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Fragment uit: “Als we samen zijn”  (negentig jaar- een terugblik) 
 
Door Richard Weemaes 
 
 
 
 
Maar enkele maanden later kregen mijn onderwijsbezigheden in het Klein Seminarie 
een grondige verandering. Ik zal die oktoberzondagavond 1945 nooit vergeten! Ik 
was volop bezig met het verbeteren van Griekse huiswerken, toen de portier mij een 
brief van het bisdom kwam afgeven – toen ging de post zelfs nog op zondag -. Ik 
moest ‘s anderendaags, liefst in de voormiddag, naar ’t bisdom komen . Ik dacht : ik 
heb toch niets misdaan! En trok met dat schrijven naar de superior Jules Daem (die 

sinds een jaar E.H. Van Goethem had opgevolgd). En zijn reactie : Het zou wel 

kunnen dat ze u zullen vragen om directeur van de normaalschool te worden. Mijn 
reactie : Zijn ze zot! Zijn reactie : Zeg dat morgen maar niet! Mijn reactie : En wie 
gaat er mij morgen in de klas vervangen? Zijn reactie : Wees gerust, dat zullen we 
wel regelen. 
Superior Daem kreeg gelijk. Mijn tegenwerping bij 
vicaris-generaal Calewaert dat ik nog te jong was, werd 
door Monseigneur  ontkracht : “Daar geneest ge elke dag 
van!”. En dat ik klassieke filologie had gestudeerd in 
Leuven, zonder veel kennis van pedagogiek en methodiek 
en dergelijke, was ook al geen beletsel. Wie kan dan 
weerstaan zonder ongehoorzaam te worden? 
               
  

 Ik hoor de jonge stemmen uit de klas  
 waar ik in betere tijden leraar was             
 dezelfde namen zeggen en herhalen 
              uit boeken die ik met hun vaders las.    
                            (Kwatrijn v. A. Van Wilderode) 



Felicien van den Bossche 
muziekleraar tot ‘46 

Afbreken van de bunker op de speelplaats. 
De studenten helpen een handje mee. 

JONGE NORMAALSCHOOLDIRECTEUR (1945-1962) 
 
Het eerste dat me bij mijn thuiskomst te doen stond, was mijn opwachting te 
maken bij het personeel van de normaalschool. Om mijn bedeesdheid te helpen 
overwinnen en mijn zelfzekerheid wat aan te scherpen vergezelde mijn oud-leraar 
filosofie Henri De Dobbelaere mij naar de Kasteelstraat. We troffen eerst de oudste 
leraar Felicien van den Bossche aan. En vermits het juist vieruurtje was, stelde hij 
voor samen naar de refter te gaan, waar weldra na de lessen de andere leraars met 
hun boeken onder de arm zouden binnendruppelen. 
Felicien wees me de plaats van de directeur aan tafel 
aan.   De eerste die binnenkwam was de godsdienstleraar 
Rik Onghena, een van mijn klasgenoten. Felicien: Voilà 
onze nieuwe directeur! Reactie van Rik: Maak dat de 
ganzen wijs! Beter kon men het onverwachte van mijn 

benoeming niet tekenen. Overigens was de ontvangst 
heel vriendelijk. Het waren trouwens bijna allemaal oud-
bekenden en vrienden uit de seminarietijd. Aangezien 
mijn voorganger Emiel Steeman reeds als pastoor-deken 
van Zele was aangesteld, moest ik zo spoedig mogelijk 
aan de slag gaan: kennis maken met schoolstructuur, 
het school-project en schoolreglement, de briefwisseling 

met de dienst onderwijs van het ministerie plus de 
staatsinspectie en betoelaging, de tussenkomst van de 
Staat bij de eindexamens, de leerlingenlijsten (142 
normalisten).  
 
De bevoorradingsbeperking was voor het ‘economaat’ van een internaat een zware 
dobber: elke student bracht nog steeds zijn rantsoen aardappelen mee, enz. 
Onbetaalbaar was de hulp die mij daarbij werd verleend door mijn goede vriend en 
klasgenoot (vanaf de Latijnse zesde tot en met de seminariejaren) Frans De Wilde 
van Sint-Pauwels. Hij was een echt goede huisbeheerder.  

      
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
De infrastructuur van de school was getekend 
door de Duitse bezetting: op elk van de beide 
speelplaatsen stond sinds 1944 een mastodont van een betonnen schuilkelder. Het 
zou mij later water en bloed en geld kosten om die gedrochten af te breken. Geen 
enkele ondernemer durfde vooraf een prijs bepalen! Vandaar dat de leraars 
gedurende hun vrije tijd ook wel eens de  elektrische breekhamer hanteerden. Een 
stresserend en geldverslindend werk waaraan geen einde scheen te komen. Daarna 
konden we de speelplaats betegelen.  



De leerkrachten van de normaalschool in 1947:van l. n.r.:Van de Walle, Paul Verbeke, Frans 
Bossaert, Hellemont, Ignace De Sutter, directeur R. Weemaes, Tony Werkers, Gust Van de 
Merlen, Jan De Venter, Marcel Vermussche en Raf Windey 

 

Ondertussen moest ik ook nog mijn verhuis regelen. Als je vandaag met een verhui-
zing wordt geconfronteerd rijzen je haren ten berge voor zo’n reuzenonderneming. In 
oktober 1945 ben ik van het college naar de normaalschool ’n paar straten verder 
verhuisd met een steekwagentje: een eenvoudige slaapkamer (bed, kleerkast en 
nachttafeltje) en een bureau met bibliotheekkast en enkele stoelen. De knecht van 
het college zag zich er man over om met twee steekwagenritten dat zaakje op te 
knappen. 
Af en toe dacht ik nog wel eens met heimwee terug aan de vertrouwde 
collegeomgeving. Elke morgen, als ik de mis gelegen had in  de normaalschoolkapel 
en over de speelplaats stapte, werd ik getroffen door het zilveren klokje van de 
collegekapel! De Kasteelstraat en de Collegestraat liggen maar een boogscheut van 
elkaar. Maar elke morgen riep mijn plicht mij naar de nieuwe realiteit. Ik dacht dan 
maar eens terug aan het IJzerbevaartvignetje waarmee wij  als collegestudentjes 

warm liepen voor de opbouw van de ijzertoren: Ic dien 
 

 

De Normaalschool had toen nog een eenvoudige structuur: een lagere oefenschool 
met 8 klassen uitsluitend externaat (in moderne gebouwen), een jaar voorbereidend 
op de lagere normaalschool voor onderwijzers (4 jaar). Daarnaast bestond nog in 
een afzonderlijk gebouw met oefenorgel en piano ’s een weinig bloeiende kosters-
school (5 leerlingen). Ze scheen door de tijd voorbijgestreefd. Dat belette niet dat 

Kamiel Dhooge een van onze studenten nadien, langs het Lemmensinstituut om, 
één der beste en meest gevierde orgelisten van zijn tijd werd. De combinatie 
onderwijzer-koster bestond eigenlijk niet meer. De leerlingen-koster volgden, met 
het oog op een stuk algemene vorming, volgens hun capaciteit enkele lessen in de 
normaalschool. 
De kostersschool roept me een anekdote voor de geest. Het kostersgebouw stond 
niet onder bestendige bewaking; iedere leerling moest in zijn ‘pianokotje’ of aan het 
orgelklavier werkzaam zijn. Een leerling - ik geloof dat hij Willems heette – was, ook 
volgens zijn moeder nogal een wildvang. Zijn moeder waarschuwde mij dat hij met 
een zachte hand niet te temmen was : “En als ’t nodig is, menheer de directeur, dan 
moet ge hem maar een ‘lap’ tegen zijn oren geven”. Op zekere dag komt de 
subregent me zeggen dat onze wildvang weer wat uitgespookt had: hij had met de 
stoofhaak – er was nog geen centrale verwarming – in al de orgelpijpen putjes 
geslagen! In een Franse colère, het woord van de moeder indachtig, stapte ik naar 
de kostersschool en deed de wildvang bij me komen. Toen hij op armafstand voor 
me stond, gaf ik hem, zonder een woord te zeggen, een serieuze veeg rond zijn oren, 



    Ignace De Sutter 

        De voorgevel van de normaalschool 

zodat hij als een tol ronddraaide. Mijn hand was blijkbaar nogal zwaar, té zwaar! 
Toen heb ik in mezelf gezegd: dàt nooit meer!  
 
In totaal telde de normaal-
school in 1945 142 leerlingen, 
op een paar uitzonderingen 
na, allen internen. De grote 
ongebruikte gebouwen met 
infrastructuur stonden 
natuurlijk te wachten op meer 
internen. Maar aangezien de 
leerlingen zowat van overal 
werden gerekruteerd, was het 
vooroorlogse getal door de 
omstandigheden erg gede-

cimeerd. Gelukkig liet zich 
weldra een groei in het 
leerlingenaantal gevoelen. 

 
Onderhoud en keuken  
werden verzorgd door een 12-
tal zusters van de HH. 
Engelen van Lokeren. Ze beschikten over een ultramoderne keuken van Duitse 
makelij, nog juist vóór de oorlog geïnstalleerd.  
Het internaatsleven was nagenoeg een kopie van het collegeleven: uiterst streng in 
de ogen van de 21e eeuw. Iedereen stond vroeg op voor de stille eucharistieviering - 

en ik ben overtuigd dat menige leerling 
die half of heel slapend bijwoonde. 
Onmiddellijk volgde een half uurtje 
studie om de lessen voor te bereiden en 
dan volgde het ontbijt. Daarna 
speeltijd, lessen, speeltijd, lessen 
enzovoort. Na de avondstudie kwamen 
de leerlingen weer samen in de kapel 
voor het gemeenschappelijk avond-
gebed en dan was het bedtijd in de 
bekende ‘chambretjes’ met gordijn. 
Aangezien de leerlingen te midden van 
elke trimester slechts een weekend 

naar huis mochten, waren de gewone 
zondagen echte kapeldagen met in de 

voormiddag gelezen vroegmis, om 9 uur gezongen hoogmis. Ik moet hier wel aan 
toevoegen dat Ignace De Sutter vanaf 1946 met de 
psalmgedichten van allerlei vrienden en verantwoor-
delijken van de Boerinnenjeugd er veel toe bijdroeg om 
van de gezongen ‘gemeenschapsmissen’ een religieus 
feest maken, nog voor het verschijnen van de liturgie-
constitutie van Vaticanum II. Ikzelf was trouwens, 
vanwege mijn vroegere KSA-werking een volgeling van 
Romano Guardini. Dat verzekerde een 
vanzelfsprekende samenwerking. Om 11,30u hield ik 
steevast voor de leerlingen een zogenaamde preek. De 
onderwerpen waren zeer verscheiden : soms 
aansluitend bij het evan-gelie van die dag, soms een of 
ander actueel religieus onderwerp of gewoon 

       De directeur met de zusters en het    
   onderhoudspersoneel 



beschouwingen over en duiding van het schoolreglement. ’s Namiddags waren er 
dan nog Vespers en Lof (ook daaraan sleutelde Ignace een beetje en zorgde voor de 
zogenaamde Vlaamse Vespers die bij de leerlingen in de smaak vielen). 
Wij zorgden zoveel mogelijk voor ontspannende zondagavonden. 

 
 
 
1. Voor gewone  conferenties noem ik enkele namen: Pater Bautsen, Werenfried 

Van Straaten, Pieter van der Meer de Walcheren, Jos De Haes, Cyriel Coupé, 
prof dr.  Rob. De Langhe, Dr Frans De Hovre, Valeer Van Kerckhove, André 
Demedts, enz. 

2. Voor kunstvoordrachten: Ast Fonteyne, pater De Blieck, oud-leerling H. 
Bulterys, Antoon Van der Plaatse, Hubert van den Herreweghe en Jos De Haes 
met werk van Christine D’Haen, Reninca , Streuvels en Van Wilderode, plus 

occasioneel bezoeken aan tentoonstellingen (de Pinacotheek van München te 
Brussel, het kunstpatrimonium van Brussel, enz.). Na de oprichting van de 
regentenschool zouden zulke kunstuitstappen nog toenemen. 

3. Voor muzikale vorming cellist Alfons Hillegeer met werken van Bach, Schubert, 
Ravel, Boccherini, met Ignace aan de piano, het zangkoor van de normaalschool 
dat in de stadsschouwburg optrad met kunstliederen met o.m. de creatie van 
het Lied ‘Roeland’ van De Sutter, de opluistering van de conferentie van Jozef 
Sterck met een achttal liederen waaronder de creatie van De Sutters 
onovertroffen ‘Lied van mijn land’.  

4. Franciscus van Sales, 29 januari, feest van de school met volksspelen, werd 
steeds muzikaal opgeluisterd: in 1947 werd de mis ‘In honorem Reginae Pacis’ 
van Flor Peeters uitgevoerd en in 1948 werk van Strategier, Jan Mul, Fl. Peeters, 
Jef Van Hoof en Staf Nees. En in 1952 kwam de mis ‘Huc ad Regem pastorum’ 
van Albert De Klerk aan de beurt.  

 

Gediplomeerden van de Normaalschool met hun leerkrachten in 1956 



Leerlingen demonstreren het Orff- 
instrumentarium op een conferentie. 

Heel die muzikale vernieuwende activiteit onder de begeesterende stuwing van 
Ignace De Sutter, bracht de aanschaf met zich van een volledig Orff-
instrumentarium, grondslag  van een gans nieuwe muziekopvoeding . 
De jaren vijftig, met de aankoop van het Orff-instrumentarium betekende als het 
ware een explosie in de vernieuwing van het muziekonderwijs. 
 “Een van de meest gedurfde en vernieuwende methodes op dit gebied, is wel die van 
de grote Duitse toondichter-muziekopvoeder Carl Orff uit München. Deze gaat uit van 
het beginsel dat de beste en meest directe manier om, van kindsbeen af, de muziek te 
beleven, bestaat in de zo veelzijdig mogelijke actieve beoefening van de muziek en dit 
op de meest spontane wijze. Dit jeugdig-creatief musiceren wordt betracht door 
eenvoudige, typisch jeugdige vormen van zang en instrumentenspel. De samenzang is 
daarbij éénstemmig als veelstemming 
gehouden, maar dan op volks-eenvoudige 
basis van canonzang en ostinato-
begeleiding. Het instrumentenspel – in 
steeds wisselende groepen, zodat 
iedereen de kans krijgt – vertoont 
eveneens in niets enige gelijkenis met de 
burgerlijke concertmuziek, maar omvat 
het technisch zeer gemakkelijk gebruik 
van melodische en slaginstrumenten, 
naar een bepaald tot dit doel uitgedacht 
type vervaardigd. Zo is onze 
normaalschool in de loop van dit voorbije 
schooljaar het bezit rijker geworden van 
het volledig Orff-instrumentarium, dat 
aan de studenten – oud en jong – reeds 
veel vreugde bezorgd heeft. De groep melodische instrumenten, waarop hele liederen 
kunnen gespeeld en gevarieerd worden, omvat twee xylofonen (sopraan en alt) en 
twee klokkenspelen (sopraan en alt) die samen, met hun quasi-dubbele 
toetsenladder, op een eigen wijze bij een vierdubbel orgelregister kunnen vergeleken 
worden. De eigenlijke slaginstrumenten omvatten twee pauken (do-sol), een grote 
trom, een kleine handtrom, triangel, tamboerijn, castagnetten  en bekkens. Indien 
men daarbij een stel blokfluiten gebruikt en een paar zelf uitgekozen ‘glasspelen’, 
wordt het geheel een jeugdorkest met zeer eigen klankpalet, zeer fris en helder van 
kleur en wonderlijk fijn en aristocratisch van toon. Het wordt beslist een element van 
verrijking in het jongensachtig beleven van de echte ’musiceervreugde’ “. 
(Kasteelgalm, juli 1954, p. 32-33). 
 
De nieuwe muziekpedagogiek kreeg een overdonderend applaus bij het optreden 

van onze leerlingen met een compleet Orff-instrumentarium op de Expo van 1958 te 
Brussel. 
 
….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGENTENSCHOOL OF MIDDELBARE NORMAALSCHOOL 
 
De democratisering van het secundair en hoger onderwijs, waarover hierboven 
sprake, had uiteraard zijn consequenties op het lerarenbestand : er was veel vraag 
naar regenten. Ik had links en rechts reeds inlichtingen genomen betreffende de 
mogelijkheid om zo’n afdeling op te richten. Op een vergadering van de federatie van 
het normaalonderwijs in Nieuwland te Brussel onder het voorzittersschap van 
oudleerling senator Albert Bauweraerts, waren ook aanwezig de CVP-minister van 
onderwijs, Pierre Harmel en oud-minister en oud-leerling Hendrik Heyman.  
Heyman bracht me na de vergadering in contact met minister Harmel om de 
mogelijkheid tot oprichting van een regentenschool of middelbare normaalschool te 
bespreken. Het was o.m. kwestie een officiële examenjury te krijgen. Dat zou 
worden opgelost in samenwerking met de meisjes van O.-L.-V. Presentatie die reeds 
sinds jaren over een middelbare  normaalschool voor meisjes beschikten. 

Op de oud-leerlingendag 1950 konden we voor het eerst de oprichting van een 
Middelbare Normaalschool meedelen. In het Bulletin schreven we toen: 

 “Het is zonder twijfel vanwege onze bisschoppelijke overheid een blijk van 
tegemoetkoming aan de noden van deze tijd, waarin het onderwijsprobleem 
allergewichtigst is. De oprichting van een katholieke regentenschool in het bisdom 
Gent is een noodzakelijkheid geworden, gezien de ontwikkeling en de omvorming 
van het lager en middelbaar onderwijs. Reeds nu is er veel vraag naar regenten en 
alles laat voorzien dat het in de toekomst nog zal toenemen. 
Het regentaat zal het natuurlijk verlengstuk zijn van onze normaalschool voor 
onderwijzers, maar voor vele studenten die de oude of moderne humaniora hebben 
doorlopen, zal het schone toekomstmogelijkheden bieden. 
Met ingang van het schooljaar wordt van wal gestoken met een letterkundige en 
een wetenschappelijke sectie (in feite kwam aanvankelijk enkel de eerste tot 
stand). De studies in iedere sectie duren twee jaar (Bulletin, jg 7, 1950, nr 2, p. 
2). 

 
Onmiddellijk werd de hand aan de ploeg geslagen om voor het schooljaar 1950-
1951 te voorzien in een minimum aan infrastructuur voor de aspirant-regenten : 
een tiental kamertjes voor inwonende aspirant-regenten,  een eigen eetzaaltje en 
voor de klaslokalen moesten we ons voorlopig tevreden stellen met de leegstaande 

De eerste lichting regenten met de directeur in 1953 



(afgedankte) lokalen van de lagere oefenschool. Verbouwingswerken en nieuwbouw 
werden in het vooruitzicht gesteld.  
Het kwam er vooral ook op aan een degelijk lerarencorps bijeen te brengen. 
Voorlopig waren dat gedeeltelijk parttime  leraars uit andere scholen: Flor Peeters, 
André Van Peteghem en anderen. Het was echter veelbelovend dat Mgr Joliet die het 
project heel gunstig gezind was, een tweetal priester-leraars voor onze nieuwe 
school zou vrijmaken. Vanaf het volgend schooljaar konden we dan ook over een 
gans eigen lerarencorps beschikken, vooral met de komst van dr. Jan de Beul, dr. 
Paul Bockstaele en lic Fons Pilaete, aangevuld met leraars uit de lagere 
normaalschool.    
Het schooljaar 1951-52 kende een aangroei van aspirant-regenten, 25 studenten 
(waaronder 13 internen, verdeeld over drie jaar, nl. 7 in het 2e en 9 in het 1e jaar 
Letterkundige Afdeling, en 9 in het 1e jaar Wetensschappelijke Afdeling (die voor het 
eerst werd geopend). 
De nodige verbouwingswerken, waardoor een nieuw regentenkwartier en nieuwe 

klaslokalen, die het uitzicht van het normaalschoolcomplex grondig hadden 
veranderd, waren begin schooljaar 51-52 praktisch beëindigd. Het chaotisch 
uitzicht van de speelplaats-bouwwerf was gelukkig net op tijd weer vrij, tot grote 
voldoening van ieder. De twee verdiepingen boven de grote refter werden verdeeld in 
drie, waarvan de eerste en tweede tientallen nette kamertjes tellen en de derde 
verdieping was omgebouwd tot een minder hoge slaapzaal. Verscheidene 
klaslokalen (schei- en natuurkundige laboratoria) werden de aan de nieuwe 
noodwendigheden aangepast.  
Door het van kracht worden van de organieke wet op het normaalonderwijs van 23 
juli 1952 kwamen verscheidene nieuwe krachten in het lerarencorps: 
De regentenschool kreeg Fernand De Bondt als leraar in de wiskunde en Theo 
Vaerewyck werd belast met handel (wetenschappelijke sectie). 
Marcel Ascoop kreeg naast de aardrijkskunde ook geschiedenis te doceren ter 
vervanging van Flor Peeters. Fons Pilaete die zijn studies Romaanse filologie te 
Leuven voortzette, bleef toch leraar Frans. Voor Latijn werd hij tijdelijk vervangen 
door Raf Windey. 
Aan de lagere normaalschool behield  Ward De Witte de wiskunde en nam er de 
aardrijkskunde bij. G. Trommelmans werd er belast met de wetenschappen in 1e, 2e 
en 3e jaar.  
Geleidelijk groeide het vaste kader van het lerarencorps : Guido Goedemé, André 
Van Pethegem, Maurits Tachelet, O. Sanders, Urbain Haes, Guido Van den 
Wijngaert, Michel Roose. 

 
De absolute meerderheid die de CVP in 1950 in beide kamers had behaald bracht 

een homogene CVP-regering aan het bewind, waarin Pierre Harmel met het 
onderwijs werd belast. Hij bezorgde aan het vrij onderwijs enkele voordelen, 
gekoppeld aan verplichtingen, vooral inzake diploma’s. Maar na vier jaar werd de 
linkse regering Van Acker gevormd met Leo Collard als minister van onderwijs, die 
vrij spoedig in zijn kaarten liet kijken: een ommekeer van de Harmelpolitiek. Het 
katholiek onderwijs, gesteund door de ganse katholieke bevolking ging in het verzet. 
De schoolstrijd was begonnen. 
Op 13 februari 1955 werd in onze school een heel druk bijgewoonde oud-
leerlingendag georganiseerd, die helemaal in het teken stond van die beginnende 
strijd. Aangezien Collard tegen onze scholen o.m. het argument het zgn. gebrek aan 
diploma’s gebruikte, heb ik in mijn toespraak, wat onze school betrof, dat argument 
geheel ontkracht : 
Vandaag, zoals in 1879 : met katholieke onderwijzers uit katholieke normaalscholen 
kan de regering niets doen. Want zulke onderwijzers zijn onbekwaam en bovendien 
onbetrouwbaar voor de nationale instellingen. Wie kan nog ernstig beweren dat de 
linkse regering geen schooloorlog wil?  



Betoging tegen de wet Collard op de Antwerpse De 
Keyserlei in 1956 

Als directeur van deze normaalschool wil ik concreet zijn en de kwade trouw van de 
huidige regeerders aantonen ten opzichte van deze inrichting, waarvan de meer dan 
honderdjarige verdienste onbetwistbaar is. Zwart op wit kan ik u de verslagen tonen, 
waarin linkse afgevaardigden van de regering hun waardering voor onze normaal-
school hebben neergeschreven: 
Een linkse inspecteur schrijft in zijn verslag : “Ik kreeg van dit examen de indruk, dat 
de recipiendi ernstig werden voorbereid, waarvoor ik hier aan de voorzitter en aan de 
heren leraars mijn volledige hulde aanbied” 
Bij een ander eindexamen was het :”De ondergetekende , afgevaardigde, brengt 
gaarne hulde aan de beroeps-
bekwaamheid van bestuur en 
lerarencorps” 
Is de toestand inzake voorbereiding 
op de examens en bekwaamheid 
van de leerkrachten nu almeteen 
veranderd? Is ons onderwijs er 
zoveel op verslecht? Sommige 
kortzichtige mensen durven inder-
daad beweren – en het wetsont-
werp van minister Collard is de 
wettelijke, doch onwettige  
bekrachtiging van deze bewering – 

dat ons onderwijs minderwaardig 
is. “De vereiste diploma’s zijn er 
niet!!  
Ik houd niet van barnum-reclame, maar vandaag moet ik spreken. 
- Om godsdienst te onderwijzen in de rijksnormaalschool, wordt beroep gedaan op 

een priester. De godsdienstleraar aan onze vrije normaalschool heeft bovendien 
het diploma van doctor in de theologie van de Leuvense universiteit; 

- Om de opvoedkunde te onderwijzen in de rijksnormaalschool, moet de leraar 
licentiaat zijn in de opvoedkundige wetenschappen. In onze vrije normaalschool 
wordt dit vak onderwezen door een licentiaat en een doctor in de opvoedkundige 
wetenschappen; 

- Om het Nederlands te onderwijzen in de rijksnormaalschool, moet men het 
diploma hebben van letterkundig regent + het diploma van normaalschoolleraar of 
licentiaat zijn in de germaanse talen. De leraar in onze vrije normaalschool heeft 
twee jaar wijsbegeerte en vier jaar theologie gestudeerd en is bovendien 
germanist van de Leuvense universiteit; 

- Wie het Frans wil onderwijzen aan een rijksnormaalschool moet licentiaat zijn in 
de romaanse talen. Die leraar van onze normaalschool is in het bezit van dat 
diploma; 

- In de rijksnormaalschool mag de geschiedenis gegeven worden door een licentiaat 
in de geschiedenis. In onze vrije normaalschool bezit de leraar dat diploma – plus 
het diploma van licentiaat in de kunstgeschiedenis en archeologie; 

- In de rijksnormaalschool mag de wiskunde gedoceerd worden door een licentiaat 
in de wiskunde. Onze leraar heeft bovendien het doctoraat op schitterende wijze 
behaald te Leuven en werd in 1948 tot laureaat uitgeroepen van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België met een prijsvraag over “Het intuïtionisme bij de 
Franse wiskundigen”; 

- In de rijksnormaalscholen mogen de wetenschappen gedoceerd worden door een 
licentiaat in de wetenschappen. De leraar van onze vrije normaalschool heeft 
bovendien een zeer opgemerkte doctoraatsthesis verdedigd te Leuven en werd in 
1951 tot laureaat uitgeroepen, van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgiê 
met een prijsvraag over “De overerving der vochtigheidsreactie bij de Drosophila-
Pseudoöbscura”….. 



- Met haar 3556 gediplomeerden uit het verleden meent deze normaalschool, tegen 
het nieuwe wetsvoorstel zekere rechten te moeten verdedigen…. (Kasteelgalm, 12 
jg., nr. 1, 1955) 

Deze vergadering mag wel beschouwd worden als een vroege bazuinstoot en oproep 
tot verweer. Het vrijheidslied dat De Sutter voor de gelegenheid componeerde, liegt 
er niet om : 
 

Mijn volk, het uur van strijden 
als in nabije tijden 

uw God nog mag bestaan! 
Die aan geen kindren hechten 

Willen de uwe knechten. 
Zult gij dit zo vertaan 

Refrein 
Vooruit! Heel Vlaandren vecht 

Voor Vrijheid en Recht! 
De leugen zegt : ten val, 

Maar storremklokken dreunen : 
‘t en zal! 

 
Men spot met ons vertrouwen 

in u, gij Godsgetrouwen, 
die afstand hebt gedaan, 
om hart en tijd en leven 
aan onze jeugd te geven. 

Wat hebt gij dan misdaan? 
 

Voor vrijheid in de scholen! 
Genoeg zijn wij bestolen, 
Bestreden met ons geld. 

“Gelovig, dus geen rechten?” 
Dit pleit gaan wij beslechten : 

Het uur is vestgesteld! 
 
Samen met Albert Vermaere  heb ik dorpen afgereisd om het publiek te informeren 
en op te roepen tot verweer. In het Gildenhuis van Beveren ben ik opgetreden 
samen met de Melselenaar Hilaire Van Hoorick. Over heel Vlaanderen werd in 
dezelfde zin gewerkt, blijkbaar niet zonder succes. Denk aan de toenmalige 
volksmanifestaties, vooral de 100 000 in Brussel. 
De schoolstrijd heeft vier jaar geduurd. Vier jaar onrust en strijd, waaraan gelukkig 
een einde werd gemaakt door de wet van 29 mei 1959 en het schoolpact. 
 
Trots al deze troebelen was regentenschool gegroeid. 
Een middelbare normaalschool vraagt uiteraard ook een middelbare oefenschool. 
De vierde graadklassen van de lagere oefenschool tot een lager middelbare afdeling 
omvormen was in volle schoolstrijd een risicovolle onderneming. Ik heb het toch 
maar gewaagd : 7e en 8e studiejaar van de lagere oefenschool werden met hun 
gering aantal leerlingen, mits aanpassing van het leerplan, het 1e en 2e middelbaar. 
Het was echter de vraag of dit plan door de staat zou goedgekeurd en gesubsidieerd 
worden. Een onderzoek werd toevertrouwd aan de heel rode rijksinspecteur Flam. 



Een turnfeest met alle katholieke scholen van 
Sint-Niklaas op de Grote Markt 

Bloemenhulde aan het monument der 
gesneuvelden 

De genodigden op het Sint-Niklase stadhuis 

Om mij op zijn bezoek voor te bereiden en om hem eventueel gunstig te stemmen, 
had ik een uitgebreide recensie over zijn jongste (nogal communistisch getinte) boek 
goed gelezen. Toen hij mijn bureel betrad trachtte ik vrij spoedig het gesprek te 
richten op zijn publicatie: een vlot en vriendelijk gesprek! Toen we daarna de 
klassen bezochten, bleek dat nog maar een formaliteit te zijn. Alles was in orde! De 
collega ’s konden hun oren bijna niet geloven. We waren nu goed op weg om een 
degelijke middelbare school uit te bouwen. 
 
Ondertussen werd er hard gewerkt aan de nieuwe bouwonderneming van de 
regentenschool: klaslokalen, studentenkamers, clubzaal en lokalen voor de 
middelbare oefenschool. Op 26 mei 1957 konden de nieuwe gebouwen door Mgr. 

bisschop Calewaert worden ingezegend. Dat werd een groots opgezet feest van heel 
de scholengemeenschap. Er werd uitvoerig verslag over gegeven in “Kasteelgalm”. 

Hij titelde : Als de Normaalschool feest….Ze bloeide de 26e van de Onze-

Lievevrouwe-maand in het jaar  O.H. 1957 open tot de mooiste dag in de 

geschiedenis van de Bisschoppelijke Normaalschool. De hele dag stond in het 
teken van dat feest  : optocht door de met vlaggen en bloemen versierde stad, 
dankmis in de O.-L.-Vrouwekerk,  bloemenhulde aan het monument der 
gesneuvelden, ontvangst op 
het stadhuis, stijlvol 
optreden van de keurgroep 
lichamelijke opvoeding met 

symbolische uitbeelding van 
“O Kruise, de Vlaming”, 
plechtige inzegening van de 
Regentenschool met Huma-
niora-afdeling en reuzen-
feestmaaltijd voor 250 oud-
leerlingen en genodigden. Ik 
laat hier een stukje volgen 
uit mijn toespraak op het 
stadhuis :  
Wanneer de nieuwe regen-
tenschool de veelbelovende 
jonge spruit is – zeven jaar 
oud en dus gekomen tot de 
jaren van discretie of verstand – de jongste uitloper van een instituut, dat sedert 120 
jaar meer dan 3500 onderwijzersdiploma’s afleverde, en daardoor borg heeft gestaan 



Mgr. Calewaert en burgemeester Van Roeyen klinken op 
de nieuwe gebouwen van het regentaat.In de 
achtergrond kijkt de directeur tevreden toe. 

voor de vorming van meest al de onderwijzers van de stad en van het Waasland, en 
van zeer velen ver daarbuiten, dan mag deze nieuwe regentenschool voor u wellicht 
een waarborg zijn dat een aangepaste dam wordt geworpen tegen de steeds maar 

evoluerende onderwijsnood in 
deze streek. Wat vandaag een 
werkelijkheid werd, is 
gegroeid uit de nood van de 
tijd, maar werd opgebouwd 
met de hulp van velen. 
(Kasteelgalm,14e jg, juli 1957, 
nr 2. P. 1-29) 
 
Maar het was niet altijd zo 
feestelijk. De examentijd was 
vaak een stresserende 

periode. We hebben twee ver-
schillende systemen gekend : 
een met één afgevaardigde van 
de regering met onze leraars 
en een dubbele commissie, 
één van de school samen met 

één van de staat onder 
voorzitterschap van een 
rijksinspecteur. Een dubbele 
jury leidde soms tot potsierlijke 

situaties. Leraar wiskunde Paul Bockstaele had tot op de dag van het schriftelijk 
examen van zijn rijkscollega nog niets gehoord. Bockstaele trok naar de examenklas 
met zijn vragen op zak en hij vroeg aan zijn collega hoe het zat met de vragen. Deze 
man antwoordde: ziehier mijn voorstel. Bockstaele had al gauw gezien dat die 
vragen veel gemakkelijker waren dan zijne. Dus : Goed zo! In de namiddag zouden 
ze samen beginnen met de verbetering. Bockstaele kon urenlang hard en 
geconcentreerd werken en hij had al spoedig door dat één van die vragen 
onoplosbaar was: tableau! En Bockstaele maar doorwerken tot middernacht. Maar 
toen kwam de rijksleraar er al lang niet meer bij te pas. De mondelinge proef liet hij 
trouwens geheel aan onze leraar over.  
 
Ik vond het erg, als ik het niet kon halen in de deliberatiediscussie over een stu-
dent, die volgens mij een positief oordeel verdiende. 
Eenmaal heb ik me als voorzitter van onze lerarencommissie kwaad gemaakt. Ik 

had, met een volledig puntenoverzicht van alle studenten, de deliberatie goed 
voorbereid. Het eerste geval dat op tafel kwam: een student met een normaal goede 
uitslag had een paar punten te weinig voor Nederlands. De leraar Nederlands  
weigerde formeel die punten toe te kennen (in een dissertatie gemakkelijk 
ophaalbaar). Aandringen van mijnentwege bracht na lange discussie niets op. Toen 
heb ik gezegd : Als de zaken zo staan, dan zijn alle andere gevallen onbespreekbaar; 
die zakken dus allemaal; en hiermee is de deliberatiezitting gesloten; ge kunt 
allemaal gaan. Een iedereen verliet mijn bureel. Een kwartier later werd aangeklopt 
met de vraag : Is daar nu echt niets aan te doen? Toen heb ik mijn condities gesteld, 
de deliberatie terug geopend, die dan heel vlot verder is verlopen.  

 
Ondertussen was er een begin gemaakt met studiedagen voor regenten, die met de 
jaren in de waardering van de oud-studenten en studenten groeiden.  
Het regentaat bevatte in 1957 de volgende afdelingen : Nederlands-Geschiedenis, 
Moderne Talen, Wiskunde-Fysica, Wetenschappen-Aardrijkskunde. 
 



Terwijl de gedachte, van de lagere normaalschool een hogere cyclus humaniora te 
maken steeds meer een denkpiste was die een reële invulling kon krijgen, hebben 
wij in 1957 uitdrukkelijk voor deze evolutie gekozen; zodat vanaf dat jaar de vier 
normaalschooljaren gelijkgesteld werden met de hogere cyclus van de humaniora. 
Het kwam er op aan deze studiecyclus-attesten te laten homologeren. Een massa 
klasagenda’s en leerlingenschriften lagen ter inzage geëxposeerd voor de 
homologatiecommissie. Dat had wel een bijzondere zorg gevraagd vanwege 
leerlingen en leraars, maar de homologatie werd probleemloos verkregen, eerst voor 
een economische en daarna ook voor een Wetenschappelijke B-afdeling. 
 

De leraars van de 
regentenschool in 1959 



Een tabel van de schoolontwikkeling en –bevolking + aantal diploma’s gedurende de 
jaren van mijn directoraat (1945-1962) moge een beeld geven van een bloeiende 
vrije instelling. 
 
 
                       Bisschoppelijke Normaalschool 

          Tabel 1: Naoorlogse schoolontwikkeling en bevolking – aantal diploma’s 
 
      L.N.S oud regime                     M.O.S         L.N.S nieuw regime 
 

L.N.S = Lagere Normaalschool     M.O.S. = Middelbare oefenschool 

                                                                  
       Regentenschool 
       M.N.S oud regime                              M.N.S nieuw regime         
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50-51 20    20           

51-52 8 9 7  24           

52-53 15 11 7 2 35           

53-54 23 18 14 11 66           

54-55 26 14 16 7 63           

55-56 23 12 20 9 64           

56-57 24 17 21 9 71           

57-58   17 12 29 24 8 21 6     59  

58-59      35 15 15 12 16 5 18 3 119  

59-60      42 24 26 16 23 7 13 11 162  

60-61      56 29 35 28 23 13 20 10 214  

                

M.N.S. = Middelbare normaalschool               Bron: Kasteelgalm Kerstmis 1960   
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45-46 42 20 30 24 116             116 

46-47 36 34 22 26 118             118 

47-48 37 28 34 18 117             117 

48-49 45 34 28 32 139             139 

49-50 54 34 28 25 141             141 

50-51 46 48 31 26 151             151 

51-52 46 39 43 26 154             154 

52-53 66 40 36 43 185             185 

53-54 61 53 34 32 180             180 

54-55 49 54 54 30 187             187 

55-56 46 45 55 46 192             192 

56-57 44 39 44 54 181 26 20 11   57           181 

57-58  41 37 48 126 36 16 32   84 18         18 144 

58-59   37 38 75 35 43 20   98 27 23 14       64 139 

59-60    31 31 70 51 47 168 35 34 20 19 12   120 151 

60-61      87 77 55 219 44 48 31 28 17 17 12 197 197 

                   



Om onderstaande tekst af te drukken mag ik voor één keer niet luisteren naar de 
stem der bescheidenheid. Trouwens moet men rekening houden met onvermijdelijke 
overdrijvingen, zeker van de vriendelijke auteur die ik heel goed kende. Ik vond de 
tekst in ‘De Standaard’ van 29 september 1962 : 

“E.H.Weemaes verlaat Normaalschool Sint-Niklaas.  
Hoogstaand priester met uitzonderlijk organisatorisch talent. 

Op dinsdag 25 september 1962 werd bekend gemaakt dat Z.E.H. Richard Weemaes, 
directeur van de Bisschoppelijke Normaalscholen te Sint-Niklaas, benoemd werd tot 
pastoor-deken te Beveren-waas. 
Door deze eervolle benoeming, die door de hogere geestelijke overheid van het bisdom 
Gent duidelijk bedoeld is als een uitdrukking van grote waardering voor de persoon 
en het grootse  werk van de heengaande directeur, gaat een hoogstaand priester 
heen, die ontegensprekelijk het volste recht heeft op de grote dankbaarheid en 
bewondering van alle Waaslanders en van ontelbare mensen uit het onderwijs in en 
buiten het bisdom. 
In 1912 te Meerdonk geboren, deed hij zijn humaniorastudies in het Klein Seminarie 
te Sint-Niklaas, waar hij, na universiteitsjaren te Leuven in de faculteit voor 
wijsbegeerte en letteren, leraar van de syntaxis werd. Amper vijf jaar later werd hij 
reeds direkteur benoemd van Bisschoppelijke Normaalschool in de Kasteelstraat te 
Sint-Niklaas, in oktober 1945. Wat hij van de toenmalige normaalschool – die toen 
samen met de daaraan verbonden oefenschool een 300-tal leerlingen telde – op deze 
zeventien jaren gemaakt heeft, kan men op deze dag met bewondering ervaren. Dat 
intussen het leerlingenaantal van het gehele schoolapparaat tot boven de elfhonderd 
gestegen is en dat nagenoeg het volledige schoolgebouw praktisch herbouwd werd, 
zijn nog maar uiterlijke bewijzen van het efficiënte ‘directeurschap’ van Z.E.H. 
Weemaes. Veel waardevoller en rijker aan betekenis is de vaste en veelzijdige 
uitbouw van de studiemogelijkheden en steeds verder uitbreidende veelzijdigheid 
ervan. In 1950 werd met een regentenafdeling begonnen, die momenteel over de 200 
studenten telt. Enkele jaren later werd hieraan een lagere humaniora-afdeling 
toegevoegd, die als oefenschool voor de kandidaat-regenten bestemd was. Sinds 
vorig jaar zijn deze drie klassen verdriedubbeld. Toen – ten tijde van minister Collard 
– de normaalschoolstudies een kans kregen om met bepaalde humanioraregimes 
gekoppeld te worden, was onze normaalschool één der allereerste, die het 
vernieuwde én verzwaarde leerprogramma aandurfde. Onder de vastberaden en 
vooruitstrevende leiding van direkteur Weemaes, aan het hoofd van een uitzonderlijk 
hoogstaand lerarencorps, zijn onze Bisschoppelijke Normaalscholen (middelbare en 
lagere) ongetwijfeld uitgegroeid tot het belangrijkste instituut van ons bisdom! 

Hoogstaand 
Dat al deze talrijke resultaten te danken zijn aan een uitzonderlijk organisatorisch 
talent, zal niemand betwijfelen. Wie echter meerdere jaren van dichtbij heel deze 
eerbiedafdwingende opgang mocht meemaken – en heel wat leraren kunnen daarvan 
getuigen – weet welke ongekende reserve aan wilskracht, vindingrijkheid en 
schoonmenselijke diplomatie ervan aan de grondslag ligt. De spreekwoordelijke 
bescheidenheid en oprechte eenvoud van de direkteur, die steeds wars was van alle 
franjes, eender welk gebedel-om-succes verafschuwde, heeft er misschien mede 
schuld aan dat menig oppervlakkig toeschouwer nooit het vermoeden heeft gehad van 
het grandioze werk dat werd gepresteerd. 
Wie echter het geluk heeft gekend onder zijn vaste hand, maar nauwelijks gevoelde 
leiding te mogen werken en leven, heeft steeds op de ‘keerpunten( van het leven zijn 
grootmenselijk inzicht, zijn breed begrip (ook voor fouten en mislukkingen) en zijn 
warm priesterhart alss een weldaad mogen ervaren. Direkteur Weemaes was niet de 
man om veel over al deze tere dingen van ‘het menselijk zijn’ te spreken en te 
discussiëren – al is hij een begaafde en graag aanhoorde spreker – omdat hij té 
eerbiedig was voor het heilige en innerlijke in ieder mens en té oprecht om met deze 
dingen oppervlakkig uit te pakken. Voor honderden oud-studenten en medewerkers 



                         Het COV-bestuur in de jaren 60. 
We zien insp. Rumes, Julien Dhont  en  secretaresse 
Onderaan: Van der Steylen, insp.Schelfhaut met hun echtgenotes). 

De leraars van de normaalschool in 1950 
boven: Marcel Vermussche, André Van de Walle, Marcel Ascoop, Jan De Venter, Directeur Richard 
Weemaes, Frans Bossaert,  Ignace De Sutter, Henri Ongenae , Raf Windey. Onder: M. Hellemont, Ward De 
Witte, …, Julien D’Hondt 

 

zal hij de uiterlijk-stoere verschijning blijven van een hoogstaand Vlaams priester, 
waarbij eenieder die hem zijn vertrouwen schonk, zich steeds geborgen wist. Een 
priester die nooit met geleerdheid uitpakte, maar  zelf in belangrijke zaken grondig 
principieel bleef en in andere dingen steeds eerlijk-zoekende was naar een gave en 
verantwoorde harmonie tussen traditionele gedegenheid en wetenschappelijk 
verantwoorde vernieuwing. 
Wij mogen de bewoners van Beveren-waas gelukkig prijzen dat ze zulk een deken 
krijgen! Aan Z.E.H.Weemaes zelf bieden wij onze hartelijkste gelukwensen aan én de 
blijvende erkentelijkheid van een ontelbare schare medewerkers en oud-studenten! 
(Ignace de Sutter).  

 

            Nog enkele herinneringen uit de normaalschool 
 

                  
 
 

 

De beroemde ‘chambretten’ van het internaat 


