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14/0732 – ‘De wereld van Kina’ bestaat 90 jaar
Op zondag 23 november 2014 bestaat ‘De wereld van Kina’ 90 jaar. Om de geschiedenis van het
Schoolmuseum Michel Thiery en dat van zijn stichter niet verloren te laten gaan, is een boek
geschreven voor kinderen van 8 tot 12 jaar: ‘de Meester TUIN’. Het boek wordt opgedragen aan
Prof. Em. Michel Thiery , jr. , voorzitter van de vzw De Vrienden van het Schoolmuseum Michel
Thiery, die ook 90 jaar geworden is, en de fakkel doorgeeft aan Evert Thiery, zoon van Herman
Thiery (Johan Daisne).

Leo Michel Thiery (1877 - 1950)
Leo Michel Thiery was een Gents onderwijzer. Hij gaf les aan een stadsschool in de Geitstraat.
Omdat veel van zijn leerlingen maar tot hun twaalfde op school bleven en dan gingen werken,
ging hij op zoek naar alternatieve lesmethodes. Hij stouwde zijn klaslokaal vol met allerhande
wandplaten, kaarten, planten, stenen, aquariums, insectendozen en modellen en op de
speelplaats legde hij een klein tuintje aan.

In 1914 publiceerde Thiery zijn ideeën over onderwijs en pedagogie in zijn boek Encyclopedisch
Onderwijs. Als alternatief voor gescheiden en onafhankelijk van elkaar gedoceerde leervakken,
propageerde Thiery om thema’s uit de leefwereld van de kinderen ‘concentrisch’ uit te werken
over alle leervakken heen en via verschillende activiteiten. Volgens hem moet onderwijs uitgaan
van de belangstelling en verwondering van het kind.

In 1923 kreeg Thiery een andere opdracht van het Gentse stadsbestuur. Hij mocht een
Schoolmuseum uitbouwen. Op 29 oktober 1924 werd het museum officieel geopend. Binnenin
was er een verzameling opgezette dieren, stenen, fossielen en gedroogde planten te zien. Het
terrein rond het museum was toen de eerste publieke heemtuin van België en Nederland.
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De naam ‘Schoolmuseum’ geeft aan dat het museum oorspronkelijk afgestemd was op het
onderwijs. Maar Leo Michel Thiery zag het veel groter. Het museum groeide uit tot een
natuureducatief en cultureel centrum.

Thiery had een brede maatschappelijke belangstelling. De afbraak van het natuurschoon door de
geïndustrialiseerde maatschappij raakt hem diep. Hij was een van de eersten die het ‘vandalisme’
tegen de natuur openlijk heeft aangeklaagd. Zijn ecologisch bewustzijn kon echter niet op al te
veel begrip rekenen van tijdgenoten. Pas veel later zouden zijn ideeën door de maatschappij
opgepikt worden.

Naast heel veel boeken en publicaties heeft hij een prachtige tuin nagelaten. Een droom in de
stad.

Het boek ‘de Meester TUIN’ is vanaf zondag 23 november 2014 te koop in de wereld van Kina, het
Huis en de Tuin. Prijs: 20 euro.

Uitnodiging voor de pers
De pers is van harte welkom op de voorstelling van het boek ‘de Meester TUIN’ op zondag 23
november 2014 om 11 uur in de wereld van Kina: de Tuin, Berouw 55, 9000 Gent, in aanwezigheid
van schepen Elke Decruynaere.

Informatie
De wereld van Kina, Jan Schiettekatte, directeur Educatieve Diensten, Departement Onderwijs en
Opvoeding, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 242 48 33,
e-mail jan.schiettekatte@gent.be

Bevoegd
Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@gent.be
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