
Bedankt voor je interesse in het script van het eerste podcast experiment van Archief Gent. 

Misschien ben je hier omdat je wou nalezen wat er allemaal verteld is of misschien is het voor jou 

moeilijk om naar podcasts te luisteren maar wou je toch weten wat we organiseerden voor deze 

Erfgoeddag. Wat ook de reden mag zijn, hieronder kan je terecht voor de basisteksten waarop 

Casper en Simon zich baseerden voor de podcast. Hier en daar zal er misschien een licht verschil 

zijn ingeslopen omdat de podcast niet letterlijk is voorgelezen, maar de behandelde inhouden 

kwamen zeker ook in de opname aan bod.  

Het script begint met de intro en afsluitende tekst waarmee elke podcast begint en eindigt. Deze 

vormen als het ware de boekenkaft voor- en achteraan van onze afleveringen om voldoende 

duiding en context te geven bij de podcast in het geval dat je niet alle afleveringen na elkaar zou 

beluisteren. 

Intro (toelichting inhoud podcast en onstaanscontext) 

De geschiedenis van onderwijs is op zijn minst gezegd bewogen. Schoolstrijden, onderwijsrevoluties 

en zelf recenter een globale pandemie zorgen ervoor dat onderwijs en educatie nooit stilstaan. Het 

thema onderwijs is universeel en iedereen heeft zijn eigen ervaringen met en herinneringen aan 

school. Maar waar start het verhaal van onderwijs? Hoe herinneren we ons die tijd en welke 

objecten dragen fijne schoolverhalen met zich mee? Wat met het schoolerfgoed? Dit zijn allemaal 

vragen die aansluiten bij het thema van Erfgoeddag 2022. In het kader van die Erfgoeddag nam 

Archief Gent een kijkje in zijn collectie op zoek naar interessante stukken en verhalen die aansluiten 

bij Onderwijs. In deze podcastreeks gaan we op zoek en vinden we hopelijk ook enkele antwoorden. 

We nodigen je dan ook graag uit om met ons mee te gaan op dit auditief avontuur doorheen de 

onderwijsgeschiedenis en de collectie van Archief Gent 

Slot (vermelding website/ meer info/ waar bronnen te vinden) 

Deze podcast(reeks) kwam tot stand naar aanleiding van Erfgoeddag 2022: Erfgoeddag maakt School, 

een initiatief van Faro en gedragen door de brede cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. Naast deze 



podcast zijn er nog een heleboel andere activiteiten rond erfgoed in onderwijs. Meer informatie 

daarover kan je vinden op www.Erfgoeddag.be . Voor de inhoud van deze podcast baseerden we ons 

op de collecties van Archief Gent. Meer informatie over Archief Gent, gebruikte bronnen en een 

uitgeschreven script van deze aflevering kan je vinden op stad.gent/archief.  

Wil je enkele stukken bekijken die vermeld werden in deze aflevering? Deze staan digitaal op 

beeldbank.stad.gent in de collectie Erfgoeddag 2022. Of breng een bezoekje aan onze leeszaal. Heb 

je na het beluisteren van deze podcast vragen, opmerkingen, suggesties of feedback, dan kan je een 

mailtje sturen naar Archief@stad.gent of een berichtje sturen op onze facebookpagina.  

Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot binnenkort bij Archief Gent. 

Na de inleiding en het slot is het tijd om jullie de hoofdteksten voor te schotelen. Lees ze allemaal 

na vanaf de volgende pagina. Je zal misschien merken dat hier en daar een kleur is gegeven aan 

teksten of nog een vraag tussen de tekst genoteerd staat. We hebben deze laten staan voor de 

authenticiteit. Dit zijn opmerkingen en notities die er tijdens het opnemen zijn bijgeschreven door 

Casper en Simon. Het script was een echt werkinstrument en dus kan het ook zijn dat er door de 

vele wijzigingen onderweg, ook wel nog eens een raar geformuleerde zin in staat. Hopelijk kan je 

ons die kleine foutjes vergeven! 



Podcast script aflevering 1: “Archief Gent, wie zijn we, wat doen we, 

wat drijft ons?”  

Inleiding door vraagsteller: “Jij werkt in een archief? Is dat niet saai? Zo hele dagen bezig zijn met 

stoffige oude dingen?” Het is een statement dat veel collega’s in de informatiesector al wel eens 

voorgeschoteld kregen. Meestal volgt er dan een uitgebreide uitleg over wat een archief doet, wat er 

in de collectie zit en waarom dat net niet stoffig, oud of saai is met aan het einde een uiteenzetting 

over de specifieke uitdagingen van hun job en hun werkplek. Bij Archief Gent komt die vraag ook af 

en toe. Meer nog, we merken soms dat veel mensen niet helemaal weten wat we exact doen en 

welke maatschappelijke rol we vervullen. Daarom was het voor ons hoog tijd om daar verandering in 

te brengen. Met deze podcast kijken we of we misverstanden de wereld uit kunnen helpen en leggen 

we kort uit wat we doen. Hierbij besteden we uiteraard vooral aandacht aan onze eigen Gentse 

context. Maar we zijn er zeker van dat sommige informatie ook zal kloppen voor andere collega-

archieven. 

Vraag: vertel nu eens in het kort: wat doen wij nu eigenlijk? Wat is en wat doet een archief? 

Antwoord: Een archief bewaart gegevens en informatie, meestal in documentvorm. Dit kan fysiek op 

papier zijn, maar in het multimediatijdperk bewaren we ook steeds meer digitale informatie. 

Daarnaast worden ook foto’s, video’s, kaarten, kranten, boeken en nog veel meer bewaard. In het 

kort, een heleboel informatie. We bewaren die informatie omdat deze nog nut heeft. Dit kan 

juridisch nut zijn, maar ook wetenschappelijk, historisch, materieel of emotioneel; kortom een 

maatschappelijk nut. De definitie van een archiefstuk is “een document, ongeacht zijn vorm, naar zijn 

aard bestemd om te berusten onder de persoon of organisatie die het heeft ontvangen of 

opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.  

Een hele boterham, maar wat betekent dit nu eigenlijk: 

En wij, als archiefdienst van de Stad Gent, bewaren dan vooral informatie en stukken afkomstig van 

het Gentse stadsbestuur en het bestuur van het OCMW Gent. Maar daarnaast bewaren wij ook 

materiaal afkomstig van Gentse organisaties, bedrijven of personen. Bij elke archief of archiefstuk, 

kijken wie het gemaakt of ontvangen heeft. Op basis daarvan beslissen we of het archief is, of een 

verzameling. En zo heeft elk archief zijn eigen “doelpubliek” om het zo te zeggen. Het Rijksarchief 

beheert archieven van Belgische overheidsdiensten, Het Liberaal archief Liberas focust zich op de 

geschiedenis van het vrijheidsideaal en het Amsab besteedt aandacht aan de sociale geschiedenis. 

Allemaal archieven in Gent, maar allemaal met heel verschillende inhouden. Wat echter wel 



overeenstemt, is hun werking: archieven zetten zich in voor de meest optimale bewaring van hun 

collecties. 

Jullie bewaren dus materiaal, gewoon om het te bewaren in een afgesloten depot?  

Natuurlijk niet, dat zou zonde zijn! Archieven willen immers dat de collectie gebruikt kan worden. Om 

dat te kunnen doen, moeten de stukken en collecties die binnekomen in goede staat zijn. Dit wil 

zeggen: volledig, onbeschadigd, geordend en doorzoekbaar. Informatie terugvinden in een 

ongeordend archief, dat is de praktische applicatie van het spreekwoord een naald in een hooiberg 

zoeken. Daarom volgen we altijd een aantal stappen als er archiefmateriaal binnenkomt: we kijken in 

welke toestand het is; als het stuk schimmel bevat of nat is, moet het in quarantaine. Vervolgens 

beschrijven we het stuk volgens afgesproken regels en nemen we alles op in een inventaris. Dat is 

een soort overzicht dat makkelijk kan worden doorgenomen dan de hele collectie of afzonderlijke 

stukken. Stukken worden na registratie en beschrijving in een opslagplaats geplaatst en deze plek 

wordt ook geregistreerd en gekoppeld aan de beschrijving. Op die manier kunnen we elk stuk perfect 

terugvinden. 

En dan kunnen bezoekers stukken komen inkijken, toch?   

Klopt! Mensen kunnen informatie uit een archief nodig hebben voor allerlei redenen. De meest 

bekende is uiteraard historisch onderzoek, maar archiefmateriaal kan ook nuttig zijn voor 

genealogisch of sociologisch onderzoek. En soms willen mensen gewoon hun huis verbouwen en 

hebben ze een kopie van hun bouwplannen nodig. Gelukkig houden wij die allemaal bij. Particulieren 

kunnen die bouwdossiers, of ander archiefmateriaal, komen inkijken bij ons in de leeszaal, in De 

Zwarte Doos in Gentbrugge. En specifiek voor ons archief, helpen wij ook andere stadsdiensten met 

hun vragen naar archiefmateriaal.  

Maar in een bibliotheek kan je toch ook informatie opvragen? Waarom moet je dan naar een 

archief?  

Een groot misverstand is dat een bibliotheek en een archief hetzelfde doen. Het grootste verschil zit 

in het feit dat een bibliotheekboeken uitleent. Een archief doet dit niet, tenzij voor een speciale 

gelegenheid zoals een tentoonstelling. Daarom is de leeszaal ook zo belangrijk. Het is een plaats waar 

mensen stukken uit de archiefcollectie kunnen komen inkijken. We zijn uiteraard een beetje 

bevooroordeeld, maar wij vinden Archief Gent één van de mooiste leeszalen heeft in heel België. Ook 

de manier van verzamelen en bewaren verschilt tussen een bibliotheek en een archief. Een 

bibliotheek werkt thematisch. Daar kan je dus een hele reeks boeken vinden op basis van een 

onderwerp. Een archief werkt op basis van archiefvormer. Je moet dus eerst weten WIE bepaalde 



documenten gemaakt heeft, om die terug te vinden. Uiteraard helpen de mensen van de leeszaal 

graag bij jouw zoektocht. 

Dus archiefmateriaal verzamelen, bewaren en ontsluiten voor bezoekers.  

Ja, maar behalve een archiefwerking, ondersteunen wij als Archief Gent de organisatie Stad Gent en 

OCMW Gent ook bij informatiebeheer. Dat wil zeggen dat wij actief oplossingen en ondersteuning 

bieden bij hedendaagse informatievraagstukken binnen de administratie. Dit gaat van organiseren 

van digitale bestanden tot handvaten bieden bij verhuisbewegingen waarbij archieven mogelijks een 

probleem vormen. Dit is verschillend van wat onze collectiebeheerders doen, zij ontfermen zich over 

de historische collecties en zetten daar met behulp van collega’s presentatie & participatie (de 

publiekswerking zeg maar) erfgoedprojecten op. Collectiebeheerders houden ook de fysieke 

toestand van de collectie in de gaten en geven aan wanneer restauraties en herverpakkingen zich 

opdringen. Een ander onderdeel van onze werking is onze erfgoedbibliotheek. Deze focust op de 

boekencollectie met als voornaamste onderwerp Gent en publicaties waarbij materiaal van Archief 

Gent werd gebruikt. Maar daarnaast ondersteunt ze ook de organisatie met de aankoop van boeken 

en tijdschriften die een meerwaarde kunnen zijn voor de diverse taken die Stad Gent en OCMW Gent 

uitvoeren. Dat is anders dan de Krook die zich met hun bibliotheekcollectie focust op een bredere 

lezerspubliek.  

Omdat we nu toch al de vergelijking maakte met andere instellingen en ook met bibliotheken is het 

misschien nog nuttig om een laatste onderscheid te maken. Een archief is geen museum. We 

organiseren wel eens een tentoonstelling maar dat is zeker niet onze hoofdfocus. Onze hoofdfocus is 

het mogelijk maken van onderzoek. Een collega verwoordde het heel mooi door te zeggen dat wij het 

papieren geheugen zijn van de stad en dat het STAM één van onze voornaamste uitstalramen is 

omdat het Gentse stadsmuseum, en ook andere musea vaak gebruik maken van onze collecties.   

En moet je dan archivaris zijn om bij een archief te werken?  

Dat kan bij sommige archieven, maar bij ons is dat zeker niet het geval. We hebben geluk dat we 

beroep kunnen doen op de expertise van archivarissen in alle onderdelen van onze werking maar zij 

doen dit samen met administratieve medewerkers en depotmedewerkers. Ook kunnen we beroep 

doen op een groep gemotiveerde vrijwilligers en een vriendenkring. Ten slotte kunnen ook stagiairs 

uit verschillende richtingen en levenslopen bij ons terecht. Rome is niet in één dag gebouwd door 

iemand alleen en ook het archief heeft zijn organisatie te danken aan de wisselwerking tussen een 

heleboel getalenteerde mensen. 



Merci Casper, nu denk ik toch dat het al iets duidelijker is wat Archief Gent doet en hoe wij ons 

onderscheiden van andere organisaties. Over de inhoud van het archief hebben we het hier nog 

maar weinig gehad.

Dit zou genoeg voer zijn voor podcasts tot in het oneindige. Daarom focussen we hier in de 

volgende podcasts-afleveringen op een klein privé-archief dat binnen het thema van Erfgoeddag 

2022 past. We kijken naar het archief dat in onze inventaris bekend staat met 

inventarisnummer/referentie MA_DKF_009. Zegt jou dat niets? Geen probleem! Dat is normaal! 

Het gaat om een archief van Michel Steels. Maar wie dat was, ontdek je in de volgende aflevering. 



Podcast script aflevering 2: “Wie is Michel Steels” 
We kennen de naam Michel Steels bij Archief Gent vooral als auteursnaam op het boek 

“Geschiedenis van het Stedelijk onderwijs te Gent” of als schenker van het archiefje dat bij ons 

bekend staat met het van de tong rollende DKF_009 uit het modern archief.  

Steels werd geboren in 1913 en begon zijn carrière die in teken van onderwijs zou staan op de 

toenmalige Stedelijke basisschool Spanoghe wat nu de stedelijke basisschool De Zonnepoort – De 

Zonnewijzer is aan de Sint-Lievenspoortstraat. Zijn middelbaar volgde hij aan de stedelijke school in 

de Désiré Van Monckhovenstraat. Een school die ook vandaag nog steeds bestaat maar enkel lager 

onderwijs aanbiedt. Interessant wist-je-datje bij die school is dat ze ontworpen werd door Charles 

van Rysselberghe, stadsarchitect van Gent van 1879 tot 1916. Een architect die een twintigtal Gentse 

stadscholen op zijn naam mag zetten. Na zijn middelbaar begon Steels in 1928 aan de 

Rijkslagerenormaalschool in Gent. WAT IS EEN NORMAALSCHOOL??? Voor de mensen die misschien 

niet weten wat een normaalschool is, in Vlaanderen waren normaalscholen opleidingsinstituten voor 

onderwijzend personeel. Een lagere normaalschool verzorgde de opleiding tot onderwijzer die het 

equivalent is van de hedendaagse leerkrachten in het lager onderwijs. De rijksnormaalschool van 

Gent staat vandaag bekend als Hogeschool Gent of Hogent. De lerarenopleiding werd georganiseerd 

in de gebouwen aan de Karel Lodewijk Ledeganckstraat waar 86 jaar later ook de educatief 

medewerker van Archief Gent zijn opleiding afwerkte. Steels promoveerde zelf tot onderwijzer in 

1932. 

En is Steels dan meteen kunnen beginnen in 1932? Want een paar van mijn vrienden zijn leerkracht 

en zij krijgen te maken met veel tijdelijke en korte opdrachten in het begin van hun carrière, was dat 

toen ook al? 

De jongere collega’s van het archief kunnen zich het misschien moeilijk voorstellen omdat het werd 

afgeschaft in 1995 maar Steels moest ook nog zijn dienstplicht vervullen. Dit deed hij als sergeant in 

de schoolcompagnie van het 2de linieregiment dat in vredestijd tussen de 2 Wereldoorlogen 

gekazerneerd was in de Leopoldskazerne, nog zo’n Gents herkenningspunt dat een rijke geschiedenis 

genoot en naast een militaire functie ook gediend heeft als onderwijsgebouw. NU AAN HET 

VERBOUWEN??? Het gebouw krijgt ondertussen een nieuw leven en wordt tegen 2023 omgevormd 

tot moderne stadsbuurt met woonaangelegenheden, het provinciehuis, Centrum voor 

Volwassenonderwijs en kinderopvang.  

Gezien de crisissituatie en de nakende tweede wereldoorlog waren er weinig kansen voor jonge 

onderwijzers in het Stedelijk Onderwijs.  Steels zetten daarom tijdens de schemeroorlog eerst zijn 

carrière verder in een privé lagere school in Kortrijk waar hij drie jaar zou lesgeven. Zijn terugkeer 



naar Gent kwam door een betrekking bij de oefenschool van de Rijksnormaalschool te Gent waar hij 

eerder zijn onderwijzersopleiding genoot.  

Wat niet schemerde zoals het nakend globaal conflict was de romantiek. In 1939 trad Steels in het 

huwelijksbootje, hij trouwde op 5 augustus 1939. Toen de Tweede Wereldoorlog begon zou hij 

opgeroepen worden door het leger tijdens de algemene mobilisatie van 1939 en deelnemen aan de 

achttiendaagse veldtocht. Steels werd toen krijgsgevangen genomen en later gedeporteerd naar 

Duitsland. Hij zou pas terug voet op Belgische bodem zetten in 1941.  

Om dan wel voltijds leerkracht te zijn? Of kwam er nog iets tussen?  

Steels zette zijn carrière als onderwijzer verder en bereidde zich voor op het examen voor 

Kantonnaal inspecteur door lessen te volgen aan het Pedagogisch Instituut De Hovere. Dit instituut 

bestaat nog steeds in Oostakker en engageert zich nog steeds voor bijscholing van leraren in het 

basisonderwijs. Steels vervulde vervolgens de functie van Kantonnaal inspecteur vanaf 1950, 3 jaar in 

Eeklo. In 1953 werd hij door de toenmalige schepen van onderwijs, Prof. Dr. Hacquaert aangesteld 

als Stedelijk inspecteur van Lager Onderwijs. Deze schepen was als politicus voorstander van neutraal 

en sociaal onderwijs. Het mag dan ook niet verbazen dat onder impuls van de schepen, Steels 

medeverantwoordelijk was voor het oprichten van een Stedelijk Pedagogisch Instituut. Steels 

combineerde zijn administratieve taken met les geven op dit instituut en bezocht ook regelmatig 

verschillende scholen in Gent. Hij bleef werken tot aan zijn pensioen in 1971. Daarna zou hij zich 

toeleggen op plaatselijke geschiedenis met uiteraard een voorkeur voor het thema onderwijs. Tijdens 

die periode schreef hij tal van artikels en enkele publicaties die tot op vandaag gebruikt worden in de 

leeszaal van Archief Gent.  

Aha, zoals dat boek “Geschiedenis van het Stedelijk onderwijs te Gent” dat je daarnet vermeldde 

Na een jarenlange inzet als vorser en vaste bezoeker van Gentse bibliotheken en archieven kwam 

Steels te overlijden in 1987 op 11 januari.  

Je merkt het misschien al, Steels kan gezien worden als een interessant persoon binnen de Gentse 

onderwijsgeschiedenis. Daarom is het ook extra fijn dat we in de collectie van Archief Gent ooit een 

schenking met stukken uit zijn archief binnenkregen. Maar wat bewaarde Steels in dat Archief? En 

wat is het belang daarvan? We gaan op zoek naar antwoorden op die vragen, in onze volgende 

aflevering. 

Bronnen:

AG_PA_DKF_09 

https://openjournals.ugent.be/gt/article/id/68335/



Podcast script aflevering 3: “De stukken uit het archief van Steels” 
Waarom beginnen we met het belichten van één schenker en een klein privé-archief? Omdat ik het 

zeg! Neh! Einde podcast! Bedankt voor het luisteren! … Ooh, je bent er nog? Ok, dan doe ik beter 

mijn best om een uitleg te geven. Als opnamestem van de podcast heb ik hier een privilege en kan ik 

dit zeggen, ik ben educatief medewerker, geen historicus. Van opleiding ben ik leerkracht, geen 

onderzoeker. Naar bruikbaarheid en inzicht in deze bronnen voor educatie is dit voor mij persoonlijk 

interessanter om mee aan de slag te gaan. Rekeningen, begrotingen en inschrijvingsregisters hebben 

ook hun nut, maar daar gaan we in de volgende aflevering dieper op in. Nee enkele bronnen die we 

hier uitlichten zijn fijn om te bekijken omdat ze nergens anders voorkomen in ons archief.  

Ja, dat klopt wel, archiefinstellingen leggen doorgaans al eens de nadruk op stukken die belangrijk 

zijn omwille van hun administratieve of juridische aard of een weerslag geven van organisatorische 

taken. Er bestaan selectielijsten en serieregisters die duidelijk proberen stellen wat je best bewaard 

en waarom. Maar omdat de insteek zo is, wil dat soms zeggen dat het persoonlijke en het sociale niet 

altijd even goed belicht wordt. Met onderwijsarchieven in hun huidige selectie wil dat zeggen dat we 

redelijk goed kunnen inschatten hoe de onderwijsinstellingen beheerd en ingericht worden. De 

nadruk ligt immers op beleid, administratie en organisatie. Maar daarom wordt er niet altijd 

voldoende aandacht besteed aan wat er binnen de muren van een klaslokaal gebeurt.  

Één van de mooiste en interessante archiefstukken uit het archiefje van Steels is daarom een 

werkschrift uit het schooljaar 1885/1886. DAT IK HIER VAST HEB; geïnteresseerden kunnen de 

archiefstukken uit deze podcast trouwens bekijken op de beeldbank om zo samen met ons de 

stukken te bekijken.  

Het schrift was eigendom van Florentine Dierickx. Leerling in de classe supérieure, 1ere Division. Van 

welke school? Dat weten we helaas niet, want dat staat niet in het schrift. Maar die beschrijving van 

de soort klas vertelt ons wel al iets over de niveaus waarop onderwijs op de school was ingedeeld. 

Maar het wordt pas echt interessant wanneer je het schrift openslaat. Je leest dankzij het keurige 

schrift van Florentine welke materie ze in de klas voorgeschoteld kreeg. Hoe bepaalde onderwerpen 

elkaar opvolgden en hier en daar een opmerking ter evaluatie. Je kan proberen de 

wiskundevraagstukken oplossen en je verwonderen over een periode wanneer er geen 

rekenmachines waren. KIJK HIER, Mijn favoriet: Het volgend vraagstuk: Iemand koopt 175m laken 

aan 8,5 frank den meter. Hij verkoopt er 120 meter van aan 9,2 frank en de rest aan 8,3 frank. 

Hoeveel geld is er verloren of gewonnen? Zet gerust even op pauze en doe een poging om de som te 

maken. Ben je terug? Goed gedaan. Nu geeft dit je toch een beetje het inzicht in de ervaring van een 

leerling die meer dan 130 jaar geleden op de schoolbanken zat en biedt dit een voorbeeld waaraan je 

je eigen schoolervaringen kunt spiegelen.  



Het Archief van Steels geeft ook prijs waar hij zelf mee bezig was, zowel als leerkracht en inspecteur. 

Zo vinden we in zijn archief een exemplaar van “Speelwerkbladen voor kleuters”. Een publicatie die 

hij maakte waar kleuterleerkrachten spelenderwijs mee aan de slag konden. De publicatie werd 

uitgegeven bij uitgeverij De Sikkel, nu onderdeel van uitgeverij De Boeck. De Sikkel ken je misschien 

als naam van op de reeks boekjes “Historische verhalen voor de jeugd” die in menig 

schoolbibliotheek waren opgenomen. In zijn archief en handleiding schrijft Steels over het doel van 

de werkbladen en hoe ze te gebruiken. Hier is ook de uitleg over de ontstaansreden van de 

werkbladen interessant. Steels bedacht de werkbladen om de overgang van kleuter- naar lager 

onderwijs te vergemakkelijken en werk te maken van schoolrijpheid. De voornaamste reden hiervoor 

was, zo schrijft Steels zelf, het aantal zittenblijvers in het eerste jaar van het lager onderwijs. Deze 

ene bron verteld ons dus niet alleen over de onderwijscontext, maar geeft ook een voorbeeld van 

instructie uit die periode en geeft blijk van pedagogische aanpakken die belangrijk genoeg waren om 

er zich voor deze publicatie op te baseren.  

Het is hier echter nog wel een goed moment om even reclame te maken voor onze erfgoedcollega’s 

van De School van Toen, een organisatie die beter dan wie ook het belang van onderwijsgerelateerd 

erfgoed begrijpt. Het archief van Steels bevatte enkel de instructies/typografie van de 

speelwerkbladen. De finale publicatie zelf hadden we niet in de collectie. De School van Toen kon ons 

echter uit de nood helpen en zo kregen we een volledig beeld van wat Steels maakte. Zo zie je maar, 

één archief of collectie vertelt niet altijd het volledige verhaal. 

Een eerste greep uit dit archief geeft ons al inzichten in de ervaringen van zowel leerkracht als 

leerlingen uit bepaalde tijdsperiodes. Maar wat als we een niveau hoger gaan en toch, ondanks wat 

eerder zeiden aan het begin van deze aflevering, eens gaan kijken naar stukken die te maken hebben 

met de inrichting van onderwijs. De doorn in het oog van elke leerkracht die niet altijd graag met 

administratie bezig is: de leerplannen. Het zal niet verbazen dat Steels doorheen zijn carrière eerst 

als leerkracht en vervolgens als inspecteur wel wat leerplannen verzamelde. Leerplannen uit het 

verleden bekijken zijn vooral interessant om te zien hoe onderwijs doorheen de tijd evolueerde. 

Welke vakken hebben de vele veranderingen in het veld doorstaan? Welke zijn er bijgekomen, 

wanneer en waarom? En hoe werden al die vakken ingevuld? Waar werd de klemtoon op gelegd? 

Allemaal interessante vragen waar oude leerplannen een antwoord op kunnen bieden. De oudste 

leerplannen uit het privéarchief van Steels dateren van het einde van de 19de eeuw. Een voorbeeld 

daarvan is het “modelreglement en modelprogramma der lagere scholen” naar aanleiding van een 

ministerieel besluit van 1 mei 1897). Welke vakken werden er toen gegeven? Er was in elk geval een 

onderscheid tussen verplichte vakken en niet verplichte vakken. Bij de verplichte vakken vinden we: 

Godsdienst en zedenleer, Lezen & schrijven, Moedertaal, beginselen van het rekenen en het wettig 



stelsel van maten en gewichten, aardrijkskunde, merkwaardige en episodische verhalen van onze 

nationale geschiedenis), EUHM PARDON? – ja, een beetje geschiedenis maar met een anekdotische 

insteek. Andere verplichte vakken zijn Beginselen van tekenen met onderscheid qua programma voor 

jongens en meisjes, beginselen van gezondheidsleer, zang gymnastiek, naaldenwerk voor de meisjes, 

begrippen over de landbouw voor de jongens. Niet verplichte vakken: eerste beginselen van 

natuurlijke wetenschappen, tweede taal, beginselen en huishoudkunde en huiselijke bezigheden.  

Hier zitten toch een aantal opmerkelijke vakken bij, zeker die opdeling tussen jongens en meisjes 

hebben we nu niet meer.   

Wat opvalt is dat het archief van Steels niet alleen leerplannen van het stedelijk onderwijs bevat. We 

weten al langer dat het onderwijsveld in België als gevolg van verschillende schoolstrijden en 

hervormingen een complex gegeven is, maar de aanwezigheid van leerplannen uit verschillende 

netten zoals stedelijk en rijksonderwijs is toch een mooi praktisch/concreet voorbeeld van de 

context. Kijken we naar de periode waarin Steels zelf actief was als leerkracht en later inspecteur, 

dan vinden we daar ook leerplannen terug. Alleen al binnen dit archief kunnen we dus verschillende 

onderwijscontexten uit verschillende periodes vergelijken. Zo kunnen we in het modelprogramma 

der lagere scholen uit 1927 niet alleen de verschillen met het programma uit 1897 in de inleiding 

nalezen, we kunnen ook echt de programma’s naast elkaar leggen. Zo zien we dat het leerplan voor 

de 1ste drie graden lichter werd gemaakt om minder kinderen te laten blijven zitten, OPNIEUW 

BLIJVEN ZITTEN? DAT WAS VROEGER BLIJKBAAR EEN PROBLEEM lichamelijke opvoeding wordt 

belangrijker, er is in latere graden meer aandacht voor praktijk en verfijning van hoe de beschreven 

vakken gegeven kunnen of moeten worden door onderwijzers. Wat opvalt is dat naarmate we 

dichter bij het heden komen de weergave van de plannen ook wijzigt. Van beschrijvingen in 

volzinnen en doorlopende tekst verschuift het bij de leerplannen van de jaren 50 naar een meer 

schematische weergave. Het leerplan bestaat dan uit tabellen met de leerstof opgesomd volgend 

bullet points.  

We nemen hier in navolging van het vraagstuk van Florentine ook weer even wiskunde. Beginnen we 

met de allereerste beschrijving van lesinhoud van wiskunde die we vinden, dan vinden we onder 

“Beginselen van het rekenen en het wettig stelsel van maten en gewichten” voor de eerdere (of 

laagste) graad voor hoofdrekenen, aanschouwelijk rekenen de “vorming, benaming en voorstelling 

door cijfers van de eerste tien getallen; - de vier verbonden hoofdbewerkingen op deze getallen”. Als 

we kijken naar het leerplan uit 1927, dan opent het stuk over de leerinhouden eerst met 

opmerkingen dat het rekenen aanschouwelijk moet worden onderwezen, dit door oefeningen te 

doen en door vraagstukken te ontlenen aan het echte leven. Pedagogische tips dus! De eerste 



beschrijving van de lesinhoud is wel nog heel gelijkaardig. “Vorming en benaming, aanschouwelijke 

en met cijfers geschreven voorstelling der getallen van 1 tot 20. De vier bewerkingen met getallen”. 

Maar daar blijft het niet bij. Deze beschrijving van kennis wordt ook weer direct opgevolgd met 

opmerkingen. Zo vormen deze eerste inhouden een “onontbeerlijke grondslag voor gansch de 

rekenleergang”. Onderwijzers worden daarom aangeraden langzaam te gaan zodat de leerling 

voldoende tijd heeft de voorstelling van elke vorming in zijn geest kan leggen”. Prachtig taalgebruik 

nietwaar? Nog zo een fijne opmerking: “De onderwijzer zal dus de leerlingen geen lange en 

vervelende reeksen van bewerkingen laten afschrijven. Hij zal de voorkeur geven aan mondelinge 

oefeningen waarbij een schitterend vuurwerk aan antwoorden mag verwacht worden.” Een later 

leerplan blijft dezelfde structuur van lesinhouden en opmerkingen over hoe ze aan te leren 

behouden, maar voegt een blanco bladzijde toe aan de gedrukte uitgaves met ruimte voor 

persoonlijke nota’s. De inhoud is niet alleen nuttig en gestructureerd, je kan er ook praktisch mee 

aan de slag door als leerkracht er je eigen ervaringen en werkwijzen aan toe te voegen. De 

leerplannen uit 1950 die in Steels archief zitten laten dan weer de opmerking en tips achterwege. Zo 

staat er voor het eerste leerjaar in een tabel gewoon wat je moet kunnen voor het onderwerp gehele 

getallen met daaronder in categorieën wat er verwacht wordt van de leerlingen m.b.t. op getallen 

van 1 tot 10 (vorming en hoofdbewerkingen), getallen 11 tot 20 en 21-100 enz. En voor de 

leerplannen van vandaag? Wel… Daar moet je gestudeerd voor hebben. Geen wonder dat educatieve 

uitgeverijen hun boterham kunnen verdienen met het interpreteren en in praktijk brengen van 

oefeningen.  

Ook is het Schoolarchief van Steels een mooie indicatie van hoe sommige actuele vraagstukken ook 

al in het verleden speelden. Waar er nu gedebatteerd wordt over het nut en de zin van centrale 

toetsen zien we in het archief van Steels dat er vroeger in het stedelijk onderwijs gebruik gemaakt 

werd van peilproeven. Dankzij brieven, nota’s en exemplaren van dergelijke proeven voor 

verschillende jaren uit het archief van Steels kunnen we enorm veel te weten komen over de 

inrichting van de proeven en bij uitbreiding het lager onderwijs uit die periode. Mijn favoriet 

onderdeel van de brieven: de omschrijving dat het de schoonmaaksters zijn die de omslagen met 

documenten voor de leesproef van 5 juni moeten ophalen. Ook de schoonmaaksters zijn 

verantwoordelijk voor het bezorgen van het formulier “Uitslag Centraal Examen” te bezorgen op het 

bureau van Steels. Ik denk niet dat postkoerier in hun functiebeschrijving stond. Heel interessant dus 

hoe deze documenten die vooral het onderwijs moeten inrichten, heel specifieke aspecten van de 

werking of impact van dagdagelijkse fenomenen illustreren. Ik meng me hier echter niet verder in het 

debat over het nut van centrale toetsen. In plaats daarvan nog even testen of ik een schitterend 



vuurwerk aan antwoorden mag verwachten op deze snelle oefening uit de peilproef cijferrekenen uit 

1963: hoeveel is 276 * 3? (KORTE PAUZE) Juist! Dat is inderdaad 828! 

Een laatste stuk dat we hier vermelden is het typoscript van Steels over Het Stedelijk Lager 

Onderwijs. Een typoscript dat zou worden gepubliceerd in 1978 en tot op vandaag een 

referentiewerk is dat gebruikt wordt in de leeszaal van Archief Gent. Deze aflevering is echter al lang 

genoeg en het dieper ingaan op deze publicatie en de onderwerpen die erin worden behandeld 

verdient zijn eigen aflevering want het leidt ons uit het privé-archief van Steels en recht naar andere 

collecties die wel afkomstig zijn van de stedelijke organisatie. Maar meer daarover hoor je in de 

volgende aflevering!  

Oh en het antwoord op het vraagstuk? Er wordt 73 frank winst gemaakt.

Bronnen:  

PA_DKF_009. (zie beeldbank voor gedigitaliseerde stukken) 



Podcast script aflevering 4: Ander Onderwijsarchief in de collectie 
Een blik achter de schermen: Het script van deze aflevering schrijven was een rollercoaster. We 

zouden eigenlijk deze aflevering focussen om stukken die aan bod kwamen in het boek van Steels 

maar toen ontdekten we dat we dit niet zouden kunnen doen zonder eerst een hele lange en 

complexe uitleg zouden moeten geven over de ordening van het modern archief, de verschillende 

rubrieken waarin dat in opgedeeld, hoe dat juist komt dat het zo opgedeelde is en als je van die 

opsomming nog niet in slaap gevallen bent… Wel dan hadden we toch misschien beter die opname 

gemaakt. Als je één van de 5 personen bent die nu nog aan het luisteren is, proficiat! Je beloning is 

een veel interessante podcast. In plaats van het genoemde hebben we een paar stukken uit de 

collectie genomen die een interessant verhaal vertellen. Het is ten slotte Erfgoeddag en het mag 

allemaal iets toegankelijker. Beginnen doen we nog wel met een stuk dat Steels heeft vermeld, maar 

daarna lopen we huppelend door onze depots en trekken we hier en daar een archiefdoos open. En 

nee, van dat huppelen daar bestaat geen beeldmateriaal van. 

 Enkele noemenswaardige stukken genoemd in boek tonen. 

- Oudste leerplan (SAG U I J I, 1850-1854) = MA_U_729 (laatste document in het pak) 

o Extra: leerinhouden = MA_U_729 (voor de donkerblauwe omslag zitten 4 

inschrijvingsregisters. Voor die inschrijvingsregisters, zit het blad met 

leerinhouden, getiteld “Maatregelen …”) 

We beginnen met een stuk dat Steels uitvoerig beschreef in zijn boek: De “Systematische gang 

der onderscheiden vakken, welke in de stadskosteloze scholen te Gend worden onderwezen” 

goedgekeurd door schoolcommissie te Gent op 9 November 1841. Steels vermoedde dat dit 

document het oudste leerplan in ons land was. We hebben dit helaas niet kunnen uitpluizen of 

het zo is, maar we zijn wel redelijk zeker dat het oudste leerplan in onze collectie is. En omdat we 

in een andere aflevering al stilstonden bij verschillende leerplannen, leek het ook fijn om hier 

even stil te staan. Een eerste interessant opmerking is dat het programma bijna 40 jaar ouder is 

dan het eerste nationale programma’s voor het onderwijs van België dat verscheen in 1880. Ook 

dateert het van een jaar vroeger dan de eerste organieke wet op lager onderwijs die zei dat elke 

gemeente minstens één lagere school moest hebben en ze kosteloos onderwijs aan arme 

kinderen moest verstrekken. Alleen al door de datum is het dus al een interessant stuk  

Uit het document blijkt verder dat de school toen werd ingedeeld in vier klassen: Een 

voorbereidende klas, een laagste klas, een middelste klas en een hoogste klas. Elke klas is op zijn 

beurt ingedeeld in 2 (de voorbereidende en hoogste) of 3 afdelingen (laagste en middelste klas). 

Voor zij die het document inzagen of aan het meetellen zijn, dat komt neer op 10 afdelingen in 



totaal. Steels vermoedde dat het leerplan zou opgesteld zijn door Pieter Jonglas waarover we het 

later nog zullen hebben. Dit vermoeden komt omdat het document verwijst naar de “normaal” 

lessen. Lessen die gegeven werden door, je raadt het al, Jonglas sinds 1830.  

Wie was Jonglas? Een Nederlander die als onderwijzer aan de slag was in de Gentse Rijksschool 

sinds 1820. Van dat startpunt zou hij een hele onderwijscarrière doorlopen in Gent en zou 

werken tot hij 75 was. Hij gaf niet alleen het onderwijs mee vorm op beleidsniveau, hij 

publiceerde ook allerhande school- en leerboeken. Maar daarover later meer.  

De leerinhouden in de voorbereidende klas zetten lezen van letters en herkennen van cijfers 1-20 

voorop. De laagste klas bouwde verder op leesvaardigheden en reikt men hierbij ook al eerste 

(moraliserende) gedichten aan. Kinderen zetten hun eerste stappen in het schrijven. Ook 

wiskunde werd uitgebreid met grotere getallen, bewerkingen en vormleer. Er was ook ruimte 

voor gesprekken over de oorsprong en het gebruik van dingen.  

In de middelste klas werd de taalvaardigheid steeds complexer met aandacht voor zinsontleding, 

wiskunde werd uitgebreid en in de eerste afdeling van deze klas begon men ook met 

aardrijkskundige en geschiedkundige beschrijvingen van Oost-Vlaanderen. Er was ook 

toenemende aandacht voor zedenleer.  

In de hoogste klas werd daar weer op verder gebouwd: natuurlijke historie, spraakkunst, 

breuken, wiskundige vraagstukken, aardrijkskunde van België. Vermoedelijk gingen leerlingen 

over naar een volgende afdeling na een half jaar, wanneer ze de leerstof onder de knie hadden. 

Uitgezonderd de hoogste klas, daar duurde een afdeling een jaar.  

Dit leerplan bood een handige gids voor de onderwijzers. Het gaf een houvast en een kader aan 

leerkrachten op vijf stedelijke scholen die zeker niet allemaal een beroepsopleiding hadden. 

- Verhaal Thérèse Hofman (dienststaat SAG U I B 3) = MA_U_324 (2e dossier in het pak) 

Dankzij de archieven in onze collectie kunnen we ook verhalen reconstrueren van verdienstelijke 

onderwijzers uit het verleden die minder in de spotlight staan dan Jonglas. Zo bijvoorbeeld ook 

van de eerste onderwijzeres Thérèse Hofman. Google eens “Therese Hofman Gent” Je zal enkel 

wat vermeldingen vinden van haar uit de Gentse wegwyzer maar ze verdient zeker extra 

aandacht. Ze werd benoemd in 1833 als leerkracht. Ter vergelijking, de eerste vrouwelijke niet-



gediplomeerde onderwijzeressen in Antwerpen begonnen er in 1944 voor de klas. De eerste 

gediplomeerde onderwijzeres pas in 1953. Het archief bevat het examens dat Hofman aflegde als 

proef voor het bekomen van dat ambt. (Ze zou weggaan van haar vorig ambt omdat haar 

orangisme verweten werd – zie boek p. 32). Hofman was eerst voor 6 jaar directrice van een 

privéschool. Daarna een van de kosteloze scholen. Voor haar aanstelling bij de laatste legde zij op 

12 april 1833 een examen af, die examenbundel zit nog in de collectie (MA_U_I?) en geeft een 

beeld op haar vaardigheden. Zij kreeg in 1844 de opdracht van het stadsbestuur om lessen voor 

andere vrouwelijke lesgevers (ondermeesteressen en assistenten) in te richten. Ze kreeg ook een 

meisjesnormaalschool toegewezen omstreeks 1849. Rond 1852, naar aanleiding de opening van 

drie nieuwe scholen, werd Hofman overgeplaatst naar het Louisa-instituut. In 1958 werd ze 

overgeplaatst en belast met het bestuur van de betalende meisjesschool. In 1958 kreeg Hofman 

ook complimenten van ene P.J. Veth, een Nederlander die in 1958 enkele scholen in Gent, 

Brussel en Luik bezocht in opdracht van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een 

organisatie die streefde naar culturele individuele en maatschappelijke ontplooiing. Volgens hem 

verbleekt het normaalonderwijs op bezocht school in Brussel met de school van Hofman. 

Hofman zou blijven werken tot 1873. Ze nam ontslag op 13 september, ze was toen als directrice 

van de betalende meisjesschool in de Korte Dagsteeg. Ze kreeg voor haar verdiensten en carrière 

van toenmalig schepen Wagener een gouden medaille Hij complimenteerde Hofman tijdens de 

uitreiking nog met de woorden: “Ik denk dat ik zonder overdrijven kan zeggen dat de 

opmerkelijke verbeteringen die veertig jaar lang in Vlaanderen zijn ingevoerd met betrekking op 

de opvoeding van vrouwen, voornamelijk te danken zijn aan haar initiatief, want zij is een 

vooruitstrevende vrouw die voortdurend alle nieuwe methoden verwelkomde die door ervaring 

werden aanbevolen.” Mooie woorden voor een geëngageerde vrouw met een lange carrière in 

het Gentse onderwijs. Een carrière die kan worden gereconstrueerd aan de hand van stukken 

zoals registers, brieven en gemeenteraadverslagen uit de collectie. Kan iemand eens checken of 

er nog geen Thérèse Hofmanstraat in Gent is? Nee? Dan moeten we daar dringend werk van 

maken! 

- Aardrijks-geschiedkundige beschrijving der stad Gend: voor de jeugd; met eene kaart 

(GSA2 I6 bibliotheek) Link Pieter Jonglas met Gent en onderwijs. 

Nog een leuk stuk uit de collectie is het boek “Aardrijks-geschiedkundige beschrijving der 

stad Gend: voor de jeugd” van Pieter Jonglas. Net als Thérèse Hofman is Pieter Jonglas een 

klinkende naam in de geschiedenis van het Gentse onderwijs, zo klinkend dat we hem al 



eerder al vermelden in deze podcast. Hij schreef verschillende boeken voor onderwijs zoals 

rekenboeken en leesmethoden.  

Zijn opzet met de publicatie zet eigenlijk sterk in op omgevingsonderwijs. Door te vertrekken 

uit de omgeving wou Jonglas jongeren warm maken voor de studies van het verleden en 

geografie. De herkenbaarheid zou dan de herinnering van de lessen versterken. De publicatie 

bevat niet enkel lesinhouden maar ook vragen over die inhoud. Het in een interessante 

didactische bron en een fijn lesmethode die je kan vergelijken met modernere methoden om 

tot interessante inzichten te komen over hoe het onderwijs met betrekking op dit vak 

doorheen de tijd is geëvolueerd. Een gat in de markt zou dan ook zijn dat we binnen onze 

educatieve werking een update zouden doen van de publicatie en ter beschikking zouden 

stellen van leerkrachten die nu lesgeven. Maar voor dat een werkelijkheid wordt, toch al 

goed nieuws voor de 2 aardrijkskunde leerkrachten onder jullie die luisteren: Deze publicatie 

kan je ook digitaal doorlezen op Google Books dankzij de collega’s van de 

universiteitsbibliotheek 

- Kinderen verknippen een 17de-eeuws handschrift tot speelgoedmannetjes 

In een 17de-eeuws register van het ambacht van de witledertouwers (die o.a. lederen 

handschoenen maakten), inv.nr. OA_169_03, zat in de 19de eeuw in de privécollectie van Mr. 

X (zo schrijft stadsarchivaris Victor Vander Haeghen het letterlijk in een nota in 1890, die hij op 

de binnenkant van het houten plat geplakt heeft), die er niets beters op gevonden heeft dan 

het perkament door zijn kinderen te laten verknippen om hun papieren speelgoedmannetjes 

te verstevigen! Uit verschillende bladen waren inderdaad figuren uitgeknipt. Op één blad heeft 

een van de kinderen zelfs in potlood zijn lessenrooster voor die week genoteerd, op andere 

bladen staat in het groot "Anglais" en "Français", een pennenprobeersel of een 

geïmproviseerde map, wie zal het zeggen. In elk geval, de vader van Victor, de Gentse 

hoofdbibliothecaris Ferdinand Vander Haeghen, heeft dit blijkbaar opgemerkt en het boek 

meegenomen om het door zijn zoon, de stadsarchivaris, in veiligheid te laten brengen in het 

stadsarchief.  

- Een onderwijzer schrijft in 1945 een brief met karikaturen van zijn leerlingen = 2021_0120

In 2021 ontving Archief Gent archiefdocumenten van de familie Smeets-Staelens uit Sint-

Amandsberg die verband houden met de Tweede Wereldoorlog (aanwinstnummer 



2021_0120). Florimond Smeets was een politieagent in sint-Amandsberg, die zich aansloot bij 

het Verzet. Hij werd echter verraden en werd door de Duitsers gearresteerd en gefusilleerd. 

Zijn zoon Willy, die nog in de lagere school zat, bracht de rest van de oorlog door bij een 

gastgezin in Zwitserland. Een ontroerend stuk uit het familiearchief is een brief van meester 

Praet, bij wie Willy in de klas zat in de gemeenteschool van Sint-Amandsberg, aan zijn vroegere 

leerling in Zwitserland. De onderwijzer kon aardig tekenen en de brief bevat tekeningen van 

en weetjes over alle jongens van Willy (bijnaam Poenie-Foenie) zijn klas, die ook allemaal de 

brief tekenden. Bij de schenking hoort ook een fotoalbum van Willy’s verblijf bij het gezin van 

een vrederechter in Zwitserland. 

- Maaltafels in een 18de-eeuwse almanak 1788 en 1790

Een almanak is een jaarlijkse publicatie met een jaarkalender en steeds terugkerende 

informatie op bepaalde gebieden, zoals astronomische gegevens, dienstregelingen, 

organogrammen en adressen van overheidsdiensten, maar ook van verenigingen, 

beroepsbeoefenaars, enzovoort. In vele steden verschenen in de vroegmoderne periode al 

almanakken met lokale informatie. Zo ook in Gent, waar Philippe Gimblet, drukker op de 

Korenmarkt, vanaf 1770 een almanak of ‘getrouwe wegwijzer, zowel voor de vreemdelingen 

als de inwoners van deze stad’ uitgaf. Archief Gent bezit twee nagenoeg complete reeksen van 

de Gentse wegwijzers in haar bibliotheekcollectie, vanaf de eerste editie in 1770 tot de laatste 

in 1932. Het zijn bijzonder nuttige zoekinstrumenten voor historisch onderzoek, en bewees in 

de 18e eeuw zelf zijn nut voor vele zaken, en zo ook voor hoofdrekenen, want in vele uitgaven 

uit de late 18de eeuw is een uitklapbare pagina met maaltafels tot 24 opgenomen. En dat kan 

altijd van pas komen natuurlijk.  

- Ongedateerd handgeschreven en geïllustreerd verslag van Roger Wallaert over de 

geschiedenis van de Lagere Jongensschool Sint-Vincentius a Paulo (2007_0041; Particuliere 

archieven PA 13 /1-11) 

o PA_13_01: verslagen personeelsvergaderingen, titelblad en eerste 3 vergaderingen 

o PA_13_02, 04, 07, 08, 09, 11 

In de reeks particuliere archieven, waar ook het archief van Steels bij ondergebracht is in de 

collectie, hebben we ook nog een klein archiefje dat oorspronkelijk bewaard werd bij de 

Heemkundige en Historische Kring Wondelgem. Na herbestemming kwam het bij ons terecht 

in 2007. Het Archief zelf gaat specifiek over de lagere jongensschool Sint-Vincentius a Paulo 



in de Maïsstraat voor de periode tussen 1924 – 1957. Dus ook dit archief bevat stukken 

vanuit de oorlogsperiode. En ik laat het woord hierover graag aan Casper 

In 1907 werd de nieuwe parochie Sint-Vincentius a Paulo uitgetekend en meteen volgde de 

inrichting van een lagere jongensschool. De school was zeer succesvol en moest algauw 

uitbreiden van drie naar zes klassen. In 1927 kwamen er nog een zevende en achtste 

studiejaar bij zodat de school in 1930 al 250 leerlingen telde. Op het lesprogramma stond 

elke dag godsdienst en op zondag waren de leerlingen verplicht de hoogmis bij te wonen. Bij 

de school hoorde een tuin waarin elk leerjaar een eigen hoekje had. De klas met het mooist 

verzorgde bloemenperkje won een prijs. Via wekelijkse en driemaandelijkse rapporten 

bleven de ouders op de hoogte van de vorderingen van de prestaties van hun kind. Er werd 

ook aan schoolsparen gedaan. In 1930 hadden 194 leerlingen een spaarboekje bij de 

Nationale Bank. In deze schenking vinden we verslagen van de personeelsvergaderingen 

(1933- 1945), briefwisseling (1928-1946), stamboeken van de leerlingen (1924-1946) en 

prijsuitreikingen na de examens (1945-1957). Maar het mooiste stuk (althans in de 

subjectieve mening van deze educatief medewerker) is een ongedateerd, handgeschreven en 

geïllustreerd verslag van Roger Wallaert, onderwijzer van de zevende klas. We zeggen 

ongedateerd maar weten dus zeker dat het dateert van na 1927 omwille van zijn werk voor 

de 7de klas. Dit verslag bevat niet alleen een korte historiek van de school, er zit ook een 

handgetekend plan in met hoe de school was ingericht en hoe het onderwijs en lessen 

werden georganiseerd. Één minder aspect aan dit handschrift is dat het niet meer volledig is. 

Op bepaalde pagina’s zien we geplakte hoekjes waar ooit foto’s hebben tussengezeten. Deze 

foto’s zijn echter niet bij ons in de collectie aanwezig en waar ze naartoe zijn weten we niet. 

Maar ook al is het niet volledig, het blijft een interessante persoonlijke getuigenis van een 

onderwijzend personeelslid. 

Archief Gent beschikt over archiefmateriaal van het stedelijke onderwijs maar niet over het 

vrije onderwijs. Met deze schenking werpen we een blik op een onderwijsnet dat doorgaans 

aan onze aandacht als stedelijk archief ontsnapt. Zo geven de stamregisters een beeld van de 

sociale achtergrond van de leerlingen: het beroep van de vader en informatie over 

schoolverlaters (veranderen van school, gaan werken ...). Door de ligging van de school in 

een buurt met veel industrie lag de verdere carrière van de leerlingen als arbeidskrachten 

bijna automatisch muurvast. 



Voilà, dat was het dan! Een greep uit onze collectie met een sterke onderwijslink. Hopelijk 

hebben we je toch een beetje warm kunnen maken voor de rijkdommen in onze collectie. 

Sommige stukken had ook Michel Steels zelf in handen bij zijn onderzoek naar het verleden 

en zo hebben we toch een beetje de collectie bekeken door de ogen van de 

onderwijsinspecteur! Bedankt voor het luisteren en tot in de volgende en laatste aflevering! 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/18466

GSA1.2010-138 Schatten van Mensen 
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Bronnen:  

https://openjournals.ugent.be/gt/article/67796/galley/192044/view/

https://books.google.be/books?id=AdxNAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_book_

other_versions_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20220127_LIJ_inventaris%20MA_U.p

df

Zie beeldbank voor gedigitaliseerde stukken 



Podcast script aflevering 5: “Belang van onderwijsarchieven”. 
Archiveren is een meerwaarde, ongeacht in welk soort organisatie je aan de slag bent. Het staat 

mensen toe, wanneer er goed gearchiveerd wordt, snel oude documenten en informatie terug te 

vinden. En toch staat het bij vele organisaties niet op de hoogste plaats van prioriteiten omdat het 

vaak geen deel uitmaakt van de kerntaken. Als we scholen als voorbeeld nemen, dan zien we dat er 

niet altijd omgekeken wordt naar hun archieven. Meer nog, veel scholen weten niet waar te 

beginnen met hun schoolarchief onder handen nemen. Lesgeven en onderwijs inrichten is een grote 

uitdaging en er wordt nu al vaak geopperd dat de administratieve last heel groot is voor 

leerkrachten. Maar wat als we je vertellen dat met aandacht voor het archief en informatiebeheer je 

al een hele stap verder komt en ook die administratieve last kan verlichten? We beloven niet dat er 

één wondermiddel is, maar we kunnen alvast eens kijken in deze aflevering welke stappen je kunt 

zetten en bronnen die je kan raadplegen om controle te krijgen over je onderwijsarchief.  

Één van de beste startpunten om een idee te krijgen over wat een schoolarchief is en hoe er mee om 

te gaan, is de handleiding “Meester over mijn schoolarchief”. Deze handleiding kwam in 2009 tot 

stand binnen de context van een project rond Archiefbeheer en -educatie. De handleiding vestigt 

aandacht op het volledige document- en archiefvormingsproces binnen een school, dus niet enkel op 

het bijhouden van wat ‘oud’ is. Ook interessant is dat het aandacht heeft voor archivering in een 

digitale context. Het was tenslotte nog 2009. Hoewel het al een iets oudere publicatie is, reikt deze 

uitgave oplossingen aan om de documentenstroom binnen een instelling onder controle te houden. 

Helaas kan je ondertussen niet meer terecht op de oorspronkelijke projectwebsite, of deze zelf 

gearchiveerd is weten we ironisch genoeg niet, maar de publicatie is nog wel online terug te vinden 

en biedt een goede eerste kapstok om mee aan de slag te gaan. Ook fijn om te weten, helemaal 

achteraan stonden een paar voorbeelden van de praktijk. Zowel om aan de slag te gaan met 

wetenschappelijk onderzoek op schoolarchieven als voorbeelden van erfgoed- en archiefeducatie 

zodat je als leerkracht of school ook de leerlingen kunt betrekken. 

Naast deze handleiding is het ook goed om te weten dat er zoiets bestaat als selectielijsten. Zo’n lijst 

is een overzicht selectieregels van alle overheidsinformatie (dossiers, documenten, databanken, etc.) 

die bewaard moeten blijven. Oké dit klinkt misschien wat wollig en moeilijk. In het kort wil dit zeggen 

dat er een lijst bestaat die aangeeft wat er met bepaalde informatie of documenten moet gebeuren: 

Bewaren of vernietigen. Het houdt hierbij rekening met hoelang zaken moeten bewaard worden 

omwille van juridische of administratieve waarde en wat je moet doen als deze periode voorbij is. Er 

is ook een selectielijst voor gemeenten en de publieke taken van een gemeente: een van die taken is 

het inrichten van onderwijs. De selectielijst geeft daar dus ook een eerste overzicht of idee van wat je 

als school best bewaard, voor hoelang en wat er mee te doen achteraf. 



Zie je het niet helemaal zitten om als leerkracht of school alleen aan de slag te gaan? Of bekijk je de 

handleiding en de selectielijst en zie je de lettertjes al door elkaar zweven op je scherm of afgeprinte 

kopie? Dan kan je altijd nog aankloppen bij een professional. Er zijn veel mogelijkheden want we 

houden natuurlijk een beetje rekening met de diversiteit en de gelaagdheid van onderwijs in 

Vlaanderen/België. Als we voor onze eigen winkel spreken en starten met de stadscholen van Gent, 

“hallo, wij zijn Archief Gent, kom alstublieft eens bij ons langs, wij helpen graag”. Archief Gent 

bewaart en beheert de archieven van Stad en OCMW Gent en dus bij uitbreiding, scholen die worden 

ingericht en onderwijs dat wordt georganiseerd door de stad, kunnen een beroep doen op ons. We 

kijken graag eens met jullie naar de toestand van jullie archief en helpen je graag op weg met 

praktische instructies en richtlijnen. Ben je geen Gentse stadschool? Geen paniek, de meeste steden 

of gemeenten hebben een archivaris in dienst. Je kan altijd eens contact opnemen met de 

archiefdienst van je lokaal bestuur en kijken of er daar geen mogelijkheden zijn. Maar wat met het 

Gemeenschapsonderwijs of Katholiek onderwijs? Geen nood, de eerste kan terecht bij het 

rijksarchief en die tweede bij KADOC (documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en 

samenleving). En Provinciaal onderwijs klopt best eens aan bij het archief van de provincie. Als je 

eens rondkijkt en -luistert, dan zal je zeker wel een enthousiast archivaris vinden die met jou eens wil 

kijken naar die overvolle ladekasten en rekken in de kelder of zolder. 

Staat er meer op die zolders en in die kelder dan enkel documenten? Dan heb je misschien te maken 

met erfgoedobjecten of toch zeker objecten die doorheen de tijd een erfgoedwaarde hebben 

gekregen. Praktische tips om met erfgoed aan de slag te gaan rond behoud en beheer kan je ook 

vinden op de website van Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Ze hebben er uitgebreide 

erfgoedwijzer en lijst aan publicaties die kunnen dienen als handleidingen en instructies om die 

schoolverzameling nieuw leven in te blazen. Er is ook het project Slimerfgoed: een open netwerk 

erfgoed- en onderwijsorganisaties samenbrengt rond schoolerfgoed. Praktijkvoorbeelden genoeg op 

hun website.  

En uiteraard is het altijd fijn als je leerlingen kan betrekken bij projecten op school. Er staan ook veel 

erfgoedmethodieken op klascement en er bestaan trajecten zoals buurten met erfgoed waar je als 

school of lesgever aan kan deelnemen of trekker in zijn. Dat leidt tot gebruik van je archief en 

erfgoedmateriaal en geeft de kans aan leerlingen om echt in aanraking te komen met het verleden 

en skills bij te brengen rond het bewaren van informatie in het heden met zicht op de toekomst. 

https://slimerfgoed.be/files/original/05ed12e9fb0a3a8fca75e68b217520563a4632ba.pdf

https://faro.be/blogs/bart-de-nil/handleiding-voor-schoolarchieven



https://issuu.com/pavloe/docs/pavloeboek

https://www.arch.be/docs/surv-toe/TT-SL/reg-com_gew-

gem/vlaamse_gewest_region_flamande/5021_ABHP_073.pdf

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/content-block-

attachments/selectielijstgemeenten20201215vdef-qp32d6.pdf

https://www.slimerfgoed.be/s/start/page/over

https://www.klascement.net/erfgoedwijs/




