe trends te
zien opduiken.
Als jurylid kom ik tweemaal per jaar letterlijk
de sfeer opsnuiven in de school. Het contact
met de vroegere leraren blijft een aangename
ervaring. Ik moet bekennen dat ik de neiging
moet onderdrukken om nu tijdens de pauze
eens op de speelplaats te gaan kijken.
Last but not least heb ik aan mijn schooltijd op
het KAZ een aantal fijne vriendschappen overgehouden. We zien elkaar niet zo veel, maar als
we al eens afspreken dan is nagenoeg iedereen
van de partij en wordt het gegarandeerd een
gezellige bedoening.
Zou dat eigenlijk niet één van de belangrijkste
opdrachten van de school zijn: vriendschappen
smeden…?

Claude Van de Voorde (oud-leerling 1977), in zijn vliegtuig.

Johan D’ Haene, oud-leerling 1991

Twee hoogvliegers
1.
Na drie jaar KAZ besluit ik in 1977 een militaire loopbaan te wagen; dankzij een fantastische
voorbereiding van enkele leerkrachten van het
KAZ slaag ik voor de toegangsproeven aan de
Koninklijke Kadettenschool. In 1984 studeer ik
af aan de Koninklijke Militaire School als leerling-piloot. Een jaar later behaal ik de zo
gegeerde “vleugels” en word geselecteerd om
een opleiding als gevechtspiloot op de toen
gloednieuwe F16 aan te vatten.
Vanaf 1986 ben ik gestationeerd te KleineBrogel en doorloop er de verschillende trainingsfases. Na een jaar word ik uitgekozen om
deel te nemen aan de “Fighter Weapons
Instructor”-cursus (het NAVO equivalent van
de bekende Top Gun school). Gedurende de
volgende jaren kan ik deelnemen aan verschillende internationale stages (o.a. in de VSA,

Canada, Marokko…), teneinde mij te vervolmaken als F16 piloot.
In 1998 krijg ik als majoor het bevel over het
31ste Fighter Bomber Squadron. Vermits de
Balkancrisis zich op dat ogenblik ontwikkelt,
word ik, samen met mijn piloten, uitgezonden

om vanuit Italië (Villafranca) op te treden in
het Bosnisch luchtruim. Amper drie maanden
later wordt het menens in Kosovo en word ik
aangesteld als detachementscommandant om
vanuit Amendola (Italië) de operaties van de
Belgische Luchtmacht te leiden. Tijdens de
eerste weken van het conflict voer ik verschillende opdrachten uit in het kader van de operatie “Allied Force”. In totaal heb ik meer dan
zeven maanden deelgenomen aan de humanitaire operaties in het Balkangebied.
Momenteel werk ik als luitenant-kolonel op
het hoofdkwartier van de Belgische
Krijgsmacht te Brussel, waar ik verantwoordelijk ben voor het langetermijnbeleid van de
luchtmacht.
Ik totaliseer meer dan 1900 vlieguren op F16
en ben nog steeds operationeel als gastpiloot.
Studies:
80 – 84: Koninklijke Militaire School :
Licentiaat Militaire en
Luchtvaartwetenschappen.
84 – 85: Hoger Vliegbrevet militair piloot
90 – 91 : Vorming kandidaat-majoor
97 – 98: Hogere stafcursus :
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* * * * *

Vriendenkring Koninklijk
Atheneum
Voorzitter:
Raymond Verdoolaege,
eredirecteur Koninklijk Atheneum
Ondervoorzitter:
Lut Meganck, lerares Latijn
Secretaris:
Annie Maes, opvoeder
Penningmeester:
Tania Bauwens,
administratief medewerker

De eerste VSO-promotie van het KA (promotie 1977), in het 1ste leerjaar (met de heer De Jaegher),
schooljaar 1965 – 1966.

Bestuursleden:
Jan Delemarre, leraar informatica en
toegepaste informatica
Joseph Leys, leraar Nederlands en
project algemene vakken
Mi-Rose Van Riebeke, lerares Frans

Vastenhaeck Guy
Beeckmans Jeanine
De Baets Vivien
Godier Ann
De Nul Inge
Van Renterghem Mieke
Bellemans Staf
Bonné Veerle
Debrouwere Griet
Vercauter Eric
Ackerman Hilde
Bellemans Rita
Liagre Christine
Burghgraeve Etienne
Souabni Abdenbi
Kinderverzorgster:
Van Laere Gonda
Het dienstpersoneel:
De Meyer Monique
De Mangelaere Carine
De Taye Diane
Van de Voorde Annie
Bruggeman Danny
Fuchs Carmen

* * * * *

Personeelsleden Basisschool
De Reigers

Personeelsleden
Middenschool Zelzate.
De directeur: Philippe Noben

De directeur: Deruiter Chris

Het 3de A3 metaalbewerking (met de heer Renier), schooljaar 1965 – 1966.
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Het ondersteunend personeel:
Lippens Viviane

Het ondersteunend personeel:
Jacqui De Maesschalck, opvoeder
Nadine Petit, opvoeder

Het onderwijzend personeel:

Het onderwijzend personeel:

Nelis Karin
Vereecken Annick
Froment Martine
Sarasin Nadja
De Saegher Belinda
Vercouillie Marie-Christine
Van de Veire Tilly

Christiaan Blondeel
Helena Bombello
Marleen Claes
Ignace Cocquyt
Ria Danschutter
Willy De Clercq
Luc De Jonge
Annick De Sutter
Emmanuel Dewitte
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Stefan Haes
Rudy Lavreau
Christiane Locufier
Véronique Logé
Lutgart Meganck
Luc Prevenier
Brunhilde Ravyse
Marianne Roose
Nadia Saey
Stefaan Van Coppenolle
Nina Van de Voorde
Marina Van den Meersschaut
Alex Van Gysel
Nathalie Van Puyvelde
Edith Vandaele
Ingrid Vergauwen
Kurt Verheyden
Erik Verleyen
Het dienstpersoneel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bruggeman Danny
De Taeye Diane
Dewoyer Nico
Demuynck Yvette
Penny Marie- Christine
Schiettecatte Ginette
Tukebana Marie Claire
Van de Voorde Annie
Van Hoecke Rita

Personeelsleden
Koninklijk Atheneum
De directeur: Johan Brackeva
a.i. Ronald Vlaeminck
De technisch adviseur-coördinator:
Magerman

Marc

Het ondersteunend personeel:
Annie Maes, opvoeder
Soraya van den Berg, opvoeder
Ellen Lammens, opvoeder
Tania Bauwens, administratief medewerker
Het onderwijzend personeel:
Jean-Pierre Abbeel
Katrien Alderweireldt
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Josine Aerts
Julien Balcaen
Filip Bisschop
Helena Bombello
Hugo Brokken
Claude Callens
Marleen Claes
Jo Cochuyt
Nadine Crommen
Erik De Batselier
Marc De Bruyckere
Filip De Cavel
Willy De Clercq
Luc De Jonge
Eddy Delanghe
Jan Delemarre
Bart De Paepe
Jeaninne Deprez
Ingrid De Roo
Linda De Smet
Annick De Sutter
René De Vent
Véronique Dewaele
Magda Deygers
Jozef D’hoey
Chantal Fontana
Eddy Foubert
Cathy Grande
Christine Lauwyck
Rudy Lavreau
Joseph Leys
Véronique Logé
Eric Loquet
Lut Meganck
Willie Panhuis
Martine Plasschaert
Jean-Claude Poupaert
Jan Rasschaert
Simonne Thijs
André Van Belle
Erna Van de Velde
Karel Van de Voorde
Nina Van de Voorde
Alex Van Gysel
Philippe Van Maldegem
Nathalie Van Puyvelde
Mi-Rose Van Riebeke
Stan Verbaenen
Ann Vereecke
Ingrid Vergauwen
Joachim Verhoeyen
Koen Verkimpe

De promotie 1972 in het 6de leerjaar (met de heer Gustaaf Hillaert), schooljaar 1965 – 1966.

De promotie 1975 in het 3de leerjaar (met de heer Max Gevaert), schooljaar 1965 – 1966.
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PERSONEELS- EN KLASFOTO’S VAN VROEGER

Het 4de jaar A3 mechanica (met de heer Stevens), schooljaar 1964 – 1965.
De oudste foto van het lerarenkorps van de jonge RMS: oktober 1927
1ste rij, v.l.n.r.: de heer Van Hautte, directeur Voets, mevrouw Van Bergen, de heer Van Bergen
2de rij, v.l.n.r.: de heren Cardon, Gilleman, Verstraete, De Vadder, Boey en Stevens.

De voetbalploeg van de leraren: schooljaar 1947 – 1948
1ste rij, gehurkt, v.l.n.r.: Paul Leroux, Victor Acke,... , Jean Dangoxhe, Roger Mollé
Het 4de en 5de A3 metaalbewerking (met de heren Van Acker en Impens), schooljaar 1965 – 1966.
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2de rij, staand, v.l.n.r.: directeur Reyns, Paul De Wilde, Frans …, Achiel Lyppens, Lucien Renier,
Edgard Cousens, Robert Baecke.
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Het lerarenkorps van de RMS en preïndustriële afdeling: juni 1955
1ste rij, v.l.n.r.: de heren Haes, Van Reck, Renier, Acke, Stevens, Raes en Versele
2de rij, v.l.n.r.: de heren Rombout en Dangoxhe, mevrouwen Taeymans, Van Vooren, Van
Liefferinge, Van Heyghen en Chalmet, de heer Steen, mevrouwen De Schrijver, Van Bastelaere en
Jacobs, de heer Leroux, mevrouw Van de Capelle, directeur Reyns en de heer Panhuis.

Het 3de jaar A3 elektriciteit (met de heer Van de Wiele), schooljaar 1964 – 1965.

Het lerarenkorps van het KA: schooljaar 1960 – 1961
1ste rij, v.l.n.r.: mevrouwen Jacobs, Van Vooren en Van de Capelle, de heer Gevaert, directeur
Leroux, de heren Panhuis, De Vadder en Jacobs, mevrouw Van Liefferinge
2de rij, v.l.n.r.: de heren Mollé en Rombout, mevrouwen Van Molhem, Taeyman, De Cock, De
Jonghe , … , Chalmet, Van Rompu, Van Heyghen, Tchoumac en Van Bastelaere, de heer Hillaert
3de rij, v.l.n.r.: de heren Van Coppenolle, Lyppens, Torfs, Dangoxhe, Van Reck, Vyncke en Ricourt,
mevrouw Steyaert.
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Het 1ste jaar A2 mechanica en elektriciteit (met de heer De Corte), schooljaar 1964 – 1965.
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Het lerarenkorps van het RITO: schooljaar 1960 – 1961
1ste rij, v.l.n.r.: de heren De Corte, Renier, Versele, Van Reck, directeur Vanden Eynde, werkmeester

De promotie 1967 van het KA in de 4de Moderne (met mevrouw Chalmet), schooljaar 1963 – 1964.

De Kuyper, de heren Acke, Haes en Impens
2de rij, v.l.n.r.: de heren Van Meerhaeghe, Camps, Daelman, Van Geyt, De Wolf, Danschutter,
Verhoeven, Lenaerts, Muynghen, Jacobs, Swartelé, Neirynck, Van Driessche, De Ridder, … en Van
Acker.

Het dienstpersoneel in de keuken: schooljaar 1961 – 1962
Promotie 1973 in het 4de leerjaar (met de heer Peter Claessens), schooljaar 1964 – 1965.
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V.l.n.r.: Gerard Gyselinck, Marcel Delemare en Madeleine, Gabriel, Julienne en Christiane.
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Het personeel van het RITO: schooljaar 1962 – 1963
1ste rij, v.l.n.r.: de heren Stevens, Acke en Renier, directeur Vanden Eynde, de heer De Corte,
mevrouw De Vos, de heren Messeman en Impens
2de rij, v.l.n.r.: de heren Verhoeven, Goethals, Jacobs, … , De Wolf, Neirynck, Vertriest, Muynghen,

De leerlingengroep “Dansende bloemen”, Kavalkade 1962, met herkenbaar Vera De Windt en Viviane Plets
(links) en Yvette Baete (rechts).

Van Driessche, Danschutter, Daelman, … , Swartelé, De Ridder en Van Acker.

Het personeel van de Basisschool: schooljaar 1978 - 1979
V.l.n.r.: Georges De Wilde, Peter Claessens, Staf Bellemans, Rik Ricourt, Katia Priem, Marcel Van
Buggenhout, directeur Hubert Stuyvaert..
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Promotie 1967 in de 5de Latijnse (met mevrouw Chalmet), schooljaar 1962 – 1963.
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Het personeel van de MS: schooljaar 1978 – 1979
1ste rij, v.l.n.r.: Iris De Gryse, Rosanne Chalmet, Lydie Terryn, directrice Lisette Hannes – Van

Een stijlvolle turnles onder leiding van de Heer Van Reck: schooljaar 1960 – 1961.

Steenbergen, Roger Mollé, Maurice Versele, Robert Van de Gejuchte, … en Raymond Verdoolaege
2de rij, v.l.n.r.: Ilse Verbert, Ria Danschutter, Martine Holvoet, Nicole Bonne, Henri Haes, Nicole
Tchoumac, Edith Vandaele, Jeanine Deprez, André Everaert en Amaury Van Driessche
3de rij, v.l.n.r.: Michel Alloncius, Luc Prevenier, Annie Maes, Arthur Daelman, Annie Van de
Gehuchte, Thierry Soumagne, Paul Tollenaere en Yves Mollé.

Het personeel van het KA: schooljaar 1985 – 1986
1ste rij, gehurkt, v.l.n.r.: Stan Verbaenen, Jean-Pierre Abbeel, Rita Van Hauwermeiren, Jan
Rasschaert, Claudine Van de Bruaene, Josine Aerts, Paul Tollenaere, Rudy Lavreau en Jean-Claude
Poupaert
2de rij, zittend, v.l.n.r.: Diane Van Asbroeck, Willy Panhuis, Eudèche Neirynck, Fred De Witte, directeur Raymond Verdoolaege, werkmeester Frans Saccasijn, Caroline Cocquyt, Erna Van de Velde en
Nina Van de Voorde
3de rij, staand, v.l.n.r.: Peter Peyskens, Rosita Naessens , Theo Camps, Willy Gouwy, opvoeder –

De eerste promotie van 1965 in de 5de Latijnse (met de heer Vyncke), schooljaar 1960 – 1961.
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huismeester Germain Lyppens, Georgette Vos, Denise Godaert, Christine Lauwyck, Eddy
Verstraeten, Aimé Marquenie, Eddy Delanghe, Xavier Danschutter, Eddy Foubert, Werner Van
Slijcken, Claude Callens, André Van Belle, Jacqui De Maesschalck, Mirose Van Riebeke, Mike De
Mulder, Jean Goethals, Roger Delaruelle, Jacqueline Chinitor, Bob Huys en Denijs Impens.
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Het personeel van de MS: schooljaar 1987 – 1988
1ste rij, v.l.n.r.: Iris De Gryse, Brunhilde Ravyse, Ingrid De Roo, directeur Reginald Eeckhaut,

?????????????????????

Jeanine Deprez, Ria Danschutter, Stefaan Van Coppenolle
2de rij, v.l.n.r.: Lut Meganck, Monique De Muyter, Marina Van den Meersschaut, Edith Vandaele,
Chris Blondeel, Johan Brackeva en Amaury Van Driessche
3de rij, v.l.n.r.: Philippe Verheggen, Marcel Van Acker, Michel Allonsius, Paul Tollenaere, Annie Van
de Gehuchte, Annie Maes, Nicole Tchoumac, Marleen Claes en Luc Prevenier.

Het personeel van het KA: schooljaar 1989 – 1990
1ste rij, v.l.n.r.: Odette Van Molhem, werkmeester Benny Dumez, directeur Raymond Verdoolaege,
opvoeder-huismeester Germain Lyppens, Xavier Danschutter, Eudèche Neirynck, Tania Van Loocke,
Georgette De Vos en Jacqueline Chinitor
2de rij, v.l.n.r.: Mirose Van Riebeke, Bob Huys, Adrienne Leyssen, Claude Callens, Denijs Impens,
André Van Belle, Werner Van Slijcken, Jean-Claude Poupaert, Johan Brackeva, Diane Van
Asbroeck, Josine Aerts, Lieve Lagaert en Christine Lauwyck
3de rij, v.l.n.r.: Joseph Leys, Paul Tollenaere, Philippe Van Maldegem, Eddy Foubert, Luc Van den
Eede, Eric Van Daele, De Smet en Jacqui De Maesschalck.
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Leraren o.l.v. directeur Paul Leroux geven cijfers tijdens het eindexamen naaien van de leerlingen van 3 C1:
schooljaar 1960 – 1961.
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Derde leerjaren
1ste rij, v.l.n.r.: Sander Poppe, Zeliha Sever, Lynn Baeyens, Matthias Demaret, Shana Vercauteren,
Quiara Pottier, Maaike Vereecken, Alessandro Poli, Stephanie Van Hecke, Marjolein Verstraete,
Marijke Beirnaert, Michele Guarino
2de rij, v.l.n.r.: Kenny De Pauw, Jennifer Braem, Sven De Mey, Glenn De Decker, Dimitri De
Dobbelaere, Yong-Han Ye, Angelo Facchin, Nadia El Makhfi, Virginie Dobbelaere, Steven Bauwens
3de rij, v.l.n.r.: Niek Hebberecht, Melissa Versteeg, Sandoline De Geest, Iris Hamerlinck, Silke
Heesakkers, Esra Tezel, Evelien Verhamme, Shana Denoble, Kimberly Humblé

Het 1ste jaar A3 (met de heer Daelman), schooljaar 1965 – 1966.

Ann Godier (links) en Vivien De Baets (rechts).

Vierde leerjaren
1ste rij, v.l.n.r.: Brandon Van Hecke, Lorenzo Hellinckx, Giovani Vercauteren, Patsy Gryp, Jeno De
Keyzer, Jelke Mollet, Kimberly Karels, Naquita Verstichel, Kirsten Van de Velde, Aline De Smet,
Seriana Depaepe, Yoshi Verstraete, Silke Roegiers
2de rij, v.l.n.r.: Saida Tandir, Manuel Abdelkafar, Najoua El Makhfi, Shannon Vogeleer, Samantha
De Cock, Rick Van Assel, Marie-Laure Zijleman, Roberto Dobbelaere, Bo Meerman, Sofian
Besseghir, Frederick Lippens
3de rij, v.l.n.r.: Reyhan Tezel, Martijn Kamerling, Amira Dervisevic, Kevin Jacquart, Ann-Mari
Karabatakova, Davy Vols, Chris Desmet, Liedewij Vergote, Aurélie Hamerlinck
Inge De Nul (links) en Mieke Van Renterghem (rechts).
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De promotie 1976 van het KA in het 2de leerjaar (met de heer De Vadder), schooljaar 1965 – 1966.
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Het personeel van de Basisschool: schooljaar 1984 – 1985
V.l.n.r.: Jean-Pierre De Geyter, Georges De Wilde, Marcel Van Buggenhout, juf Nadine (kleuters),
Peter Claessens, Rik Ricourt, juf Ingrid (kleuters), Christine Vercouillie; directeur Hubert Stuyvaert.

Eerste leerjaren
1ste rij, v.l.n.r.: Daan Roegiers, Matthias Baete, Thomas Uitdewillegen, Massimo Poli, Andreas
Mechelinck, Kjell Vaerewijck, Quinten Peeters, Angelo Abdelkafar, Melissa Dewoyer, Miguel
Lenssens, Tijs De Caluwé, Tim D’Hondt, Stein Deham, Lucinda Vercauteren, Flavia Willems, Hakim
Agnaou
2de rij, v.l.n.r.: Jonathan Humblé, Rianca Van Wanrooy, Bart Saey, Tess Gryp, Dimitrie Van Hecke,
Sadia Wanzeel, Jana Van Acker, Kimberly Verweire, Azziz Boucheta, Yana Ysebaert, Larissa
Lippens, Shari Lanckrock, Benjamin Humblé, Enrique Rufo Molero, Dominique Van Laecke
3de rij, v.l.n.r.: Macy Schatteman, Kaat Hulpiau, Lorenzo Genero, Sylke Kerpel, Robin Jacquart,
Joppe Mollet, Illeke De Clippeleir, Ismaïl Öz, Jennifer Roegiers, Yassine Boujnane, Mehmet Tezel,
Kimberly Lybaert, Kimberly Roeland
Belinda De Saegher (links) en Christine Vercouillie (rechts).

Tweede leerjaren
1ste rij, v.l.n.r.: Geerco Coremans, Matthias Cassier, Tom De Waele, Aida Fejzic, Jari Christiaens,
Jolien Uyttendaele, Jeri Leroux, Christophe Van De Wiele, Yuhin Gaspard, Severine Meirlaen,
Quiandro Verstichel, Kjell Van Den Broek, Tomas Morival
2de rij, v.l.n.r.: Phoebe Mestdagh, Amelien Rammeloo, Kaan Mola, Ian De Maesschalck, Jonas
Recollecte, Dephny De Vetter, Quinten Dielman, Tuba Tezel, Robin Quataert, Luca Verhoeven,
Camille Gaudius, Stephanie Versteele, Charlotte Mechelinck, Mieke Lievens
3de rij, v.l.n.r.: Rani Leroux, Lona De Loose, Leila El Makhfi, Caressa Lippens, Emmy Van Laere,
Lobke De La Ruelle, Gwendolyn Baudry, Dylan Goethals, Yngwie Hanssens, Quinten De Mey, Glenn
Hosten, Sander Sijnesael, Kelly Akingbade
De ploeg van de 1ste en 2des van het KA tijdens een voetbalmatch tegen “de broeders”, 1969.
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Guy Vastenhaeck (links) en Jeanine Beeckmans (rechts).
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Tweede kleuterklassen
1ste rij, v.l.n.r.: Lorenzo Van De Wiele, Björn Wouters, Daan Roose, Bieke Villeneuve, Melissa
Sadaoui, Hady Sadaoui, Lori Florquin, Anthony Stuyvaert, Timothy Hellinckx, Jarno Leroux, Bjorn
Van De Velde, Zinzia Van den Broek, Elke Quataert, Anel Fejzic, Asmera Yengo, Sehad Tandir, Nick
Desmet
2de rij, v.l.n.r.: Fabio Lybaert, Rui Claus, Fatih Öz, Shani Peeters, Youandi Depaepe, Kimberly
Goethals, Mathias Vercauteren, Oualid El Makhfi, Hoyin Gaspard, Fiebe Van Schoote, Milan
Verhoeven, Phôebe De Vetter, Davy De Meester, Roy Bekaert, Dwight Vermeersch, Melissa
Martins-Bento, Lena Renier

De promotie 1974 van het KA in de 5de Latijnse (2de jaar), schooljaar 1969 – 1970.

Martine Floment (links) en Annick Vereecken (rechts).

Derde kleuterklassen
1ste rij, v.l.n.r.: Inni Heesakkers, Gianni Guarino, Jason Schatteman, Geordy De Meester, Kelly Van
de Velde, Kenzie Matthijs, Evelyne Meirlaen, Lei Ye, Tugay Sever, Valerie De Geest, Jessie Matthijs,
Tristan Steyaert, Kaiting Gaspard, Matthias Depuydt
2de rij, v.l.n.r.: Ellen Martens, Jill Beeckmans, Laura Bauwens, Dion Groenendijk, Michael
Coopman, Gianna Poli, Emre Tezel, Laura Van Belleghem, Zambesie Van den Broek, Steffi
Christiaens, Michael Akingbade, Sarah Van Hoecke, Lie De Bock, Gwendolyn Van Wieren
Nadja Sarasin (links) en Sonja Renier (rechts).
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De promotie 1983 van het KA in het 2de observatiejaar (met leraar Van de Gejuchte),
schooljaar 1978 – 1979.
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Het vroegere dienstpersoneel van de Gemeenschapsscholen Zelzate, actief in de jaren tachtig en negentig:
1ste rij, v.l.n.r.: Lia Herremy, Annie Roelandts, Suzanne De Witte, Elvire De Graeve en Johanna
Kreuger
6 ASO van de promotie 1983 van het KA – de laatste promotie in het “oude” gebouw – , schooljaar 1982 –
1983.

2se rij, v.l.n.r.: Anna Lecleir, Yolande Wittesaele, Livina Jodts, Gerard Gyselinck, Irma Dumez en
André De Bruyne
Ontbreken op de foto: Yvonne Mercy, Gilbert Delbecq, Annie Chinitor, Jacqueline Bracke, Rita De
Keghel, Hubert De Decker en Irène Van Acker.

Eerste kleuterklassen
1ste rij, v.l.n.r.: Jordy Peeters, Nikita Van Laecke, Robin De Waele, Geena Moens, Dante Claus,
Lauren Van Cauwenberge, Stefano Guarino, Erica Cavyn, Yong-Fa Ye, Brian Wauters, Noa
Geirnaert, Amber Everaert
2de rij, v.l.n.r.: Michael Goethals, Matthias De Block, Kylian Leroux, Emely Versprille, Cherline De
Vetter, Djordy De Witte, Julie Versypt, Busra Tezel, Gaetano Goossens, Jaimie-Lee Poelman
6ASO van de promotie 1985, (met lerares Willie Panhuis) schooljaar 1984 – 1985.
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Karin Nelis (links) en Gonda Van Laere, kinderverzorgster (rechts).
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Het personeel van de Middenschool Zelzate
1ste rij, zittend, v.l.n.r.: Emanuel De Witte, Willy Declercq, Rudy Lavreau, Jacqui De Maesschalck,
Luc Prevenier, Nathalie Van Puyvelde, Annick De Sutter, Christiane Locufier, Nadia Saey, Edith
Vandaele, Marianne Roose, Nina Vandevoorde, Kurt Verheyden
2de rij, staand, v.l.n.r.: Brunhilde Ravyse, Nadine Petit, Helena Bombello, Ria Danschutter, Lut

6TSO van de promotie 1985, schooljaar 1984 – 1985.

Meganck, directeur Philippe Noben, Marina Van den Meersschaut, Stefaan Haes, Chris Blondeel
Ontbreken: Stefaan Van Coppenolle, Ignace Cocquyt, Véronique Logé, Luc De Jonghe, Eric
Verleyen, Marleen Claes, Alexander Van Gysel, Ingrid Vergauwen.

Het personeel van het Koninklijk Atheneum Zelzate
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6 wiskunde van de promotie 1987, met lerares Josée Rypens, schooljaar 1986 – 1987.
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PERSONEELS- EN KLASFOTO’S VAN
HET SCHOOLJAAR 2001-2002

6 moderne talen van de promotie 1987, schooljaar 1986 – 1987.
Het personeel van de Basisschool De Reigers
1ste rij, v.l.n.r.: Guy Vanstenhaeck, Eric Vercauter, Gustaaf Bellemans, Jeanine Beeckmans, Inge De
Nul, Mieke Van Renterghem, Ann Godier, Christine Vercouillie
2de rij, v.l.n.r.: Griet De Brouwere, Martine Froment, Nadja Sarasin, Gonda Van Laere, Karin Nelis,
Belinda De Saegher, Annick Vereecken, Vivien De Baets, Tilly Van de Veire.

6 elektriciteit van de promotie 1987, met leraar Eudèche Neirynck, schooljaar 1986 – 1987.

102

75 jaar
Gemeenschapsonderwijs Zelzate

Het personeel van de Basisschool De Reigers, nu met drie directeurs: links eredirecteur Van Mol, vooraan in
het midden directrice Chris Deruiter en helemaal rechts eredirecteur Hubert Stuyvaert.
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De promotie 1993 – leerlingen van ASO, TSO en BSO broederlijk verenigd: schooljaar 1992 – 1993.
6 metaalbewerking van de promotie 1987, met werkmeester Frans Saccasijn (links) en leraar Werner Van
Slijcken (rechts), schooljaar 1986 – 1987.

Het personeel van de Basisschool: schooljaar 1988 – 1989
1ste rij, v.l.n.r.: Sonja Renier, Christine Vercouillie, Rita Bellemans
2de rij, v.l.n.r. : Peter Claessens, Marcel Van Buggenhout, Chris Hanssens, Bea Van Gestelen,
Jeanine Daele, Annick Vereecken, juf 5de leerjaar, Nelly Boré, Belinda De Saegher, Christine Van
Waeyenberg, Ada de Jong, Etienne Burghgraeve, directeur Raoul Van Mol.
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Het werkhuis machines: leraar André Van Belle geeft uitleg aan de nieuwe digitale draaibank (voorjaar
1989).
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De promotie 1997 in het 1ste jaar Latijn, met lerares Christiane Locufier, schooljaar 1991 – 1992.

Het laboratorium chemie, met leraar
Roland De Smet (voorjaar 1989).

De promotie 1997 in het 1ste jaar Latijn, met lerares Marina Van den Meersschaut, schooljaar 1991 – 1992.
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6 schrijnwerk van de promotie 1993, met leraar Hilaire Van Daele, schooljaar 1992 – 1993.
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Patricia Joosten
Marianne Kamerling
Claire Keppenne, Nick Swartelé, ereleraren
Rudy Lavreau
Claudine en Benny Leclercq – Karels
Marleen Leroux, voorzitter Oudercomité BS,
oud-leerling BS, MS en KA
Paul Leroux, erestudieprefect - stichter KAZ
Jozeph Leys, algemene vakken BSO 1972-2003
Adrienne Leyssen
Germain Lippens
Christiane Locufier
Yolande Logiest
Annie Maes, budgetbegeerder KA
Hilda Maes
Alain Malschaert
Peter Martens, oud-leerling 1980 - 1986
Lut Meganck, lerares Latijn
Karine Meneve, oud-leerling 1979
Pascal Meyvaert
Tania Mussche
Francky Neyt en Katleen Beirnaert
Sabrina Neyt en Kristof De Vetter
Philippe Noben
Norbert Pauwels
Veerle Pauwels
Nadine Petit
Leopold Plets, oud-leerling promotie 1935
Viviane Plets, oud-leerling promotie 1967
Familie Poppe – De Decker
Luc Pottier
Jean-Claude Poupaert
Luc Prevenier
Jan Rasschaert, leraar economie
Lucien Renier, ereleraar
Rik Ricourt, onderwijzer
Martine Roeland, oud-leerling
Martine Ryckaert
Frans Saccasyn, ere-pedagogisch adviseur ind.
techn., werkmeester KAZ 1988-1992
Rony Schatteman
Scholengroep Meetjesland
Scholengroep 24
Alain Sedeyn, Gemeentelijke Basisschool De Krekel
Karl Segers
Dominique Soobadoo, oud-leerling jaren 85-86-87
Laurette Spietael
Philippe Standaert, uit sympathie
Johan Stevens
Gommar Tack
Nicole Tchoumac, erestudiemeester-opvoeder
Ivette Timmerman
Veerle Tollenaere, advocaat Balie Gent – Frans
Baert en vennoten: wetenschappelijk
coördinator studie en
documentatiecentrum en
vastgoedrecht - KULAK
Paul en Rita Tollenaere – De Vilder
Barbara Tollenaere, oud-leerlinge
Yvan Uyttendaele, oud-leerling lagere school,
Atheneum, technische RITO
Marcel Van Acker, ereleraar
Eliane Van Aelbroeck
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Vicky Van Aelbroeck
Marcel Van Buggenhout, onderwijzer 1970 - 2001
Edith Vandaele, leraar MS
Hilaire Van Daele
Jo Van Damme
Annie Vandegehuchte, oud-lerares Plastische
Opvoeding MS 1963-1997
Anita Van den Avijle
Familie Van den Avijle – Roegiers
Soraya van den Berg, oud-leerling en opvoeder KA
Nadia Vandenbussche, oud-leerlinge 1991
Roger Vanden Eynde
Marina Van Den Meerschaut
Annemie Van Der Linden
Sonja Van de Rostijne
Mario en Hilde Van der Pulst – Van de Voorde
Carine Van de Velde
Erna Van de Velde, lerares plastische opvoeding
Chantal Van de Voorde
Marleen Van de Voorde
Nina Van de Voorde, leraar KA en MS
Valère Van de Voorde, Zelzate
André Vandewalle
Christian Van de Walle
Kizzy Van De Wiele
Amaury Van Driessche,
leerkracht technische vakken
Peter Van Driessche, architect-stedenbouwkundige
B. Van Gestelen
Mien Van Goey
Familie Van Hoorebeke – Van der Burgt;
Sabrina Vanhijfte
Rebecca Van Hyfte, oud-leerling 1975
Familie Van Kerckhove – Van Liefferinge
Antoine Van Laer
Philippe Van Maldegem
Raoul Van Mol, eredirecteur
Apotheker Frank Van Parijs en Christine Chalmet
Linda Van Poucke
Mi-Rose Van Riebeke
Nathalie Van Rompu, oud-leerling 1992-1998
Werner Van Slycken
Erwin Van Vlierberghe, decorontwerper VRT
Jan Velleman, Secretary General Eurolines
Regina Verbiest
Annelies Verdoolaege, promotie 1993
Geert Verdoolaege, oud-leerling promotie 1995
Omer Verdoolaege, Veurne
Raymond Verdoolaege, leraar 1963-1983
en directeur KAZ 1983-2000
An Vereecke, lerares opvoedkunde KAZ
Linda Vereecke en Serge Deramoudt,
samen afgestudeerd in 1987 – gehuwd
sinds 1990
Ingrid Vergauwen, lerares
Jean-Pierre Verhegge
L. Vermeule
Maurice Versele, ereleraar Germaanse Talen – RITO,
RMS, KAZ
Carina Wanzeele
Anne-Marie Willems, schooljaar 1968-1969
WZC Sint-Jozef Assenede
AAJ Zyleman

Vijfde leerjaren
1ste rij, v.l.n.r.: Tanita Quataert, Melissa Blancke, Dante Matthijs, Mitchel Humblé, Hakim
Boucheta, Vicky Van Aelbroeck, Luca Van Hoecke, Pasquino Verstichel, Fauve Steyaert, Pasqualino
Noët, Frederik Batsleer, Enzo Poli, Pieter Colpaert, Jolien Martens, Mike Bauwens
2de rij, v.l.n.r.: Samantha Dendunnen, Kelly Versomple, Leen Willems, Lisa De Plus, Jacinta Leroux,
Stephanie De Mey, Melissa Wieland, Samantha Buysse, Karen Mannekens, Tijl Van Herreweghe,
Kersy De Dobbelaere, Ruby Gryp, Jessica Baete, Dimitry Versteele, Kay Buysse
3de rij, v.l.n.r.: Stijn Claesen, Stefano Dobbelaere, Timothy Stuyvaert, Kenny Versompel, Timothy
De Kerpel, David Vercauteren, Rutger Kerpel, Enya Facchin, Kati Baetens, Stefanie Bracke, Elien
Van Herreweghe, Jennifer Slock, Milojka De Weweire, Laura Beeckmans
Gustaaf Bellemans (rechts).

Zesde leerjaren
1ste rij, v.l.n.r.: Julie Hamerlinck, Mariska Demaret, Latoya Pottier, Sidney Maes, Jonas Rammeloo,
Sven Engels, Jennifer Willems, Kayleigh Verstraete, Elke De Caluwé, Diego Bauwens, Samy
Besseghir, Niek D’Hondt
2de rij, v.l.n.r.: Kenneth Jacquart, Stephanie Huysveld, Tessa Hebberecht, Bas Van Den Bergh, Gert
Willems, Joyce De Decker, Lynn De Pauw, Shana De Zutter, Mandy De Witte, Adinda Bogert,
Margarita Maximova, Sunny Roegiers, Joey Vogeleer
3de rij, v.l.n.r.: Odin De Keyzer, Jolien Verhamme, Gillian Allonsius, Thamar Zijleman, Evie Saelens,
Jacky Kamerling, Kevin Groenendijk, Devon Kerkhove, Marcellino Noët, Bada Tandir, Tessa Bovijn
Griet De Brouwere (links) en Eric Vercauter (rechts).
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LIJST VAN DE INTEKENAARS

1 Aa Latijn
1ste rij, v.l.n.r.: Dorien Geys, Gwendolyne Gerres, Eva De Vilder, Meihdi Daddi, Tomas Blancke,
Wesley Allonsius
2de rij, v.l.n.r.: Jong Shing Ye, Robin Van Gimst, Daan Van den Broecke, Jamie-Lee Helsens.

1Ab1 Moderne Wetenschappen
1ste rij, v.l.n.r.: Evelien Joos, Catalina Helsens, Roula Hannan Khouraki, Kristof Galle, Arnor
Everaert, Soraya De Muynck, Kim Cloostermans
2de rij, v.l.n.r.: Lindsey Vigne, Vicky Van de Rostijne, Jelle Rammeloo, Monica Mussche, Yentl
Migom, Nathascha Meersschaut, Brecht Martens.
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Jean-Pierre Abbeel
Victor Acke en Rosanna Chalmet,
ere–leraars RITO en KAZ
Josine Aerts
Yvette Baete, Kristof Bracke en
Martha Van De Voorde
Julien Balcaen, de fietsende leraar
Maurice Bastiaens
Mia Bastiaens
Filip Bisschop, leraar Boekhouden
D. Blancke
Chris Blondeel, leraar Nederlands MS
Nadine Bogaert
Helena Bombello, regentes huishoudkunde en TTO
Nicole Bonne
Pascal Bonnetain, afgestudeerd in de richting
schrijnwerkerij in 1991
Karine Boone
Stefan Bracke, oud-leerling
Vera Bracke, afgestudeerd in 1979, economie
Wendy Bracke, oud-leerling
Johan en Catharina Brackeva – Van Den Mergel
Hugo Brokken
Eric Buysse
Marcel Cadron
Claude Callens, laatstejaars leraar Nederlands
Eric Cassier – Steffen Cassier – Martine Hoorickx,
oud-leerlingen
Familie Cassier – Hoorickx
Willy en Jeanine Cassier – Acke, oud-leerling
Christ Chalmet, IR C3S B.V.B.A.
Marleen Claes
Nico Claessens
Peter Claessens
CLB G.O. Deinze-Eeklo
Familie Aaron Coone
J. Coone
Camille Criel
Mireille Criel, oud-leerling 1962
Livien Danschutter
Ria Danschutter
Vivien en Belinda De Baets – De Saegher
Erik De Batselier, leraar Nederlands-Engels KAZ
Familie De Block – Danschutter met heel veel
sympathie: Marc, Marian en Gretel
Ronny De Block,
Iris De Bruycker, oud-leerling
Ives De Bruycker, oud-leerling
Leopold De Bruyne – Claeys
Jeroen, Lena, Elke en Thijs De Caluwé
Linda De Caluwé, oud-leerling
Rudy De Clercq
Willy De Clercq
Johan De Cock, VUB 1976,
apotheker en aggregatie HSO
Piet De Cock
Rudy De Decker
Alfred en Nicole De Dobbelaere – Westerlinck
Johan De Jonghe, oud-leerling

(afgesloten op 9 april 2002)

Hubert De Kerpel
Gino De Kock, kinesitherapeut – Geel
Sabine De Letter
Frank De Lille
Isabel Dellaert
Georges De Maertelaere
Luc De Meulenaere, advocaat, Gent
Tentoonstellingslaan 54
Willy en Karine De Meyer – David
Peter De Mol
Bart De Paepe
Guido De Paepe, oud-leerling 1972-1978
Ann De Pauw
Marinus De Regt
Marc Deschepper
Linda De Smet
Roland De Smet, Wachtebeke
Freddy en Annick De Vilder –
Baete, Sofie, Natasja, Eva
Laurette De Vilder
Georgette De Vos
Mario De Vos
Nicole De Vos, Latijn – Grieks 1962-1968
Véronique Dewaele, lerares verzorging
Achilles De Windt – Coessens
Erick De Wispelaere
Gilbert De Witte
Nico Dewoyer, kok – Tania Bauwens,
leerlingensecretariaat KAZ
Johan D’Haene
Jozef D’Hoey
Reginald Eeckhaut, directeur MS Zelzate
1987-2001
Nelly Foulon
Adrianus Franken, 1953-1957,
A2 Technische houtbewerking
Anja en Davy Galle
Curd Gauwe
Herman Geirnaert - Hesta
Denise Godaert, erelerares Verzorging
Georges André Gysel
Familie Haes: Henri Haes, leraar, 1952-1979; Marc
Haes, 1955-1970; Kristof Haes 19851997= 45 jaar Gemeenschapsonderwijs
Stefan Haes, leerkracht houtbewerking
Anne Handtpoorter – De Vadder, oud-leerlinge en
oud-lerares
Fernand Handtpoorter, oud-leraar, oudstudieprefect KA Zottegem - Ka Eeklo
Henri Haverhals
Claudine Heirman
Danny Hellebuyck
Annick Hillaert
Marleen Hoedemakers
Annick Holvoet
Luc Holvoet
Martine Holvoet
Henri Hoorickx, oud-leerling
Robert Huys
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STRAUMANNDHOOP b v b a
CENTRALE
V E RWARMING
SANITA I R
Dhoop Paul
Zaakvoerder
Heifortstraat 89
9940 Ertvelde
Tel. 09-344 92 21
Fax 09-344 74 00
Sidmar N.V.
John Kennedylaan 51
B-9042 Gent

E-mail: straumann-dhoop.bvba@pandora.be

Uit sympathie

DRANKENCENTRALE

VERSTRAETE - DE KEGHEL
BVBA

1Ab2 Moderne Wetenschappen
1ste rij, gehurkt, v.l.n.r.: Angelique Delcart, Lena De Caluwé, Myriam De Bock, Bert Buysse,
Natacha Boterberg, Evy Bonne, Karim Abdelli
2de rij, zittend, v.l.n.r.: Valerie Lippens, Byron Humblé, Nele Herteleer, Jasmine Hacquaert,
Dominique Gijselinck, Siham El Makhfi, Debbie De Vleesschauwer, Shana De Meyer
3de rij, staand, v.l.n.r.: Cindy Willems, Angelique Vermeersch, Melissa Van Haute, Tessa Van Assel,
Tim Van Acker, Fabian Steyaert, Beauregard Rutters, Giovanni Poli, Steffi Piers.

van
adreskaartje
tot
boek ...

P. D e C o l v e n a e r p l e i n 7
9060 Zelzate
Te l . 0 9 - 3 4 5 5 0 1 7 - F a x 0 9 - 3 4 2 9 9 3 8

Patronagestraat 23
9060 Zelzate
Tel. 09-342 70 42
Fax 09-337 03 80

E-mail : r e k l a m e b l a d . z e l z a t e @ h a m e r l i n c k . b e
Openingsuren:
ma-woe-do-vr: 8.30-12.00 u. & 13.30-18.00 u.
di van 8.30-12.00 u. & 13.30-17.30 u.
zaterdag & zondag gesloten
Buiten de openingsuren staan wij ook
graag tot uw dienst na afspraak
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1Ac Technische
1ste rij, gehurkt, v.l.n.r.: Roberto DeMey, Davy De Kesel, Dwayne De Geest, Gieljan De Bock,
Kenneth De Bie, Niels Cornelis, Michel Broché, Channa Aerens
2de rij, zittend, v.l.n.r.: Joy Van Ackere, Sharon Schepens, Joyce Peirsman, Timothy Karels, Sander
Heesakkers, Andrew Tollenaere, Els De Nutte
3de rij, staand, v.l.n.r.: Davy Voorwynckels, Antasja Van Vlierberghe, Jennifer Van Hecke, Michel
Van den Bossche, Mieke Van Daele, Björn Van Audenaerde.
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1B Brugklas
1ste rij, v.l.n.r.: Isabel De Rijcke, Lisa De Nutte, Bianca De Neve, Sarah De Baere, Candy Claeys,
Natascha Bruggeman, Michaël Anciaux
2de rij, v.l.n.r.: Anthony Wicke, Reni Voorwynckels, Nathalie Van de Veire, Matthias Van Autreve,
Samantha Teirlinck, Yannick Plasschaert, Debbie Pieters, Zeliha Öngel, Naomi Goethals.

6 BSO
1ste rij, v.l.n.r.: Swartelé Machteld, Van Laere Nele, Wauters Sabrina, Bouquet Dominique,
Cloots Mario, De Graeve Yves, Michiels Erik, Van Hove Benny
2de rij, v.l.n.r.: Bru Christophe, De Moor Djem, Delagey Wesley, Delfosse Frederic,
Gref Kristof, Van de Vijver Joeri
Afwezig: Agostino Francesca

2Aa Latijn
1ste rij, v.l.n.r.: Sandro Poppe, Tine Morival, Lando De Keyzer, Jens Dedeyne, Aaron Coone,
Charlotte Bral, Jens Braet
2de rij, v.l.n.r.: Liselot Van Heirweghe, Elke Vanden Berghe, Maarten Van Assel, Freya Segers,
Carolien Saey, Thari Roegiest, Geraldine Quireyns, Jarid Quataert.
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4 BSO
1ste rij, v.l.n.r.: Van Cronenburg Simon, Van Driessche Michael, Van Hurck Andy, Van Laecke
Kristof
2de rij, v.l.n.r.: De Koeyer Abisag, De Roover Wendy, DePlus Sarah, Lintelo Kim,
Winne Kelly, Noët Manuel, Schelstraete Tommy
3de rij, v.l.n.r.: Bonne Andy, De Roo Wesly, De Weirdt Tommy, De Windt Roy, Gerres David,
Ghalbzouri Nourdin, Kerkhof Kwinten, Stevelinck Ruben, Stuster Nick,
Van Coillie Tommy

2Ab Moderne Wetenschappen
1ste rij, hurkend, v.l.n.r.: Sophia De Meyer, Ischa De La Ruelle, Tomas De Jonghe, Angelique De
Cock, Tina Consten, Ismaèl Comergo, Nina Baetens, Thomas Baert
2de rij, zittend, v.l.n.r.: Jannick Govaert, Soumaya El Makhfi – De Greef, Rafyk Douiri, Tom De
Witte, Maisha De Rudder, Kevin De Pauw, Maaike De Nijs, Femke De Nijs
3de rij, staand, v.l.n.r.: Bert Van Loon, Gianni Van Hoecke, Kris Van Gimst, Lesley Van de Walle,
Jessica Van den Avyle, Kimberley Schelfaut, Vibeke Notte, Brent Meuleman, Cédric Leroux, Aydin
Kintziger, Chadi Hannan Khouraki.

5 BSO
1ste rij, v.l.n.r.: Cherifi Hourya, De Vos Evi, Hacquaert Marijke, Moens Tamara, Roegiers Isabella
Sonck Melissa, Van Coillie Sabrina, Van Doorslaer Kathy, Wicke Valerié
2de rij, v.l.n.r.: Eshaghi Sepaher, Ongel Ahmet, Pieters Andy, Pieters Jeffrey, Sollie Thierry,
Bovyn Davy, De Kezel Andy, De Mey Angelo, Schoolmeesters Devon,
Thienpont Wesley, Van Laere Bart
Afwezig: De Windt Linsey, Goethals Jessica, Huyghe Stéphane, Wille Kimberley
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2Ac Handel
V.l.n.r.: Lindsay Van de Walle, Tania Meersschaut, Kim De Weirdt, Erika De Decker, Heidi Bassier.
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6 TSO
1ste rij, v.l.n.r.: Hamelink Michael, Petereyns Miquitte, Quivron Olivier, Rasschaert Frederique,
Lippens Evelien
2de rij, v.l.n.r.: Acke Michael, De Greve Kristof, Helsens Wesley, Van Delsen Olivier

2Ad Mechanica – Elektriciteit
1ste rij, v.l.n.r.: Dieter Meuland, Kenneth De Wispelaere, Timmy De Rocker, Nahum De Bruyne,
Tommy Boddart
2de rij, v.l.n.r.: Kenny Roegiers, Jacky Van Gucht, Jonathan Vandevoorde, Jasper Van Cronenburg.

Afwezig: Banckaert Ann, Buyens Frederik

3 BSO
1ste rij, v.l.n.r.: De Caluwé Jeroen, De Meyer Christof, De Schepper Mike, De Waele Kevin,
De Waele Peter, Gerres Tony, Van Hyfte Sabrina
2de rij, v.l.n.r.: Claeys Cindy, Cornette Adrie, De Waele Johnny, De Witte Stéphanie, Everaert Jessy
2Ba Hout – Metaal
1ste rij, v.l.n.r.: Steve Lippens, Michaël Dirckx, Bjorn De Muynck, Kim Deceuninck, Stefan Bijland
2de rij, v.l.n.r.: Vincent Maes, Wim Welvaert, Manolito Van Vlierberghe, Niels Schatteman.

Heck Jessica, Moens Eveline, Plasschaert Evy
3de rij, v.l.n.r.: Van Zaltbommel Lethitia, Vermeire Jessica, Valcks Veerle, Audenaert Olivier,
De Vos Jerry, Puziarski Bartlomeij, Thijs Dennis, Van Regenmortel Wesley
Van de Cotte Kevin, Verhofsté Brecht
Afwezig: Angenon Steven, Verplancke Robby, De Moor Nathalie
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2Bc Mode – Verzorging – Voeding
1ste rij, v.l.n.r.: Celine Leemans, Kimberley Geirnaert, Jessica Esteban Gonzalez, Natacha De

4 TSO

Zweemer, Dorothy De Wispelaere
2de rij, v.l.n.r.: Lindsay Verbuyst, Nathalie Van Doorslaer, Joyca Van der Haeghen, Sarina
Schreuder, Tülay Pieters, Kimberley Maes.

1ste rij, v.l.n.r.: Lindsay De Block, Kimmy Muylaert, Magalie Neirings, Abisag De Koeyer
2de rij, v.l.n.r.: Tom Baeyens, Dimitri Roegiers, Ruben Maes, Stefan Van Campenhout

5 TSO

3 ASO
1ste rij, v.l.n.r.: Bonne Lucien, De Roo Steven, De Vos Jeffrey, Di Franco Lydia, Dumez Deborah,
Moors Bram
Penny Brian, Vereecken Geoffrey, Willems Vanessa
2de rij, v.l.n.r.: De Bruyne Apfia, De Clercq Sabine, Goethals Evie, Koster Jenti, Van Hulse Melissa,
De Ridder Pieter-Jan, Voorwinckels Steven
Afwezig: Van de Winckel Alicia, De La Ruelle Edwina
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1ste rij, v.l.n.r.: Fee Lavreau, Niels Van Eijk, Jeffrey Van Gelderen, Magali Van Overmeire, Samuel
De Vilder, Veronica Maximova, Elke Van den Broecke, Malika Vlaeminck
2de rij, v.l.n.r.: Kenny Braem, Kenneth Bral, Bart Koster, Ilke Koster, Yvonne Spoor, Taina
Verbesselt
3de rij, v.l.n.r.: Marvin Acke, Ennio De Moor, Amber Hacquaert, Wendy Huysveld, Niels Peirsman,
Kelly Plasschaert, David Querter, Stephanie Roegiest, Annelieke Van Belleghem, Kristl Van de
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6 ASO
1ste rij, v.l.n.r.: Kenneth De Baets, de Regt Eline, Nigel Van de Velde, Arne Vermeulen, Nina
Heesakkers, Kelly Herremans
2de rij, v.l.n.r.: Vanessa Dhondt, Virginie Adang, Peninna De La Ruelle, Jens Doppegieter, Kirsten

4 ASO
1ste rij, v.l.n.r.: William Allonsius, Mieke de Regt, Dwight Kerkhove, Tamara Meersschaut, Kenny
Staelens, Machteld Vergote
2de rij, v.l.n.r.: Thierry Bassier, Nick De Baerdemaecker, Els De Bruyne, Debbie Everaert, Askim

Thysebaert, Thalia Van Overmeire
3de rij, v.l.n.r.: Charlotte Quireyns, Jeffrey De Bruyne, Natasja De Vilder, Bjorn Spaerkeer, Andy
van Kwikkelberghe, Serena Wuytack.

Kintziger, Jessie Saelens
3de rij, v.l.n.r.: Priscilla Bodry, Varun Chopra, Sarah De Weweire Daphne De Witte, Geoffrey
Declercq, Tom Goethals, Eva Morival, Petra Mussche, Poppe Klaas, Elke Vereecke, Maya Bogaert,
Glynis De Baets, Nathalie Fauconnier.

3 TSO
1ste rij, v.l.n.r.: Wesley De Greve, Thomas De Meyer, Ben De Windt, Steve Haaze, Jeffrey Lenssens
Bert Lorré, Sylvester Maes, Sébastien Wicke
2de rij, v.l.n.r.: Dina De Schepper, Tilja Heesakkers, Charlina Muylaert, Silvia van den Bossche,

5 ASO
1ste rij, v.l.n.r.: Kjell King, Bart Goossens, Daisy Spoor, Katja Timmerman, Senne Van Loon
2de rij, v.l.n.r. : Mike Spoor, Sofie Rouges, Cindy De La Rivière, Esmée Lavreau, Tina Van Acker.
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Eveline Van Hurck, Michaèla Yengo
3de rij, v.l.n.r.: Robby Bauwens, Glenn De Zutter, Kenny Liang, Josephine Moerman, Lazlo
Serbruyns, Frederik Sys, Kevin Uytterhaegher, Joeri Van Boxelaere, Angeliek Willems.
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