
Website Londerzeel vroeger – Londerzeel, Onderwijs en onderwijzers – Louis De Bondt

Onderwijs en onderwijzers in Londerzeel (1600-1920)
door Louis De Bondt

het grootste deel van de in deze bijdrage verwerkte gegevens komt uit het gemeente-archief van Londerzeel, 
dat volledig gedigitaliseerd werd door Louis De Bondt en Robert De Roeck

I. ONDERWIJS TIJDENS HET ANCIEN REGIME

Over het onderwijs in Londerzeel tijdens het ancien regime beschikken we over zeer weinig gegevens. 
Wat we weten hebben we voor het grootste deel te danken aan Marcel Slachmuijlders die in zijn “De 
Kroniek van Londerzeel” een aantal oude teksten van de schepenbank van Londerzeel heeft gereprodu-
ceerd.

Bestond er in Londerzeel al vanaf het einde van de 16de eeuw of begin van de 17de eeuw een kosterschool 
zoals dat door het concilie van Trente (1545-1563) was gevraagd? Ik bezit daar geen bewijzen van. In 
1606 maakte koster  Merten Wouters (+ voor 1634), de opvolger van David De Bie, daar in een tekst 
waarin hij het belang van zijn functie omschreef, alvast geen gewag van. Hij zei wél (ARA schepengriffie 
nr. 5189) dat hij geletterd moest zijn, muziek moest kunnen lezen en spelen en Latijn moest kennen.
Toch wordt hij in andere documenten ook schoolmeester en zelfs bakker genoemd.

Vanaf het midden van de 17de eeuw tot op het einde van de 18de eeuw was het kostersambt (althans in 
Londerzeel-centrum, want de bergkapel had haar eigen personeel) meer dan een eeuw lang in het bezit 
van de familie Van Campenhout.
Hoe het met de eerste vier generaties zit, weet ik niet maar Jan Henrik (koster van 1768 tot 1790) en Mar-
tinus (1790 en later) gaven zeker geen les.
In 1734 wordt er namelijk gesproken over een “schole aan de kerke” waarvan Francois Erix de school-
meester was.
Ik weet beschamend weinig over deze man. Waarschijnlijk was hij de zoon van meier Ernest Ericx en van 
Maria Van Zeunen en was hij op 22 augustus 1668 in Londerzeel geboren. Maar hij kan ook de zoon van 
griffier Hendrik Ericx zijn geweest. Mogelijk is hij getrouwd met Maria Moussché, maar dat was dan niet 
in Londerzeel. Hij is evenmin in Londerzeel overleden.
In 1766 werd de “schole aan de kerke” opnieuw genoemd maar deze keer zonder de naam van een onder-
wijzer.

In 1709 woonde een zekere Bartholomeus Cuvelle in het huis op de hoek van de markt en de hui-
dige Brusselse straat. Was dit huis de “scole aan de kerk”? Het is mogelijk. Een paar jaar later ver-
trok hij naar Steenhuffel waar hij trouwde en met zekerheid ook les gegeven heeft.

Op de meeste plaatsen raakte het onderwijs tijdens de Oostenrijke periode duidelijk in verval. In Londer-
zeel kwam er echter in 1750 een tweede school bij. Dat was in het Schaliënhuis op Sneppelaar. Petrus De 
Borger werd er dat jaar door de heer van de heerlijkheid Londerzeel, met akkoord van van de afgevaar-
digde van de prins van Oranje-Nassau, als onderwijzer aangesteld. 
Ook over deze man weet ik verder niets met zekerheid. Mogelijk was hij de zoon van Jan De Borger en 
Joanna De Bont. In dat geval was hij in Londerzeel geboren op 1 april 1731. 
Hij overleed – niet in Londerzeel - voor 1766 en werd in het Schaliënhuis onmiddellijk door een nieuwe 
schoolmeester opgevolgd. De naam van die man wordt nergens vernoemd. In tegenstelling tot zijn voor-
ganger, was zijn aanstelling echter niet door de dorpsheer bekrachtigd. 
In 1766 stuurde Peeter Vanden Eeckhout zijn kandidatuur naar Gaspar Joseph Boot, die een jaar eerder 
de heerlijkheid van Londerzeel had gekocht. Nadat ook de pastoor zijn goedkeuring en een bewijs van 
goed gedrag en zeden gegeven had, werd hij op 16 september 1766 door de nieuwe dorpsheer op kasteel 
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drietoren aangesteld. Onder de expliciete voorwaarde evenwel dat hij geen les op de Bleyenhoek zou ge-
ven (zoals hij aanvankelijk had voorgesteld) maar de onbekende meester uit het Schaliënhuis moest zien 
te krijgen. Of dat ook gelukt is, heb ik helaas niet gevonden.
Peeter Vanden Eeckhout was de zoon van Jacobus Vanden Eeckhout en Anna Reyntens. Hij was op 14 
december 1741 in Londerzeel geboren. Op 4 oktober 1662 was hij in Londerzeel getrouwd met Joanna 
Vandermeersch en na 1766 zijn we hem niet meer tegengekomen. Tijdens de telling van 1796, toen Lon-
derzeel een deel van de Franse Republiek geworden was, woonde hij alvast niet meer in de gemeente.

II. FRANSEN, HOLLANDERS, OUDE BELGEN (1794-1842)
De revolutionairen van de Franse Republiek streefden een volledig burgerlijke samenleving na en schaf-
ten daarom de voorrechten en vooral de invloed van de adel en de clerus af.  De principes van vrijheid, 
broederlijkheid en vooral gelijkheid indachtig, moest iedereen die het wilde gelijke kansen en dus ook on-
derwijskansen krijgen. Aanvankelijk wilde de prefectuur de organisatie van het onderwijs zelf in handen 
nemen. Voor het hele kanton (waarvan de zetel toen Londerzeel was) werden 5 scholen voorzien en tij-
dens de zitting van de municipale raad van 6 augustus 1798 werden hiervoor onderwijzers benoemd. 
Voor de school van Londerzeel, die in de aangeslagen pastorij zou komen, werd dat H.F.J. Arnaerts, 
waarover veel te zeggen valt maar niet in dit kader want hij verkoos om vrederechter te blijven en heeft 
nooit les gegeven. Het valt overigens te betwijfelen of de ouders van Londerzeel hem hun kinderen zou-
den hebben toevertrouwd.

In 1799 werd Jacobus Hermans door de municipale raad van Londerzeel als onderwijzer aangesteld.
Hermans was op 25 maart 1771 in Willebroek geboren en op 5 mei 1798 in Londerzeel  getrouwd met 
Anna Bulens. Hij was een goede citoyen want hij huwde eerst voor de wet. Tijdens zijn huwelijk werd hij 
als schoolmeester ingeschreven, maar bij de geboorte van zijn kinderen in 1803 en 1807 werd hij als “cul-
tivateur” vermeld. Met die laatste bezigheid zal hij wellicht ook meer hebben verdiend.

Pas na veel tegenkanting van de plaatselijke bevolking (Boerenkrijg) en een concordaat tussen paus Pius 
VII en Napoleon Bonaparte (15 juli 1801), kreeg de clerus een deel van zijn vroegere invloed terug.
Op 1 mei 1803 werd een nieuwe aangepaste onderwijswetgeving van kracht. De gemeenten mochten nu 
zelf (onder toezicht van de onderprefect) onderwijs inrichten, het aantal scholen en het onderwijspro-
gramma bepalen, de onderwijzers benoemen, voor de lokalen zorgen en vaststellen welke ouders voor het 
onderwijs van hun kinderen betalen konden. Arme kinderen moesten gratis aanvaard worden maar hun 
aantal mocht nooit meer dan 20 % van de totale schoolpopulatie bedragen. De gemeenten kregen boven-
dien de “aanbeveling” om een echte gemeenteschool (dus geen katholiek geïnspireerde) op te richten of 
een bestaande school te “adopteren”.. 
Of er in Londerzeel een school aan de voorwaarden voldeed, weet ik niet. Die van Jacobus Hermans ze-
ker niet want die heeft blijkbaar nooit echt gefunctioneerd. In het bevolkingsregister van 1813 woonde hij 
op het nr. 3 in sectie 5 en was hij nog altijd landbouwer van beroep. Dat zegt niet alles natuurlijk, want 
een boer had de winter veel tijd en boerenkinderen konden alleen maar in de winter lessen volgen.
Er woonde in 1813 overigens wel een echte “instituteur” in de gemeente. Jean Leonard Van Assche was 
zijn naam. Van Assche kwam uit Brussel waar hij ca 1777 geboren was. Hij woonde sectie 1 nr. 1 en was 
getrouwd met Elizabeth Josephine Van Lack die eveneens uit Brussel kwam. 
Op 24 februari 1814 is het gezin Van Assche-Van Lack terug naar Brussel vertrokken. Een gweldig suc-
ces is die school dus wellicht niet geweest.

Ook de Nederlandse koning Willem, die het hier na de slag van Waterloo in 1815 tot 1830 voor het zeg-
gen kreeg, spande zich in om de gemeenten van het belang van een goed georganiseerd lager onderwijs te 
overtuigen. Een K.B. van 4 november 1816 voorzag een aantal maatregelen om de dienstverlening van de 
lagere scholen te verbeteren. In Malderen vond Willem, zoals ik elders vertel, een luisterend oor.
In Londerzeel was dat ook wel het geval, maar toch iets minder. Weliswaar besloot men ook hier om al-
vast een spaarpotje aan te leggen voor het bouwen van een school.
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Dat zat zo... Op dringend verzoek van koning Willem van Oranje werd in 1824 600 gulden gere-
serveerd voor het bouwen van een school. In 1825 werd zelfs naar een bouwgrond uitgekeken. De 
volgende jaren werd dat schoolfonds echter niet aangevuld want, zoals onder meer blijkt uit de no-
tulen van de gemeenteraad van 28 september 1828 was de herstelling van de Beelaertsbrug, de 
aankoop van een volledig stelsel van maten en gewichten en de aanschaf van een “brandspruyt” 
zodanig noodzakelijk en bovendien zodanig duur dat er uit de gewone inkomsten geen geld in een 
schoolfonds kon gestoken worden. Daarom werd met dit doel de “personele aanslag” voor het jaar 
1829 tijdelijk met 150 gulden verhoogd. Voor het jaar 1830 werd deze tijdelijke extra belasting 
geprolongeerd. Meer kon er echt niet worden gedaan al kon “den raed voor het tegenwoordig jaer  
niet anders als zijn misnoegen toonen van geen grooter verhooging in den tijdelijken aenslag de-
zer gemeente voor te stellen, door diën dat de inwoonders door het verlies van hunne vrugten bij  
nagelslag voorgevallen in het afgeloopen jaar, in de onmogelijkheyd zijn van eenige verhooging 
van lasten op te brengen, terwijlen zij met moeyte aan de andere konnen voldoen.”
Ja, het waren harde tijden. En toen kwam de onafhankelijkheid en moest de nieuwe overheid eerst 
wat andere dingen regelen. Zo gauw dat gebeurd was stuurde de districtcommissaris op 23 sep-
tember 1833 een brief naar het gemeentebestuur om te horen hoe men het spaarpotje voor de bouw 
van de geplande school wenste aan te vullen. Ziehier wat de gemeenteraad daarover op 9 oktober 
te vertellen had:
- De totale kosten voor de bouw van een school werden geraamd op 14.000 francs.
- In het spaarfonds bevond zich intussen al een bedrag van 4.000 francs.
- De gemeenterekening van 1832 was afgesloten met een overschot van 3.200 francs.
- De verkoop van gemeentegoederen zou meer dan genoeg opbrengen om niet alleen een aantal 

uitstaande schulden af te lossen maar tevens om de rest van de uitgaven voor de bouw van de 
school te betalen.

Dat zag er goed uit. Alleen is daar is dus allemaal niets van in huis gekomen.

Intussen was er, zo net voor en net na het begin van onze onafhankelijkheid, aan “onderwijsinstellingen” 
in Londerzeel geen gebrek. Volgens August Meskens, auteur van het boek ‘Onze jongensscholen Londer-
zeel’ 1 bestonden er in een aantal wijken kleine privé-schooltjes, waar door mensen van goede wil, meest-
al tegen een vergoeding van een halve frank per maand en per leerling, aan kinderen van ouders die het 
konden en wilden betalen een beetje rudimentaire kennis werd bijgebracht. Zonder afbreuk te willen doen 
aan de verdiensten van Sjef Thijs op de Linde, de onbekende mevrouw uit de Meerstraat, Teugels van 
Sneppelaar, en van de meesters Maes en Van der Gucht op de Heide, waren er volgens mij toch maar 2 
etablissementen die de naam “school” echt verdienden.

De eerste was de private school van Theodore Bernard Sammels.
Deze halftijdse schoolmeester (zo genoemd in 1815, 1820 en 1825), jeneverstoker (1816) en kamslager 
(1814, 1819, 1822 en 1826) was geboren in Wolvertem in 1790. Hij was getrouwd met Gertrude Van den 
Eede uit Grimbergen, en begon vanaf einde 1815 in Londerzeel les te geven. Aanvankelijk woonde hij 
sectie 1 nr. 12; daarna verhuisde hij eerst naar sectie 1 nr. 25 en dan naar sectie 5 nr. 81.

De bijzonderste school lag echter in de Dorpstraat waar ook de meeste kinderen woonden. Het was die 
van meester Petrus Josephus Hermans, de zoon van de al genoemde Jacobus Hermans en Anna Bulens. 
Hij was in Londerzeel geboren op 17 februari 1800.
Zijn klaslokaal was in orde en zou op zijn kosten in orde blijven. Op 11 juli 1824 gingen de gemeente-
raadsleden er mee akkoord om voor hem – in afwachting dat ze hun geld in een gemeenteschool konden 
investeren - voor maximum 130 guldens lessenaars en ander didactisch materiaal aan te kopen.
Daarmee hield Petrus Josephus geld over voor ander huisgerief en hetzelfde jaar trouwde hij met Anna 
Francisca De Boeck uit Wolvertem.
Ook Hermans was alleen maar in de wintermaanden onderwijzer. De rest van het jaar verdiende hij als 
landbouwer de kost. Als het te druk werd, stond zijn vader Jacobus hem bij.

1 “Onze jongensscholen Londerzeel 1826-1973, in woord en beeld, August Meskens, 1996” is in de eerste plaats een prachtig 
fotoboek.
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In 1830, nadat Sammels met onderwijzen gestopt was (en waarschijnlijk naar andere oorden verhuisde) 
begon ook Bernard Kerremans les te geven. Kerremans was geboren in Puurs in 1803 en had tijdens het 
Hollandse bewind een bekwaamheidsdiploma van de derde rang behaald. Zonder ooit benoemd te zijn 
werd hij vanaf 1833 als de de facto gemeenteonderwijzer van Londerzeel beschouwd. Dat betekende dat 
hij van de gemeente een toelage van 50 fr. kreeg om aan arme kinderen les te geven. Dat betekende ook 
dat hij vanaf 1833 een wedde van 200 fr. ontving van het rijk.

Ik weet niet waarom Kerremans door het nieuwe vaderland boven Hermans verkozen werd. Op 18 de-
cember stuurde de gemeente nochtans een brief naar het provinciebestuur ”bij welken men zeyde dat de 
heeren Bernardus Kerremans en Petrus Josephus Hermans beyde eenen derden rang in de openbaere on-
derwijzing bekomen hebbende; dat den eenen zoo wel als den anderen genieten van een onberispelijk ge-
drag en van het openbaer gezag, en dat nog den eenen nog den anderen tot heden de hoedaenigheyd van 
onderwijzer dezer gemeentebestuur hebbende, het gouvernement aenzogt wierd het traktement aen d’heer 
Kerremans toegestaen op de twee onderwijzers te verdeelen, tot dat bij enen te openen comiteit de plaets  
van gemeente onderwijzer aen den bekwaemsten zou vergunt worden.”

Lang leve de concurrentie. Het volgende jaar werd er in Londerzeel een mini-schoolstrijd gestreden. Toen 
Hermans in juli 1834 hoorde in welke mate collega Kerremans bevoordeeld werd nam hij zelf de pen ter 
hand om bij het provinciebestuur ook een overheidswedde aan te vragen.
Hierover om advies gevraagd vroeg de gemeenteraad op 21 augustus 1834 de toelating om de rijkstoelage 
van 200 frank tussen beide onderwijzers te mogen verdelen. Dat werd geweigerd omdat een staatssubsidie 
nu eenmaal niet te delen was 2.
Ten einde raad en na veel wikken en wegen werd op 13 november beslist om de 200 fr. in 1835 dan maar 
volledig op de rekening van Hermans over te schrijven.
Deze keer was het Kerremans die zich benadeeld voelde en een gepeperde klacht naar de provinciegou-
verneur stuurde... De gouverneur vroeg de gemeente om raad en die heeft hij al op 5 januari 1835 in vol-
gende vertaalde bewoordingen gekregen:“de raad  besluit  dat  de klacht  niet  in  overweging genomen  
wordt, maar beraadt zich daarentegen over de uitdrukkingen en de terminologie die erin wordt gebruikt  
en drukt zijn uiterste ontvredenheid uit over de reklamant. Deze beweert dat de gemeenteraad zich om de  
tuin heeft laten leiden. De raad besluit dat hij zich door niemand om de tuin laat leiden, zelsf niet door de  
heer Kerremans, die zich de hoedanigheid van gemeenteonderwijzer toeëigent zonder dat deze hem ooit  
werd toegekend. De raad zal de andere onwelvoeglijke zinnen niet weerhouden. De heer Kerremans zou  
zich kunnen excuseren voor wat een ander er bijgeschreven heeft. Maar, al pleit deze uitleg hem vrij wat  
de stijl betreft, dan stelt ze van de andere kant ook de middelmatigheid vast van deze onderwijzer die  
blijkbaar zichzelf niet bekwaam genoeg acht om zijn vermeende rechten te laten gelden zich genoodzaakt  
ziet om op een huurling beroep te moeten doen.”

Zie, soms is het goed om – al dan niet met de steun van de plaatselijke politiek - voor zijn rechten op te 
komen. In het verre Brussel heeft men de beledigende Vlaamse terminologie van Kerremans wellicht niet 
eens begrepen. In ieder geval bleef hij zijn uitkering van de staat behouden. Deze moest wel ieder jaar 
door een Koninklijk Besluit worden verlengd, maar dat heeft nooit problemen opgeleverd. Want Kerre-
mans onderwees “het nieuwe stelsel der maten en gewichten” en hij “vervulde zijn functie met veel inzet  
en energie en verdiende de welwillendheid van de regering door zijn zorg voor zijn school en door zijn  
gedrag tegenover zijn leerlingen”, zoals burgemeester en schepenen zonder mankeren getuigden.
In 1838 was die staatswedde trouwens al opgelopen tot 300 fr. Ook de 50 fr. die hij als vergoeding voor 
het onderwijs der behoeftige kinderen van de gemeente kreeg, bleef hij verder ontvangen.
Hermans daarentegen kreeg alleen de gemeentelijke subsidie van 50 fr.

2 Ik heb het geprobeerd. 200 : 2 = 100. Op de modernste rekenmachientjes kan het dus wel!
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III. NA DE SCHOOLWET VAN 1842 (1842-1879)
 DE LONDERZEELSE SCHOLEN TUSSEN 1842 EN 1879

Ontstaan van de vrije gemengde school 1 (centrum)
Op 23 september 1842 werden de gemeenten bij wet verplicht om een openbare lagere school in te rich-
ten. Bestaande vrije lagere scholen konden echter onder speciale voorwaarden door de gemeente aange-
nomen worden. Eén van die condities was dat de lessen (op kosten van de gemeente) ook voor onvermo-
gende kinderen toegankelijk moesten zijn. Een andere voorwaarde was dat het onderwijs door iemand 
met een pedagogisch diploma moest gegeven worden.
In Londerzeel was er dus nog altijd geen gemeenteschool maar bestonden 2 privé-scholen die aan deze 
voorwaarden voldeden. Er moest – deze keer definitief - gekozen worden.

Beide vrije scholen waren gemengd en lagen in het dorp. De school van Pieter Jozef Hermans (die bij het 
lesgeven nog altijd door zijn vader Jacobus bijgestaan werd) had de langste traditie. Die ging tot 1799 te-
rug. Maar sinds 1833 had meester Kerremans duidelijk het laken naar zich toegetrokken 3. Tussen 1835 
en 1842 werd de school van Hermans in de gemeentelijke correspondentie eigenlijk niet meer vernoemd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 januari 1843 werd de toepassing van de wet, en vooral de bekos-
tiging en verdeling van het onderwijs der arme kinderen, voor de eerste keer besproken.
Uit de notulen van die dag blijkt dat de gemeente aanvankelijk de bedoeling had om beide onderwijzers 
zoals vroeger 50 fr. voor dat onderwijs te blijven betalen, maar een paar dagen later werd de naam van 
Hermans in het verslag geschrapt. 
Op 24 maart 1843 (wegens procedure fouten op 28 juli herhaald) werd Bernard Kerremans tot onderwij-
zer van zijn aangenomen privé-school benoemd. Hij was de enige kandidaat. De kandidatuur van Her-
mans was nog voor de eigenlijke stemming ingetrokken. Op financieel gebied ging Kerremans er door 
deze benoeming niet merkelijk op vooruit. Daar waar hij tot 1842 een staatswedde van 300 fr. had ont-
vangen zou hij voortaan van de gemeente slechts 200 fr. meer krijgen.
Het eerste jaar kende de “aangenomen school” van Kerremans nog geen denderend succes. Hoeveel beta-
lende leerlingen zijn lessen volgden weet ik niet, maar er lieten zich slechts 25 arme jongens en 13 arme 
meisjes inschrijven voor het gratis onderwijs.

Ontstaan van de vrije meisjesschool (centrum)
In 1838 had pastoor Elias Cruckx een aantal kloosterzusters van de orde der Ursulinen uit Tildonk naar 
Londerzeel gehaald om er een klooster te stichten. Dat het zijn bedoeling was om de nonnen voor het on-
derwijs in te schakelen wordt bewezen door het feit dat hij op 31 mei 1838 door notaris De Bock een akte 
van schenking liet opmaken waarmee hij de zusters een huis en een stuk grond in het dorp schonk onder 
voorwaarde dat ze eeuwigdurend gratis onderwijs aan de arme meisjes van Londerzeel zouden geven.

Alzo gebeurde. Omdat alle begin moeilijk is begonnen de Ursulinen in 1840 met een internaat dat uiter-
aard niet gratis was. In 1842 startten ze echter ook al met een vrije lagere school waar alle meisjes van 
Londerzeel – inclusief degene die het schoolgeld niet konden betalen - welkom waren.
Op 4 december 1843, 6 maanden nadat de gemeente en de overheid de school van Kerremans als feitelij-
ke gemeenteschool hadden aangenomen, vroeg de provinciegouverneur of men ook de kloosterschool niet 
zou kunnen adopteren. Eén dag later werd zijn vraag in Londerzeel besproken. De gemeenteraad oordeel-
de dat de school van de zusters Ursulinen inderdaad “veel gemak aan den onderwijzer van alhier gaf, ter-
wijlen dat de onderwijzing die zij geven en voorstellen aen hunne jonge leerlingen ten uyterst voldoende 
zijn” en adopteerde de meisjesschool nog dezelfde dag. 

3 Bernard Kerremans, onderwijzer, vervult zijn functie met veel inzet en energie en verdient de welwillendheid van de regering 
door zijn zorg voor zijn school en door zijn gedrag tegenover zijn leerlingen. Getekend: schepen Willocx.
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Ontstaan van de eerste Londerzeelse gemeenteschool (1843-1850)
Eind 1843 zat de gemeente Londerzeel dus met 2 vrije aangenomen scholen: de gemengde school van 
Bernard Kerremans en de meisjesschool van de Ursulinen.
De kloosterzusters gaven les in een gebouw gelegen tussen de markt en het huidige Heldenplein.
De jongens liepen nog altijd school in het huis van Kerremans, die hiervoor van de gemeente wel een 
kleine vergoeding kreeg.
In september 1843 kwam de kantonale inspecteur van het 4de gebied, de heer Wouters, de aangenomen 
gemengde school van Londerzeel inspecteren. Met uitzondering van didactisch materiaal, dat grotendeels 
ontbrak, toonde hij zich redelijk tevreden met wat hij zag.
Bij een volgend bezoek in juli 1844 was dat anders. Niet alleen waren er nog altijd niet genoeg school-
meubelen aanwezig, maar bovenal stelde hij het gebrek aan een schoolgebouw en schoolhuis vast, twee 
zaken waar een gemeente-onderwijzer volgens de wet van 1842 recht op had.
Een oplossing werd merkwaardig snel gevonden. Op 25 mei 1841 had de gemeente namelijk een gebouw 
aangekocht; het lag op te markt, tegen de gebouwen van de meisjesschool. Het was de bedoeling geweest 
om het als gemeentehuis in te richten maar omdat de gemeenteraad nog altijd tot volle tevredenheid in 
een café vergaderde was het nog niet in zijn geheel in gebruik genomen.
Op 6 september 1844 ging de gouverneur akkoord om meester Kerremans met zijn leerlingen daar zijn in-
trek te laten nemen. Hij stemde er ook in toe om een aantal nutteloze gemeentegronden te verkopen en om 
met de opbrengst daarvan een klaslokaal in de hof van het gemeentehuis te bouwen. De aankoop van de 
meubelen werd uitgesteld tot de nieuwe school gereed zou zijn.

De jaren 1845-1846 waren echte crisisisjaren. En de jaren die er op volgden waren geen zier beter. In juli 
1848 beschikte de gemeente weliswaar over een plan van architect Spaak voor het nieuwe klaslokaal 
maar niet over de 5010 fr. die het gebouw en de 658 fr. die de schoolmeubelen zouden kosten. Ze had im-
mers al haar spaargeld aangesproken om de grote armoe te bestijden die ontstaan was door twee mislukte 
aardappeloogsten, de daaropvolgende duurte van de levensmiddelen en daar bovenop een dodelijke epide-
mie van Rode Loop. Er bleef alleen de opbrengst van de verkoop van ongebruikte gemeentegronden: 
3194 fr.
Toch slaagde de gemeente erin om – mede dank zij een pas in 1852 uitbetaalde provinciale subsidie van 
900 fr. – de school in de hof van het gemeentehuis in de zomer van 1850 af te werken. Daarna werd het 
vrijgekomen deel van het gemeentehuis tot onderwijzerswoning omgevormd.
Eindelijk had Londerzeel zijn eerste echte gemeenteschool.
Het nieuwe lokaal was in twee klassen ingedeeld, maar de scheidingswand reikte niet tot tegen het pla-
fond. De toegang tot het gebouw lag bovendien vlak bij de toegang tot de meisjesschool der zusters Ursu-
linen. Op 15 juli 1853 vroeg de arrondissementscommissaris om daar wat aan te doen.
Hiervoor werd in de gemeentebegroting van 1854 een bedrag van 300 fr. ingeschreven. Er kwam een vol-
ledige scheidingsmuur en de ingang van de school van Kerremans - tot dan aan de kant van de kerk – 
kwam nu aan de kant van het huidige Heldenplein te leggen. Men moest daarvoor wel over andermans 
grond.

Het tijdelijke einde van het gemengde statuut van school 1 (1856)
Ofschoon vanaf het schooljaar 1844-1845 alle arme meisjes aan de meisjesschool der Ursulinen en al de 
arme jongens aan de gemengde school van Kerremans toegewezen werden, bleef de school van Keremans 
een gemengde school. De ouders die lesgeld betaalden stuurden hun meisjes waarheen ze wilden.

Nadat jongens en meisjes in 1854 al een andere toegangsweg gekregen hadden werd in 1856-1857 van 
overheidswege in Londerzeel een einde gemaakt aan het gemengde onderwijs.
Dat er tot dan nog meisjes naar de school van Kerremans gingen blijkt uit het feit dat hij niet protesteerde 
maar wèl een weddeverhoging vroeg om het verloren lesgeld van de betalende meisjes te compenseren. 
Dat blijkt ook uit het feit dat in augustus 1857, voor het nieuwe schooljaar begon, “vele” inwoners van 
Londerzeel aan de overheid vroegen om hun meisjes terug naar de gemeenteschool van Bernard Kerre-
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mans te mogen sturen. Hun argumenten waren niet mals voor de kloosterzusters. In de notulen van de ge-
meenteraad van 25 augustus worden ze als volgt omschreven:
- De nonnen zouden niet omzichtig genoeg omgaan met zieke kinderen en hierdoor soms hun dood op 

hun geweten hebben.
- Sommige gezinnen hielden hun kinderen liever thuis dan ze naar het klooster te sturen.
- Kinderen werden door de zusters voortdurend gepest om hun houding, hun properheid en hun manie-

ren. Die zaken leken voor de onderwijzeresssen belangrijker dan de eigenlijke opvoeding te zijn.
- Aan het onderwijs in het klooster waren ook te veel “valse” kosten, zoals het kopen van geschenken 

voor de nonnen, verbonden.
- De kinderen werden ook verplicht om in de klas hun klompen of schoenen uit te doen en om zelf de 

klassen te kuisen.
In welke mate deze aantijgingen echt, overdreven of volslagen verzonnen waren valt niet uit te maken. De 
lezer moet zich echter goed voor ogen houden dat in Londerzeel in deze periode een verbeten strijd tussen 
de kerkelijke en de burgerlijke overheid woedde. De problemen waren begonnen met het restauratiedos-
sier van de in 1856 afgebrande kerk dat volgens pastoor en kerkfabriek veel te lang aansleepte en “waar-
in,” aldus onderpastoor Geboers in zijn dagboek,  “den grootsten rol gespeeld is door het gemeentebe-
stuur dat altijd in alles dweers en tegenstrijdig werkte tegen het kerkfabriek samenspannende met den  
distriktcommissaris die ons in alles vijandig was.” 4 

Hoe dan ook gaf de gemeenteraad gevolg aan de petitie en werd aan de bestendige deputatie gevraagd om 
de school van Kerremans vanaf 1 oktober weer gemengd te maken. Ook de argumentatie van de gemeen-
teraad is zeker het vermelden waard.
- De zusters Ursulinen gaven weliswaar ook les aan arme meisjes, maar in de geest van hun orde was 

het maar normaal dat ze dit werk van barmhartigheid verrichtten. En ook al kregen ze hiervoor van de 
gemeente geen loon, dan kregen ze wel een vergoeding voor de verwarming der klassen en voor het 
schoolgerief.

- De zusters Ursulinen hadden een belangrijk pensionaat internen.
- Geen enkele andere school in de omgeving bezat het monopolie der betalende leerlingen.
- Concurrentie en een volledige vrijheid kon alleen maar nuttig voor het onderwijs 5.
- De gemeenteschool was ruim genoeg; op het platteland gingen de meisjes vanaf 13 jaar toch niet meer 

naar school.
- De gemeente was zinnens is om in 1858 een tweede gemeenteschool op de heide te bouwen en dat 

zou het cliënteel van meester Kerremans sterk doen dalen. Bovendien zou ook die school op de heide 
gemengd moeten zijn want de gemeente had geen geld en te weinig leerlingen om 2 nieuwe scholen te 
betalen.

- Ook vroeger gaven de echtgenote of de dochter van de onderwijzer al naailessen in de gemeente-
school; dat kon nu nog.

- Jongens en meisjes konden in de gemeenteschool indien nodig een aparte ingang krijgen.
- De scheiding der geslachten scheen de gemeenteraad voor kinderen onder de 14 jaar niet buitenge-

woon noodzakelijk toe.
- De wet op het lager onderwijs legde de scheiding der geslachten niet als een verplichting op.
- De gemeenteraad had wettelijk zelfs het recht niet om de onderwijzer te verbieden om in zijn betalen-

de school kinderen van beide geslachten te ontvangen voor zover hij aan de voorschriften in verband 
met het onderwijs der arme kinderen voldeed.

De inspecteur van het lager onderwijs en de arrondissementscommissaris deelden de visie van de ge-
meenteraad in eerste instantie niet. In tweede of derde instantie blijkbaar wel. Ik heb er in het gemeente-
archief verder niets meer over vernomen. Maar in 1884 was de gemeentelijke jongensschool van het cen-
trum – zoals we verder zullen zien – in naam nog altijd een gemengde school. Mogelijk is daar een andere 
verklaring voor te vinden.

4 Don Camillo en Peppone in Londerzeel. Het is een lang verhaal dat weldra op deze website zal te lezen zijn. Andere zaken 
die in  deze periode  speelden en waarin clerus  en politiek lijnrecht  tegenover  elkaar  stonden waren de  stichting van een 
afzonderlijke parochie op de Heide en de verwijdering van het kerkhof rondom de kerk. 
5 Er zaten inderdaad al echte liberalen in het gemeentebestuur!
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Ontstaan van de gemengde gemeenteschool 2 (heide)
Een paar regels hierboven vertelde ik hoe de gemeente Londerzeel in augustus 1857 terloops aan het pro-
vinciebestuur liet weten dat het van plan was om in 1858 op het gehucht “de heide” een gemeenteschool 
op te richten. Dat was niet de eerste keer dat ze die bedoeling had.

“In aenmerking nemende,” antwoorde de gemeenteraad op 28 oktober op een vraag van de arrondisse-
mentscommissaris,“dat de wijken de Heyde en Sneppelaer en de Meerstraete, eenen afstand van eene 
halve uer van het dorp afgelegen zijn en dat er in die drij voormelde wijken 2598 zielen bestaen. Naer 
eene langdurige beraeding zijn wij al te saemen van gevoelen dat er op de Heyde eene school zoude mo-
gen opgerigt woorden tot het vergemakkelijken der gemeynte school, maer dat de gemeynte buyten staet  
is daeraen eene somme hoegenaemd te konnen betaelen.”

“Omdat de meeste arme mensen op de Heide wonen en de kinderen van de Heide dagelijks 3 uur op weg  
zijn om naar en van de school te komen”, schreef het gemeentebestuur op 7 september 1855, “moeten we 
veststellen dat van de 144 jongens die voor het gratis onderwijs in de gemeenteschool ingeschreven zijn,  
er in de wintermaanden maar 60 en in de andere maanden niet meer dan 30 effectief de lessen volgen.  
Een school op de Heide is zeer noodzakelijk geworden.”

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 25 augustus 1857 werd opnieuw de stellige intentie uitge-
drukt om vanaf de volgende lente een tweede (gemengde) gemeenteschool op de heide in gebruik te ne-
men.
Onderpastoor Geboers, die nooit mankeerde om de tegenslagen van het naar zijn oordeel anticlericale ge-
meentebestuur een plaatsje in zijn dagboek te gunnen, laat ons weten wat er toen gebeurde.
“In 1857 hebben de heeren (van de gemeenteraad) iets anders verzonnen,” schreef hij in de zomer van 
1858. “Onder schijn van zorg voor het onderwijs der jeugd hebben zij om geld rondgeloopen in geheel  
het dorp voor het bouwen van een school op de heide. Aanvraag op aanvraag hebben ze gedaan aan het  
gouvernement, plans doen maken enz. - niets van gekomen.”

Eigenlijk is er wel iets van gekomen. 
In 1858 werd voor de prijs van 400 fr. een stuk grond van J.B. Van Muylder aangekocht. Het lag langs de 
baan Brussel-Temse, sectie B/143 en was 54a 80 ca groot.
In 1858 werden bovendien rijke burgers aangesproken om een steentje voor de school bij te dragen. Die 
“omhaling” heeft niet minder dan 1862 fr. opgeleverd. En dat was zonder de 1200 fr. die het bureel van 
weldadigheid had toegezegd.
In het najaar van 1858 werd het werk, waarvoor de plannen van architect Laureys al op 18 september 
1857 goedgekeurd waren, openbaar aanbesteed.
Aannemer J.B. De Goeyse uit Kapelle-op-den-Bos was met een prijs van 5999 fr. de laagste aanbieder en 
kon nog in december met de funderingen beginnen.
Op 15 oktober 1859 was de school klaar om in gebruik genomen te worden, tenminste mochten er al 
meubelen hebben gestaan.
Een nieuwe collecte bij de Londerzeelse notabelen (opbrengst 250 fr.), een inbreng van de gemeente (72 
fr.) van het bureel van weldadigheid (288 fr.) en een subsidie van de staat (600 fr.) volstonden om het 
meest noodzakelijke (1210 fr.) aan te kopen.

De school kon op 1 januari 1860 weliswaar nog niet geopend worden, en evenmin op 1 april, zoals in der-
de instantie was gepland, maar op 15 september was het op Londerzeel-heide feest.

Tussen 1861 en 1866 nam het aantal leerlingen in de school op de Heide met bijna 100 toe. De gebouwen 
waren daar niet op berekend en uitbreiding drong zich op.
In het voorjaar van 1867 werden er 2 plannen op tafel gelegd.
Het eerste was gemaakt door architect Laureys. Het bestek hiervoor bedroeg – kosten voor het onteigenen 
van de grond inbegrepen – 6.000 frank.
Het tweede was van de architect van de provincie, Spaak. De kosten hiervoor liepen op tot 15.000 fr.
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Op 18 juli 1867 kozen de leden van de gemeenteraad – allemaal zuinige mensen - voor het project van ar-
chitect Laureys. Het ging niet door. 
In december 1868 moesten de plannen als volgt veranderd worden.
- Voor hoofdonderwijzer Alewaerts, die ondertussen een kroostrijk gezin had, zou een nieuwe woning 

gebouwd worden aan de rechterkant van de school, volgens een plan van architect Spaak. (Op 7 april 
1869 ging Joannes Josephus De Amandel, pastoor van het hospitaal te Vilvoorde, akkoord om hier-
voor 7a 01ca grond, sectie B/144 aan de gemeente te verkopen tegen de prijs van 803 fr., vetrechten 
en notariskosten inbegrepen). De bouwkosten voor de woning en de aanpassing van de school werden 
intussen geraamd op 17.700 fr.

- De bestaande meesterswoning zou door de ondermeester gebruikt worden.
- De bestaande klas zou heringedeeld worden, het gewelfde plafond door een vlak plafond vervangen 

en de plaatsing der vensters aangepast.
- Na de aanpassingen moest de gemengde school eigenlijk een jongensschool worden. Voor de meisjes 

zou een andere school gebouwd worden, eveneens volgens plannen van de heer Spaak. Dit project 
werd niet gerealiseerd.

De openbare  aanbesteding  voor  de  bouw van een  nieuwe meesterswoning en  de  aanpassing  van  de 
schoolgebouwen vond plaats op 17 juni 1869. Aannemer Van de Zande uit X was met 17.191,50 fr. de 
goedkoopste aanbieder en kreeg het werk.

In de zomer van 1871 waren de werken klaar. Door een aantal meerwerken (hangar, stallen en afsluiting) 
die door de provinciale architect Hansotte (de opvolger van de met pensioen gegane Spaak) bevolen wa-
ren – waren de bouwkosten echter opgelopen tot 22.407,88 fr. Dat was zonder het ontbrekende school-
meubilair dat nog eens extra 920 fr. zou kosten. Omdat de gemeente dat allemaal niet snel genoeg had 
voorzien en bijgevolg voor die meerkosten te laat subsidie had gevraagd (die dan nog geruime tijd door 
de bestendige deputatie geweigerd werd en pas in september 1872 werd toegestaan) heeft aannemer Van 
de Zande eind oktober 1871 nog een deurwaarder moeten sturen om het laatste deel van zijn geld op te ei-
sen 6.

Nog in 1871 werden wat aller-noodzakelijkste schoolmeubelen aangekocht. Aan 12 rolgordijnen, leien 
om in de lessenaars te monteren, 4 banklessenaars en wat reparatiewerk werd 554 fr. gemeentegeld uitge-
geven. Dat was lang niet genoeg maar voor de rest werd op subsidie gewacht. Die is er niet gekomen.
Voor de aanvang der lessen op 1 oktober 1875 mocht schrijnwerker Jaak Peeters nog voor 200 fr. nieuwe 
lessenaars maken en een paar oude repareren.

Oude koeien: de schenking van pastoor Cruckx, 32 jaar later.
De eerste aanneming van de meisjesschool van de zusters Ursulinen in het centrum (4 december 1843), 
ofschoon door de gemeenteraad goedgekeurd, is nooit een volwaardige adoptie geweest. Dat blijkt onder 
meer uit de vergoedingen die de onderwijzeressen voor hun onderwijs ontvingen (zie aparte bijlage). 
Dat blijkt ook uit het feit dat directrice Weemaes en haar medezusters in 1868 vroegen om hun school 
(deze keer volwaardig) te adopteren. Om aan de voorwaarden daarvoor te voldoen hadden ze een gediplo-
meerde onderwijzeres in dienst genomen (ik kon echter nergens vinden wie dat was).
Hun vraag werd door de gemeenteraad op 8 september 1868 besproken en “overwegende dat de aanvra-
gers bevoegde onderwijzeressen zijn, dat de klaslokalen ruim en goed verlucht zijn en aan de voorwaar-
den van hygiëne voldoen” ook goedgekeurd.
Concreet betekende dit dat de school, die eerder onder artikel 2 van de schoolwet van 23 september 1842 
aangenomen was, nu geadopteerd werd onder artikel 3. Nog concreter betekende dat eveneens dat ze nu – 
voor de eerste keer - van de gemeente een vergoeding voor het onderwijzen der arme kinderen zou krij-
gen 7. 

6 Het gemeentebestuur – dat oordeelde dat dit kwam omdat Van de Zande in slechte papieren zat – heeft hem dat blijkbaar 
kwalijk genomen. Bij de toewijzing van de bouw van het nieuwe gemeentehuis op de markt (november 1871) werd zijn 
aanbieding zelfs niet in overweging genomen. 
7 Dat betekende echter nog niet dat de onderwijzeressen – op voordracht van de schooloverste – door de gemeente zouden wor-
den benoemd en (zoals dat in Malderen en Steenhuffel het geval was of zou worden) ook een vaste wedde zouden krijgen.
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Zowel in 1868 als in 1869 werden de zusters, conform de nieuwe adoptie, voor het onderwijs der arme 
kinderen vergoed. Maar in juli 1870 barstte de bom. Als gevolg van een betwisting over een voetweg tus-
sen het klooster en de kerkfabriek had iemand de schenkingsakte van pastoor Elias Cruckx uit 1838 ge-
vonden. Meteen werd de vergoedingen voor het onderwijs der arme kinderen door de gemeente opge-
schort. De vraag die zich stelde was of de eerste kloosterzusters (Simons, Mangelschots en anderen) het 
huis en de grond ten persoonlijke titel van pastoor Cruckx hadden gekregen of dat die schenking in het al-
gemeen ten voordele van de arme kinderen van Londerzeel was gebeurd. In het laatste geval moest ze 
volgens de schoolwet van 1862 als een studiebeurs worden beschouwd en moest het beheer ervan aan de 
gemeente worden overgedragen. 

De gemeente was van het bestaan van deze schenking nooit op de hoogte gebracht.
Laten we eerlijk zijn; tot 1868 hoefde dat ook niet. De Ursulinen hadden zich wel degelijk ingezet voor 
het gratis onderwijs en hadden daarvoor tot dan nooit een vergoeding aan de gemeente gevraagd. Het 
door Cruckx geschonken huis was intussen afgebroken en op de grond waren een mooi klooster en splin-
ternieuwe schoolgebouwen – niet alleen voor het internaat maar ook voor de lagere meisjesschool - geko-
men. Ook daarvoor had de gemeente niets betaald.

De provinciale en andere overheden hebben in deze betwisting nooit een besluit kunnen of durven nemen. 
Uiteindelijk stelden de kloosterzusters zelf aan de gemeente voor om de verplichting om gratis onderwijs 
aan arme kinderen te moeten geven af te kopen. Dat resulteerde in een Koninklijk Besluit van 20 april 
1874 en een transactie, geformuleerd in een akte door notaris Possoz te Wolvertem, waarbij door de zus-
ters Ursulinen op 8 mei 1874 6000 fr. in de gemeentekas werd gestort. Dat geld moest door de gemeente 
in fondsen belegd worden waarvan de intrest ieder jaar bij de schoolbegroting moest worden gevoegd.
Toen dat geregeld was werd de forfaitaire vergoeding voor het onderwijs der arme kinderen – inclusief de 
achterstand sedert 1870 - opnieuw aan de onderwijzeressen uitbetaald.

Een nieuwe gemeenteschool in de Mechelse straat (1871-1879)
De in 1850 in de hof van het oude gemeentehuis gebouwde en in 1854 aangepaste gemengde gemeente-
school in het dorp (school I) bleef vrij lang voldoening geven. Pas op 22 juli 1871 hoorden we de eerste 
kritiek. Die had meer met de onderwijzerswoning en het gemeentehuis dan met de klaslokalen te maken.

Wat was de situatie?

Op het gelijkvloers, evenals op de halve verdieping, waren 4 plaatsen. De helft van het huis, 4 kamers 
dus, werd door de gemeenteonderwijzer ingenomen. Dat was te doen zolang die niet  teveel kinderen 
kreeg. De onderwijzer had ook geen hof.
De andere helft van het gebouw diende als gemeentehuis. Daarvan werden de twee kamers op de halve 
verdieping als magazijn en als opslagplaats voor het archief gebruikt. Op het gelijkvloers was een ruimte 
boven de kelder die uitsluitend door het gemeentelijk kadaster werd ingenomen. Tenslotte was er een zaal 
die afwisselend als bibliotheek, secretariaat en raadzaal voor het schepencollege, de gemeenteraad en 
voor het weldadigheidsbureel fungeerde.  Men redigeerde er eveneens de papieren van de burgerlijke 
stand en ze deed ook dienst als politiebureel.
Samengevat: er was een betere huisvesting voor de onderwijzer én voor de gemeentelijke administratie 
nodig. In de begroting van 1871 was een bedrag van 10.000 fr. ingeschreven om het gebouw tot een echt 
gemeentehuis om te bouwen. Dat betekende dat de onderwijzer zou moeten verhuizen maar voor hem 
werd een huisvestingsvergoeding van 300 fr. per jaar voorzien. 

In juni 1871 kwam er in het centrum van de gemeente, schuin tegenover de hoofdingang van de kerk, 
echter een eigendom vrij die perfect gelegen was om er een nieuw gemeentehuis op te zetten. De onder-
wijzer zou dus niet alleen zijn 4 kamers kunnen houden maar de 4 kamers van de gemeente erbij krijgen. 
Omdat ook aan de school in de hof wat herstellingwerken te doen waren, werden de totale kosten voor de 
herinrichting van school en meesterswoning op 6000 fr. geëvalueerd. 

Eer het gemeentehuis er stond waren we alweer een paar jaren verder. Eind 1874 werd aan provinciear-
chitect Hansotte gevraagd om de herinrichting van de onderwijzerswoning en de school nog eens goed te 
bekijken. In maart 1875 kwam die met een aantal onverwachte complicaties voor de dag.
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- Er was geen plaats om de meester de hof te geven waar hij wettelijk recht op had.
- De 3 toen bestaande klassen, met elk 2 tamelijk grote vensters, waren te klein voor de 218 leerlingen 

die dat jaar volgens de schoolbegroting de school zouden bezoeken. Het was er bovendien te donker.
- Er waren voor al die leerlingen maar 5 gemakken wat ook veel te weinig was.
- Ook de speelplaats was te klein.
Om die beweringen te weerleggen deed burgemeester Van Assche een aantal onaangekondigde schoolbe-
zoeken. Op 24 maart stelde hij vast dat 80 kinderen afwezig waren en op 21 juni ontbraken er zelfs meer 
dan 90 op het appel. De klaslokalen, de koer en de sanitaire voorzieningen waren bijgevolg ruim voldoen-
de. Bovendien was de gemeente bereid om voor meester Kerremans een hof te huren - die van zijn vader 
bijvoorbeeld, die maar 100 meter verder woonde - of om hem anders een vergoeding van 50 fr. voor de 
gederfde opbrengst te geven.
Op 14 augustus besloten de leden van de gemeenteraad – allemaal zuinige mensen - om geen zotte kosten 
te maken en alles te laten zoals het was...

... 18 maanden lang wist de gemeente de druk van schoolinspecteur, provinciebestuur en ministerie van 
onderwijs af te houden. Toen het onvermijdelijke toch onafwendbaar bleek besloot de gemeenteraad op 
24 februari  1877 om van de nood een deugd te maken en dan maar een volledig  nieuwe school en 
schoolhuis te bouwen. 
Voor de inplanting had men – nadat er tussen het Dorp en de Statie geen geschikte plek gevonden werd 
en nadat een andere bouwgrond in de Kwadestraat vanwege de vochtige ligging afgewezen was - een 
bouwgrond van 22 a in de Mechelsestraat in gedachten. Die was gelegen sectie D/390 en was eigendom 
van de weduwe Dupret die er 75 fr. de roe voor wilde hebben, ofschoon de gemeenteraad dat minstens 10 
fr. overdreven vond.

Zodra het provinciebestuur deze grootse gedachten op 19 juni met zijn goedkeuring bekrachtigd had werd 
de grond in de Mechelstraat aangekocht tegen de wat gereduceerde prijs van 4450 fr. En toen moest er al-
leen nog maar heel even gewacht worden op de plannen van de heer Hansotte.
Dat wachten duurde uiteindelijk 8 maanden. Toen ze door de gemeenteraad op 22 februari 1878 bespro-
ken werden, werden ze meteen ook eenparig goedgekeurd. Wellicht wilde niemand het risico lopen om 
nog eens 8 maanden te verliezen.

Plannen van de nieuwe school, gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad op 22-2-1878

En nu iets over de kosten van dit project.
De grond kostte dus 4.450 fr. De kosten voor het bouwen van schoolgebouwen, schoolhuis, koer en hof 
werden op 34.066 fr. geraamd. Kosten voor opmeten, afpalen, schatten, mestrechten en andere aankoop-
kosten liepen samen op tot 257 fr. De totale kosten voor de nieuwe school bedroegen dus 38.773 fr.
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De gemeente verwachtte die te kunnen dragen door:
- De opbrengst van de verkoop van de oude school die, met uitzondering van een subsidie van 1800 fr. 

die men indertijd had gekregen, volledig eigendom van de gemeente was 8

- Een bijdrage van de gemeente, de provincie en het rijk, ieder voor 1/3 van het overblijvende bedrag. 

De openbare toewijzing der bouwwerken had plaats op 19 november 1878. Er waren 5 aanbiedingen bin-
nen gekomen. Aannemer Josse Heynderickx uit Lebbeke was de goedkoopste met een prijs van 29.700 fr. 
Dat was 4.366 fr. minder dan de prijs van het bestek. We vrezen dat iemand aan deze affaire zijn broek of 
op zijn minst een broekspijp gaat scheuren.
Op 10 april 1879 werd met de werkzaamheden begonnen. Ze zouden alles samen 10 maanden mogen du-
ren. Op 11 augustus stonden de gebouwen onder dak...  Maar wel een beetje schots en scheef.

Vanaf januari 1880 begon het over het werk van aannemer Heynderickx klachten te regenen. Als waar-
schuwing voor aannemers die nog gemeentescholen zouden willen bouwen, som ik er een aantal op zoals 
ze door provincie-architect Hansotte en conducteur van Bruggen en Wegen Poncelet werden vastgesteld.
- De bepalingen van het lastenboek waren niet stipt gevolgd.
- Er werden veel onregelmatigheden vastgesteld, vooral in het gedeelte van het gebouw waar zich de 

klassen, vestiares en het sanitair bevonden.
- De façademuren van het gebouw stonden niet loodrecht en waren niet met de andere muren en de 

zware plafondbalken verankerd.
- De opengaande delen van de ramen pasten niet en diverse raamdorpels hadden niet de juiste afmeting.
- De dakgoot vertoonde niet alleen choquerende golvingen maar liep bovendien verkeerd af.
- De muurplaten, waar het dakgebinte op moest steunen, ontbraken.
- Ook de versieringen in de nokken van de zijgevels waren vergeten.
- Beerputten, regenwaterputten en vele delen van andere muren waren met slechte materialen gemetst 

en moesten herdaan worden.
- De binnenkant van de oven was niet met vuurvaste stenen gemetst.
- De afsluitmuren stonden niet loodrecht.
- De deuren van de gemakken waren slecht verankerd en waren niet allemaal even hoog.
- De pilaartjes van de binnenplaats waren te licht en stonden op stenen dallen die niet langs alle vier de 

kanten waren afgewerkt. De dakconstructie die op de dwarsbalken boven pilaren rustte was alweer 
niet goed verankerd.

Om al deze redenen werd aannemer Heynderickx op 21 januari 1880 verzocht om met geen ander werk 
meer te beginnen vooraleer hij zijn fouten had hersteld. Hij kreeg daarvoor slechts 3 weken tijd. Anders 
zou de gemeente het, conform de condities van het lastenboek, op zijn kosten door iemand anders laten 
doen. Zie je de problemen komen?

Mede door al deze complicaties, waaraan trouwens niet verholpen werd, was het gebouw op 10 februari 
niet af, zoals contractueel was afgesproken. Hierdoor kreeg Heynderickx vanaf die dag nog eens een boe-
te van 10 fr. per dag aan zijn been. Op 12 mei kreeg men in Lebbeke dan ook de volgende aangetekende 
brief te lezen: “Aan de heer Josse Heynderickx - Conform artikel 40 van het lastenboek, dat de bouw van 
onze gemeenteschool door uw onderneming regelt, verzoeken wij u om dit werk onmiddellijk stop te zet-
ten en wij notificeren u dat wij een andere aannemer naar onze keuze zullen laten intekenen voor de uit-
voering van het in gebreke gebleven werk.”

8 De gemeente die, om een hoge subsidie te krijgen, het “overblijvende bedrag” zo hoog mogelijk wilde houden, schatte de op-
brengst van de oude school op 5.500 fr. De overheid die, om weinig subsidie te moeten geven, het “overblijvende bedrag” zou 
laag mogelijk wilde houden, meende dat men er gemakkelijk 13.370 fr. kon voor krijgen. Overigens waren staat en provincie 
maar bereid om samen ½ en niet 2/3 van de overblijvende kosten te dragen. Daar is allemaal veel discussie over geweest maar 
ik ga daar niet verder op in. Goed om weten is dat de school inmiddels is betaald en afgebroken. En dan is er nog iets wat ik  
nog een beetje geheim had willen houden. In 1879 gebeurden er dingen waardoor de gemeente verplicht werd om voor een ei-
gen gemeentelijke meisjesschool te zorgen. Ze kreeg toen van hogerhand het verbod om de oude school in het dorp te verko-
pen en het bevel om die als gemeente-meisjesschool in te richten. Daar kom ik later nog op terug.
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Aannemer Heynderickx heeft aan heel deze zaak heel veel schulden en rechtszaken overgehouden 9. Het 
is niet mijn taak om er in dit kader verder op in te gaan, maar wie ooit de geschiedenis van dit bedrijf 
wenst te schrijven mag er mij gerust naar vragen.

Op 23 oktober 1880 waren de bouwwerken aan de nieuwe gemeenteschool door de nieuwe aannemer vol-
ledig beëindigd. Wie dat was zijn we niet te weten gekomen maar ook na de definitieve oplevering van 
het werk was architect Poncelet nog niet helemaal tevreden. De helling van het dak, dat nochtans op kos-
ten van de oorspronkelijke aannemer Heynderickx herlegd was, zou namelijk onvoldoende zijn. Zelfs de 
leden van de gemeenteraad – allemaal zuinige maar ook verstandige mensen – vonden het niet meer de 
moeite om hier op door te gaan. 

Op de aankoop van schoolmeubelen, die op 12 oktober 1881 geplaatst werden, ga ik niet dieper in.

Besluit
In 1879 waren er in Londerzeel drie lagere scholen;
- School I: de in theorie gemengde gemeenteschool in het Dorp, die spoedig naar nieuwe gebouwen in 

de Mechelse straat zou verhuizen.
- School II: de ook in de praktijk gemengde gemeenteschool op de Heide. 10 jaar eerder waren er plan-

nen geweest om op de Heide een aparte meisjesschool te bouwen, maar die waren niet gerealiseerd.
- School III: De aangenomen vrije meisjesschool der zusters Ursulinen in het Dorp.

A. ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN (1842-1879)

De onderwijzers van de gemeenteschool 1 (dorp)

Bernard Kerremans (1843-1871)
Bernard Kerremans, de allereerste echte gemeente-onderwijzer van Londerzeel was geboren in Puurs in 
1803. Tijdens het Hollandse bewind behaalde hij een onderwijzersdiploma van de derde graad.
In 1820 werd hij actief in het onderwijs, eerst als “professeur” en dan als hulponderwijzer. Ik weet niet 
waar. In 1830 vestigde hij zich met vrouw en kinderen in Londerzeel om er een vrije school te openen, 
die op 28 juli 1843 tot gemeenteschool omgevormd werd. 
Vanaf  27 april 1859 cumuleerde Kerremans zijn beroep van onderwijzer met dat van gemeenteontvanger.

Kerremans is zeer lang – te lang volgens velen – les blijven geven. Gedurende de laatste jaren ging dat 
ten koste van de kwaliteit van zijn onderwijs waardoor een aantal ouders verkoos om zijn kinderen naar 
de school op de heide in plaats van naar het dorp te sturen. Op 1 januari 1872, na 41 jaar dienst, ging Ker-
remans - op eigen vraag maar iemand zal het hem wel ingefluisterd hebben – met pensioen.
Op 18 december 1874 ontving hij het Burgerkruis 1ste klas.
Hij is op 8 september 1889 in Londerzeel overleden.

Petrus Josephus Kerremans (1844)
Al in 1844 deed de nood zich gevoelen om in de aangenomen jongensschool van Londerzeel een hulp-on-
derwijzer aan te stellen.
Petrus Josephus Kerremans (° Puurs 1822, familie maar geen zoon van Bernard Kerremans) had zich 
hiervoor kandidaat gesteld en zou zelfs zijn benoemd, maar op 10 oktober trouwde hij met Maria Francis-
ca Verbruggen en verhuisde hij naar Wolvertem.

Joannes Franciscus Jacobs (1845-1846).
“In aendagt nemende dat den nomber der schollieren, die bij wintertijd en in het zomersaisoen, de voor-
melde school bij woonen en dat den voormelden onderwijzer niet in staet is alleen zijnde alle die kinde-
ren het onderwijs te konnen bezorgen of te bewerkstelligen” werd op 18 maart 1845 een andere onder-
meester gekozen. 
9 De belangrijkste schuldeiser was steenbakker Somers-Segers uit Niel.
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Het werd Jan Frans Jacobs, die Bernard Kerremans al een tijdje voor wat drinkgeld had geassisteerd. Hij 
was de enige kandidaat en kreeg 10 stemmen op 10.
Jacobs was geboren in Londerzeel op 4 maart 1828. Hij was de zoon van Jan Baptist Jacobs en Maria Eli-
sabeth De Boeck, was uiteraard nog niet getrouwd en woonde bij zijn vader en stiefmoeder Barbara Seys-
sens in Londerzeel. Ik vind hem echter niet in het bevolkingsregister van 1840-1846 terug.
Jacobs kreeg de smaak van het lesgeven te pakken en trok bij het begin van het schooljaar 1846-1847 
naar de normaalschool van Lier om er een echt onderwijzersdiploma te halen.

Bonaventuur Moens (1846-1877)
Vanaf oktober 1846 had Bonaventuur Moens student Jacobs als hulponderwijzer in de school van Kerre-
mans vervangen. Omdat hij dat goed deed werd hij door een eensgezinde gemeenteraad op 31 juli 1847 
benoemd.

Bonaventuur Moens was geboren in Opdorp op ? Hij was de zoon van ? en ?
Op ? trouwde hij met Joanna Christina Van Praet.

Als ondermeester was hij niet het hele jaar door nodig op de school. Doorgaans werkte hij maar 9 maand 
per jaar. In 1855 gaf hem dit een inkomen van amper 300,82 fr.
“De gemeente-ondermeester,” aldus de gemeenteraad op 7 september 1855, “die van een allerzedelijkst  
en onberispelijk gedrag is, en niets op te zeggen valt, is niet gelogeerd noch gevoed door den onderwijzer  
zoo als in vele gemeenten. Van zijn jaerlijks inkomen van 300,82 francs moet hij logement en mondbe-
hoeften betalen en zich kleeden op eene betamelijke wijze volgens uitoefening van ambt. Daer het heden-
daegs leven aller duerzaem is, is het onmogelijk daer van te kunnen bestaen.”
Daarom vroeg de gemeente aan de overheid om zijn jaarwedde voor 1856 van 300 tot 400 fr. op te trek-
ken en om hem ¼ van het lesgeld der arme leerlingen te geven. Ter informatie: hoofdonderwijzer Kerre-
mans verdiende, alles inbegrepen, 4 à 5 keer zoveel.
De weddeverhoging werd goedgekeurd, maar het aandeel in de vergoeding voor het onderwijs der arme 
kinderen niet. Daarom vroeg de gemeente op 25 september 1856 een nieuwe weddeverhoging van 50 fr. 
Ook deze werd door de overheid aangenomen.
Van 1859 tot nà 1863 verdiende Bonaventuur Moens nog altijd maar 500 fr. per jaar. Ondertussen was hij 
getrouwd en had hij 2 kinderen. Op 12 juni 1863 besloot de gemeenteraad om hem éénmalig een premie 
van 100 fr. te geven. Dat kon omdat de gemeenterekening van 1862 met een aanzienlijk overschot was af-
gesloten. Voor meer informatie over de inkomensevolutie der leerkrachten verwijs ik naar de bijlage.

Meester Moens overleed in Londerzeel op 13 november 1877.

Jozef Eugeen Kerremans (1872-1899)
Eind 1871 vroeg de oude meester Bernard Kerremans, na 41 jaren dienst in het onderwijs, zijn pensioen.
Op 6 december 1871 werd zijn opvolger gekozen.

Ondanks een aankondiging in de “Moniteur” had er zich maar 1 kandidaat aan-
geboden, maar het was een goeie.
Eugène Kerremans was de zoon van de uittredende hoofdonderwijzer. Hij was 
geboren in Londerzeel op 17 februari 1812. Hij had een diploma behaald aan de 
normaalschool te Lier en gaf al sinds 1861 les in Sint-Agatha-Berchem. Hij ge-
noot  de  achting  van  alle  gemeenteraadsleden  en  werd  unaniem  tot  nieuwe 
hoofdonderwijzer benoemd.
Eugeen Kerremans trouwde met Constantia De Breuker. Ik heb geen kinderen 
gevonden.
Hij werd ook secretaris van de in 1872 opgerichte “liberale” fanfare l’Union.

Eugeen Kerremans bleef tot in 1899 hoofdonderwijzer. Dan ging hij met pensioen. Hij overleed in Lon-
derzeel op 21 april 1935.

Foto overgenomen uit het boek “Onze Jongensscholen in Londerzeel, August Meskens, 1996. 
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Benedict Carrijn (1875-1879)
In de zomer van 1874 vroegen beide hoofdonderwijzers van Londerzeel (Kerremans in het dorp en Ale-
waerts op de Heide) om een tweede hulponderwijzer.
Op dat moment werd de centrumschool door 222 jongens bezocht. In de gemeenteschool op de Heide 
werd aan 257 jongens en meisjes les gegeven.

Het provinciebestuur heeft lang getwijfeld of voor dergelijke aantallen wel 3 schoolmeesters nodig waren. 
Het gemeentebestuur moest zijn aanvraag van 12 juli 1874 nog 3 keer herhalen voordat de bestendige de-
putatie op 7 oktober zijn zegen gaf om tot de gevraagde aanwerving over te gaan.

Omdat er zich op 12 oktober slechts 1 kandidaat aangeboden had en het schooljaar inmiddels al was be-
gonnen, werd deze door de gemeenteraad eenparig aan de school van het dorp toegewezen.
Het was Benedictus Carrijn.
Hij had zijn diploma behaald aan de normaalschool van Sint-Niklaas en momenteel was hij hulponderwij-
zer in de gemeenteschool van Overboelare. Hij mocht op 1 januari 1875 in Londerzeel beginnen.

Op 9 januari 1879 stuurde meester Carrijn zijn ontslagbrief naar het gemeentebestuur. Deze is in het ge-
meentearchief bewaard gebleven en hij gaat letterlijk als volgt:

Aan de Heeren Burgemeester en Leden van het gemeentebestuur van Londerzeel.
Mijne Heeren,
Daar de bezorgdheid van het gemeentebestuur zoo weinig aanmoedigend is om den 
onderwijzer hier in dienst te houden, heb ik de eer U mijn ontslag als hulponder-
wijzer in uw gemeente aan te bieden.
U verzoekende mij zoo haast mogelijk van mijn bediening te ontslaan, heb ik de 
eer mij met hoogachting te noemen
Uw nederige dienaar B. Carrijn. Londerzeel, den 9 Januari 1879

Carrijn had al eerder laten blijken niet meer tevreden te zijn in Londerzeel Dorp. Op 30 augustus 1878 
had hij – samen met Leopold Mees van de school op de Heide – vergeefs naar de post van ondermeester 
in de gemeenteschool van Steenhuffel gesolliciteerd.
Op 9 januari had hij werk in Antwerpen gevonden.

In februari 1901 vroeg Carrijn, die toen wegens ziekte al geen les meer gaf, zijn pensioen.

Jean François Mees (1878-1879)
Toen meester Bonaventuur Moens in november 1877 overleed moest er naar een nieuwe hulponderwijzer 
gezocht worden. Hoewel de vacature onmiddellijk in de bladen aangekondigd werd boden zich geen kan-
didaten aan. In februari 1878 waren er nog 2 extra publicaties in het staatsblad nodig om mogelijke geïn-
teresseerden warm te  maken. Misschien was het  vooropgestelde jaarinkomen van 1125 fr.  (wedde + 
schoolgeld der betalende leerlingen + vergoeding voor het onderwijs der arme leerlingen) niet aantrekke-
lijk genoeg.

Op 14 juli 1878 was er nog altijd niemand gevonden. Maar de gemeente had goede hoop en had “jonge 
mensen aangesproken die op het punt staan om de lessen aan de normaalschool te beëindigen. Dezen zul-
len eerder geneigd zijn om deze plaats te aanvaarden aangezien ze dra een loonsverhoging mogen ver-
wachten.”

Op 7 september 1878 zou dan toch een nieuwe hulponderwijzer benoemd zijn. Dat leas ik althans in een 
brief die op die dag naar de arrondissementscommissaris gestuurd werd. In het notulenboek, dat schijn-
baar toch volledig is, is hierover echter niets te vinden. Ik moet de naam van deze persoon dan ook schul-
dig blijven. Toen de arrondissementscommissaris bovendien vroeg waar die persoon zijn diploma bleef 
zou deze zijn kandidatuur hebben ingetrokken.
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Vreemd. Waarom was het in deze periode zo moeilijk om een gemeente-onderwijzer te vinden.
We zullen de oorzaak hiervoor verder bespreken.

Op 3 oktober 1878 werden de referenties van 2 nieuwe kandidaten besproken.
De eerste was die van François Mathieu Hoffbauers, die op 29 juni 1858 in Opgrimbie geboren was en 
een diploma van de normaalschool van Sint-Truiden kon tonen.
De tweede was die van Jean François Mees, geboren in Hingene op 17 juli 1856 en met een diploma van 
de normaalschool van Lier op zak.
Het was Mees die unaniem verkozen werd.

Hij bleef niet lang in Londerzeel. Hij begon op 1 november 1879 les te geven en op 29 april 1879 volgde 
hij het voorbeeld van zijn collega Carrijn en gaf hij zijn ontslag. Twee dagen later verhuisde hij al naar 
Puurs. In oktober 1907 vroeg hij zijn pensioen.

Joannes Emmanuel Verlinden, deel 1 (1879-1884)
Na het ontslag van Benoit Carrijn op 9 januari 1879 werd alweer niemand gevonden die zich kandidaat 
wilde stellen om zijn functie over te nemen. Niet op 8 maart en op 26 maart evenmin.

Hetzelfde gebeurde aanvankelijk ook na het ontslag van ondermeester Mees.

Het duurde tot 16 augustus vooraleer de gemeenteraad 1 kandidatuur kon evalu-
eren. Als gevolg daarvan werd Jan Emmanuel Verlinden eenparig tot opvolger 
van Carrijn benoemd.

Verlinden was geboren in Breendonk op 25 december 1859 en had een diploma 
van de staatsnormaalschool van Lier.
Van bij zijn aanstelling werd hij geconfronteerd met de nieuwe schoolwet van 
1879 waarvan hij tijdelijk één der slachtoffers werd, maar daarover later meer.

(Wordt vervolgd)

Foto overgenomen uit het boek “Onze Jongensscholen in Londerzeel, August Meskens, 1996”. 

De onderwijzers van de gemengde gemeenteschool 2 (heide)
Jan Hendrik Alewaerts, deel 1 (1860-1879)
Op 15 september 1860 koos de gemeenteraad van Londerzeel de eerste onderwijzer voor de gemeente-
school op de heide, die voortaan school nr. 2 werd genoemd. Het werd Jean Henri Alewaerts uit Booi-
schot, die 8 van de 10 stemmen kreeg.

Alewaerts was getrouwd met NN Van Dessel.

Ten tijde van de schoolstrijd zag Allewaerts zijn leerlingen en zijn ondermeester naar privé-scholen ver-
trekken. Begin februari gaf ook hij zijn ontslag om les te gaan geven in de gemeenteschool van Kapelle-
op-den-Bos. Daar was hij nog altijd toen hij op het einde van het schooljaar 1890-1891 zijn pensioen aan-
vroeg. Hij overleed in 1899.

Frederic Sterck (1865-1866)
Omdat de gemeenterekeningen van 1862 en 1863 met een behoorlijk overschot afgesloten waren, vond de 
gemeenteraad op 29 juni 1864 dat er nu wel een ondermeester voor de school nr. 2 mocht aangenomen 
worden. In het schooljaar 1863-1864 waren er niet minder dan 172 arme en 75 betalende kinderen inge-
schreven. Er werd alvast beslist dat die een vaste wedde van 320 fr. per jaar zou verdienen, net evenveel 
als de ondermeester van school 1. Dat bedrag werd ook in de schoolbegroting van 1865 ingeschreven (en 
werd tot 600 fr. verhoogd toen de weddes van de onderwijzers in 1864 bij K.B. werden vastgelegd).
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Nadat de vacante plaats van hulponderwijzer verschillende keren in het Staatsblad aangekondigd was, had 
zich op 27 december 1864 nog altijd maar 1 kandidaat aangeboden. Gelukkig voldeed hij aan alle gestel-
de voorwaarden inzake diploma en militaire dienst. Omdat hij ook bij het gemeentebestuur in de smaak 
viel werd hij unaniem verkozen.

Frederic Sterck kwam uit Nederhasselt in het arrondissement Aalst. Zijn broer August zullen we later als 
koster en onderwijzer in Steenhuffel tegenkomen.
Sterck overleed veel te jong in de loop van de zomervakantie van 1866.

Henri Raes (1866-1870)
Op 24 oktober 1866 had zich 1 kandidaat aangeboden om de overleden hulponderwijzer Sterck op te vol-
gen. Henri Raes uit Wolvertem werd unaniem verkozen. Hij was ca 1836 geboren en mogelijk had hij 
voordien in Leest les gegeven.
Hij begon zijn dienst in Londerzeel op 1 december en verliet de gemeente bij het begin van het schooljaar 
1870-1871. Waarschijnlijk was hij ergens anders benoemd.

Pierre Faes (1870-1872)
Op 21 oktober 1870 koos de gemeenteraad een opvolger voor Henri Raes die kort voordien zijn ontslag 
gegeven had. Er waren 2 kandidaten:
- Jan Baptist Heeren, die een diploma van de normaalschool van Sint-Truiden had.
- Pierre Faes, die gediplomeerd was aan de normaalschool van Lier, en die unaniem tot nieuwe onder-

meester van Londerzeel-heide verkozen werd.
Pierre Faes was op 10 juli 1848 geboren in Herselt-Ramsel. Hij was niet getrouwd en was momenteel on-
dermeester in Leest.

Hij bleef maar tot eind december 1872 les geven op de Heide. Vanaf 1 januari 1873 ging hij als onder-
meester in Steenhuffel aan de slag. Op 1 oktober 1878 ging hij naar Laken.
In de zomer van 1883 werd hij ziek en kreeg hij van zijn dokter een “stil en rustig regiem” opgelegd. Eind novem-
ber 1883 werd zijn pensioenaanvraag door de gemeenteraden van Steenhuffel en Londerzeel besproken. Beiden ga-
ven een negatief advies omdat hij nog jong was, goed gefortuneerd was, geen kinderen had en in staat was om een 
hotel uit te baten, wat hij overigens al deed.
Het ministerie van onderwijs legde deze adviezen naast zich neer en verplichtte beide gemeenten van 
rechtswege om hun rechtmatig aandeel in het pensioen van Pierre Faes te betalen.
Pierre Faes is op 25 november 1889 in Grimbergen overleden.

Jean Baptiste Heyvaert (1873-1874)
De gemeenteschool op de Heide kende een aanzienlijk succes en telde snel haast zo veel leerlingen als de 
beide scholen in het veel dichter bevolkte centrum.
In september 1871 vroeg de arrondissementscommissaris of het misschien niet wenselijk zou zijn om op 
de heide een tweede ondermeester te benoemen. De gemeente vond echter dat de overbevolking van 
school 2 maar tijdelijk was en veroorzaakt werd “door de hoge ouderdom van de heer Kerremans en de 
onbekwaamheid van de heer Moens, waardoor vele kinderen de centrumschool verlieten om les te gaan  
volgen op de Heide. Bovendien kwamen er ook kinderen van naburige gemeenten op de Heide naar  
school. Wij verwachten,” aldus de gemeente, “ieder moment het ontslag van de heren Kerremans en  
Moens. Mijnheer De Vos, de kantonale inspecteur is van deze zaak zeer wel op de hoogte en erkent de  
spijtige toestand in de school van het dorp.”

Het ontslag van Bernard Kerremans kwam er al eind 1871. De aanstelling van zijn zoon Eugeen tot nieu-
we hoofdonderwijzer was voldoende om het leerlingenaantal in de centrumschool I onmiddellijk met 30 
te zien toenemen en dat van de school op de Heide met 30 te zien dalen.

Op 1 januari 1873 vertrok ondermeester Pierre Faes naar de gemeenteschool van Steenhuffel.
Op 7 februari werd zijn opvolger benoemd. Men kon kiezen tussen:
- Evarist Louis Van Hellemont, die een diploma van de normaalschool van Sint-Truiden had, en
- Jean Baptiste Heyvaert, die gediplomeerd was aan de normaalschool van Lier.
Het was Heyvaert die met 10 stemmen tegen 1 de functie aangeboden kreeg.
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Jean Baptist Heyvaert was geboren in Sint-Amands op 4 april 1848. Hij was de zoon van Engelbert Hey-
vaert en Carharina Merckx die in Sint-Amands een winkel hadden. Momenteel was hij nog ondermeester 
in de gemeenteschool van Sint-Amands. Zijn benoeming werd midden februari door de bestendige depu-
tatie bevestigd.
Op 24 juni 1874 trouwde hij in Londerzeel met Ursula Segers en dat is zowat het enige dat hij aan zijn 
verblijf in Londerzeel overgehouden heeft. Want kort voor zijn huwelijk, in mei 1874, gaf hij zijn ontslag, 
om elders te gaan onderwijzen.

Jan Baptist Heyvaert overleed waarschijnlijk in 1908 en mogelijk in Blaasveld. Nadat hij weduwnaar ge-
worden was, was hij hertrouwd met NN Van Breedam.

Livinus Joannes Van Achter (1874-1879
Livinus Joannes Van Achter was de enige die zich op 27 mei 1874 had aangeboden om de ontslaggeven-
de ondermeester Heyvaert op te volgen.
Hij had een diploma van de normaalschool te Brugge en was momenteel ondermeester in de gemeente-
school van Zele. Hij werd met eenparigheid van stemmen aangenomen. 

In december 1879, toen de schoolstrijd in Londerzeel in alle hevigheid woedde, gaf hij zijn ontslag omdat 
hij voor het officiële onderwijs bedankte en in een vrije school les ging geven. Tot 4 (of 16) januari 1880 
bleef hij in Londerzeel lesgeven.

Toen Livien Van Achter in juli 1908 zijn pensioen aanvroeg was hij hoofdonderwijzer in Sint-Amands

Leopold Mees (1875-1879)
In de zomer van 1874 vroegen beide hoofdonderwijzers van Londerzeel (Kerremans in het dorp en Ale-
waerts op de Heide) om een tweede hulponderwijzer.
Op dat moment werd de centrumschool door 222 jongens bezocht. In de gemeenteschool op de Heide 
werd aan 257 jongens en meisjes – als ze niet op het veld moesten werken - les gegeven.

Het provinciebestuur heeft lang getwijfeld of voor dergelijke aantallen wel 3 schoolmeesters nodig waren. 
Het gemeentebestuur moest zijn aanvraag van 12 juli 1874 nog 3 keer herhalen voordat de bestendige de-
putatie op 7 oktober zijn zegen gaf om tot de gevraagde aanwerving over te gaan.

Die gebeurde op 9 december. Leopold Mees was de enige kandidaat en werd eenparig benoemd.
Mees had een diploma van de normaalschool van Lier en was momenteel ondermeester in de gemeente-
school van Kalfort-Puurs.

Op 19 december 1879, toen de schoolstrijd ook in Londerzeel woedde, gaf hij zijn ontslag en verhuisde 
hij naar Hingene. Toen hij op het einde van het schooljaar 1891-1892 zijn pensioen aanvroeg was hij daar 
nog altijd onderwijzer (meer bepaald in de gemeenteschool van Eikevliet).

Onderwijzeressen van de aangenomen de meisjesschool 3 (dorp)
Over de eerste onderwijzeressen van de aangenomen meisjesschool ben ik, omdat hun aanstelling de ge-
meenteraad niet moest passeren, zeer weinig te weten gekomen. Op dit moment (maart 2008) leggen vier 
lokale onderzoekers echter de laatste hand aan een boek dat de gehele geschiedenis van het klooster zal 
beschrijven. Ik wens het iedereen nu al warm aan te bevelen.
Tot dan zullen we het met de volgende rudimentaire informatie moeten doen.

Josephine Simons (1843-1865)
Ik weet niet zeker of juffrouw Simons al vanaf 1843 de directrice was van de meisjesschool maar in 1848 
was ze dat zeker. Ze bleef het tot in 1865. Waarschijnlijk bleef ze daarna nog wel lesgeven.

Jeanne Mangelschots (1843-?)
In het begin werd zuster Simons bijgestaan door zuster Mangelschots. Ik weet niet hoelang.
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Jeanne Weemaes (1865-1868)
In 1865 werd juffrouw Simons door juffrouw Weemaes als directrice van de aangenomen meisjesschool 
opgevolgd.

Maria Louisa De Vleminckx (mère Gabrielle) (1868-1879 en later)
Hulponderwijzeres vanaf ? Ze was dat tot in 1868. Dan volgde ze zuster Weemaes op als directrice.

Anna Catharina Ketelbaut (mère Madeleine) (? – na 1886) 
Hulponderwijzeres van voor 1868. Ze was dat, in verschillende hoedanigheden, in 1886 nog steeds.

IV. DE SCHOOLSTRIJD IN LONDERZEEL (1879-1884)
In 1878 was er, voor de eerste keer sinds de onafhankelijkheid, in België een liberale regering aan het be-
wind gekomen. Deze stond onder de leiding van premier Frère-Orban. In 1879 stemde die een wet die het 
officieel onderwijs (voornamelijk de lagere scholen) een neutraal in plaats van het tot dan overwegend ka-
tholieke karakter wilde geven. Het katholieke onderwijs reageerde hierop zeer heftig waardoor het land in 
twee kampen werd verdeeld.

Op 2 april 1879 antwoordde het gemeentebestuur van Londerzeel aan de gouverneur:  “Wij bevestigen 
ontvangst van 2 exemplaren van een affiche waarop een uittreksel van de circulaire van de heer minister  
van binnenlandse zaken met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de wet van 23 september 1842  
over het lager onderwijs. De affiches werden opgehangen op de plaatsen waar de publieke akten worden 
geafficheerd.”

Mogelijk werden deze affiches aanvankelijk niet zeer ernstig genomen. In ieder geval  werd op 1 juli 
1879 een nieuwe organieke schoolwet gestemd en op 17 juli stuurden de diverse provinciegouverneurs 
de uitvoeringsbesluiten naar alle gemeentebesturen van het land. De geïnteresseerden vinden op het einde 
van de bijdrage over het onderwijs in Steenhuffel de volledige tekst.

De nieuwe wet werd in het katholieke Vlaanderen en vooral op de nog katholiekere boerenbuiten absoluut 
niet goed onthaald. Eén van de grootste bezwaren was dat de katholieke opvoeding niet langer meer in het 
totale lessenpakket geïntegreerd was maar, naast moraal, eigenlijk een keuzevak was geworden.
De reacties lieten, ook in Londerzeel, niet lang op zich wachten. Ik schreef bijvoorbeeld al hoe moeilijk 
het was om een ondermeester voor de gemeenteschool te vinden. Mogelijk was de beloofde wedde niet 
aantrekkelijk genoeg, maar in een brief van 20 augustus 1879 legde burgemeester Petrus Van Assche zijn 
vinger op de werkelijke wonde.
“Laten we wachten,” schreef hij aan de arrondissementscommissaris, “tot op het moment dat het budget  
voor 1880 moet worden opgesteld, en om dan een definitieve uitspraak te doen over de hoogte van het  
loon in kwestie. Op dat ogenblik zal de raad een beter oordeel kunnen vellen want dan zal het beter kun-
nen zien hoe belangrijk het vrije onderwijs, dat zich in onze gemeente aan het organiseren is, ondertus-
sen geworden is en in welke mate de ontvangsten van de gemeenteschool zullen verminderd zijn door de  
vermindering van het aantal betalende leerlingen die er nog les zullen volgen.”

De burgemeester wist zeer goed waarover hij het had. Liever dan de liberale wet toe te moeten passen, 
had de directrice van de meisjesschool der Ursulinen, juffrouw De Vleminckx, op 7 augustus en onge-
twijfeld op bevel van het bisdom, haar ontslag als aangenomen onderwijzeres gegeven en daarmee de 
meisjesschool terug het statuut van een niet gesubsidieerde vrije school gegeven.
Daar bleef het overigens niet bij. De goede oude tijd van de kosterscholen indachtig onderzochten pastoor 
en andere notabelen de mogelijkheid om ook een katholieke privé jongensschool op te starten.
Hetzelfde gebeurde op tal van andere plaatsen. Vele gemeente-onderwijzers legden hun functie neer om 
naar een privé-school over te stappen. En zij die bleven zagen hun leerlingen in snel tempo naar de privé-
scholen vertrekken.

Op 1 september werd de schoolbegroting voor het jaar 1879-1880 aan de nieuwe wetgeving aangepast. Het enige 
dat veranderde was dat alle arme kinderen, jongens én meisjes, op papier naar de gemeenteschool zouden gestuurd 

19



Website Londerzeel vroeger – Londerzeel, Onderwijs en onderwijzers – Louis De Bondt

worden en dat de gemeenteonderwijzers nu zelf voor het godsdienstonderricht zouden moeten zorgen. Het bisdom 
had zijn pastoors en onderpastoors immers verboden om dat nog in de gemeentescholen, waar het een keuzevak ge-
worden was, te doen. 

Nergens waar, zoals in Londerzeel en Steenhuffel, in de loop van de voorbije 30 jaren geadopteerde meis-
jesscholen waren ontstaan, waren de ouders nog geneigd om hun meisjes terug naar een gemengde school 
te sturen. De regering besefte dat ook. Daarom maande ze op 10 september 1879, 3 weken voor het nieu-
we schooljaar begon, de gemeentes aan om dringend voor een aparte gemeentelijke meisjesschool te zor-
gen. In afwachting dat zo’n school gebouwd zou kunnen worden, beloofde de overheid om onmiddellijk 
voor geld te zorgen om een lokaal te huren en een onderwijzeres aan te stellen. Indien er echt geen lokaal 
zou gevonden worden dan moest maar met buurgemeenten worden samengewerkt of van de jongens-
school - ofschoon die dat in theorie altijd gebleven was - terug een gemengde school worden gemaakt.
Tevens moest een schoolcommissie worden opgericht. In Londerzeel waar de gemeenteschool 2 gebruik-
te klassen had, moesten hiervoor tegen uiterlijk 20 september 3 kandidaten worden voorgedragen. Dat 
moesten mannen van aanzien zijn en ze zouden de school moeten surveilleren (lees: controleren of de 
nieuwe schoolwet in al haar punten werd toegepast.)

In tegenstelling tot in Steenhuffel en Malderen werden 3 kandidaten voor deze schoolcommissie gevon-
den. Het waren De Boeck Jean François Hypolite, De Boeck Henri en De Coster Victor Casimir. Het ver-
moeden bestaat dat ze van de “liberale strekking” waren
Op 21 september 1879 liet het gemeentebestuur de arrondissementscommissaris echter weten dat er in 
Londerzeel geen lokaal te vinden was om een gemeentelijke meisjesschool in onder te brengen en dat het 
daarom van de jongensschool van het dorp terug een gemengde school had gemaakt. Weliswaar zonder 
succes, en op 31 oktober moest men constateren dat, ofschoon de inwoners zeer goed wisten dat de jon-
gensschool terug voor meisjes openstond “geen enkel meisje zich in de circumsriptie Londerzeel-centrum 
had laten inschrijven voor het gratis onderwijs tijdens het schooljaar 1879-1880. Alle meisjes genoten  
voordien gratis onderwijs in de geadopteerde school en blijven dat nog altijd doen nu deze adoptie inge-
trokken werd. Ze krijgen er gratis les als voorheen.”

Reden te meer om een gemeentelijke meisjesschool op te richten, vond het ministerie van onderwijs. Uit-
eindelijk werd op 19 december – om van het gezeur van de overheid verlost te zijn – een creatieve oplos-
sing gevonden en werd de nieuwe gemeenteschool, die men op dat moment in de Mechelse straat aan het 
bouwen was, weliswaar pas op 11 augustus “onder dak” was geraakt en waarvan de scheefgemetste mu-
ren nog moesten rechtgezet worden, tot gemeentelijke jongensschool gebombardeerd. 
De meisjes die zich voor het gemeenteonderwijs eventueel zouden kunnen aanbieden konden dan hun in-
trek nemen in de oude jongensschool in het dorp. De toelating om de oude gebouwen te verkopen en om 
met de opbrengst ervan een deel van de nieuwe school te betalen, werd door de overheid ingetrokken.

Londerzeel, waar een aanzienlijk aantal Liberalen woonde (zoals onder meer wordt aangetoond door de 
oprichting van de liberale fanfare Union) heeft, in tegenstelling tot zijn buurgemeenten de plaatselijke si-
tuatie nooit voor de regering verdoezeld en heeft doorgaans een krachtdadig standpunt ingenomen.
Als voorbeeld citeren we een reactie van 13 november op een omzendbrief van 25 oktober waarin de 
overheid de gemeenten het recht toekende om de huur- en erfpachtovereenkomsten van gemeente-eigen-
dommen te beëindigen als die door de huurder voor oneigenlijke doeleinden zoals het inrichten van een 
privé-school zouden worden gebruikt. Niet alleen werden er, aldus de gemeente, in Londerzeel alleen 
maar “stulpjes” verhuurd, maar bovendien “was de gemeenteraad graag bereid om aan te nemen dat zij  
haar scholen geen schade mocht toebrengen, maar geloofde ze evenzeer dat ze verkeerd zou handelen 
door het onderwijs zelf schade toe te brengen, welk onderwijs dat dan ook zou mogen zijn, zolang het aan 
de inwoners maar conform de wetten gegeven werd. Veronderstellen dat de gebouwen die op de verpach-
te gronden stonden geschikt zouden zijn om er privé-scholen in onder te brengen, stond dat dan niet ge-
lijk met het tegenwerken van de verspreiding van het onderwijs in een gemeente waarvan de uitgestrekt-
heid meebrengt dat het voor een deel van de inwoners altijd moeilijk zou zijn om hun kinderen naar de  
gemeentescholen te laten gaan? Omdat de grondwet onder meer de volledige vrijheid van onderwijs ga-
randeerde was de gemeenteraad van oordeel dat ze, door de omzendbrief te volgen, tegen deze vrijheid  
zou optreden of er op zijn minst toch ongerechtvaardigde beperkingen aan zou toebrengen.”
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Dat was verrassend ferme taal, maar er was een reden voor. Op de terreinen van de Burcht (in erfpacht 
gegeven gemeente-eigendom ?) was op dat moment immers al een privé-jongensschool opgericht.

Ik zal proberen om de onderwijssituatie in Londerzeel vanaf hier per school te bekijken.

Gemengde gemeenteschool I (Dorp)
De centrumschool was dus weer een gemengde gemeenteschool geworden maar er kwamen geen meisjes 
naar toe. Mocht dat gebeuren dan zou de school gesplitst worden. De jongens zouden naar naar het nieu-
we gebouw in de Mechelsestraat verhuizen en de meisjes konden dan hun intrek nemen in de oude school 
op de Markt. Om deze reden werd de toelating om de oude school te verkopen op 6 november 1879 door 
het provinciebestuur ingetrokken.
Een onderwijzeresse in de gemengde gemeenteschool vond de gemeenteraad niet nodig. “De heeren on-
derwijzers der gemengde gemeenteschool verdienden immers allen lof en het onderwijs door hun gegeven 
kon door geene onderwijzeresse verbeterd of gehevenredigd worden.”

Omdat de centrumschool gemengd was werd de gemeente door de overheid wel verplicht om er ook naai-
lessen te laten geven. Op 19 december werd dus een type-reglement voor dat soort van onderricht goedge-
keurd. Tevens moest er een onderwijzeres voor het naaiwerk komen.
Omdat er geen haast bij was gebeurde dat pas op 8 november 1880. Toen werd juffrouw Marie Ca-
therine Josephine De Pauw ad interim (door de schoolinspecteur) voor deze functie benoemd.
“Ze heeft haar taak onmiddellijk opgenomen,” wist de gemeentesecretaris fier te melden.
Over deze onderwijzeres vertellen we later wat meer.

We herhalen dat naar de gemengde gemeenteschool geen meisjes gingen en dat alle overheden dat zeer 
goed wisten. Zo benadrukte de gemeente op 22 december voor de zoveelste keer:  “Ondanks herhaalde 
publicaties om de geïnteresseerde inwoners er van in kennis te stellen dat de gemeentelijke jongensschool  
nr.1 tot een gemengde school omgevormd is en dat de inschrijvingslijst voor gratis meisjesonderwijs in  
deze school geopend was, hebben wij geen enkele nieuwe vraag om ingeschreven te worden ontvangen.  
Alle arme meisjes blijven gratis les krijgen in de vroegere aangenomen school. Wij willen opmerken, 
mijnheer de commissaris, dat het gemeentebestuur er zal op toezien en er bij het weldadigheidsbureel zal  
op aandringen om er eveneens voor te zorgen, dat alle arme kinderen onderwijs blijven ontvangen zon-
der de ouders de volledige vrijheid in schoolkeuze te beletten.”

Op 27 augustus 1880 werden de gemeentescholen ook verplicht om opnieuw onderwijs voor volwasse-
nen in te voeren. Aan dit type van onderwijs zal ik een afzonderlijke bijdrage wijden. Wel wil ik hier ver-
tellen dat, ofschoon het gemeentebestuur, door eerdere slechte ervaringen geleerd, daar absoluut niets 
voor voelde en het verzoek op 4 september afwees, de gemeenten bij K.B. van 1 september 1881 ver-
plicht werden om dit onderwijs in te richten. Wat dan ook – al was het knarsetandend - in Londerzeel-
centrum gebeurde.
Bij onderwijs voor volwassenen is het trouwens niet gebleven. De gemeentelijke meisjesschool van het 
dorp - die dus enkel op papier bestond – moest ook een papieren bewaarafdeling krijgen. In tegenstelling 
tot de school voor volwassen is die er echter nooit gekomen. Immers, aldus het gemeentebestuur op 4 
september 1880 en nog een paar keer daarna, “aangezien er in het Dorp een dergelijke goed uitgebouwde 
afdeling bestaat die volledig beantwoordt aan de wensen van onze bevolking, vertegenwoordigt het creë-
ren van een tweede dergelijke afdeling geen enkel openbaar nut.”
De vrije school van de Ursulinen, had al vele jaren een bewaarafdeling.

Tot het begin van het schooljaar 1881-1882 werd de gemengde gemeenteschool op de Markt door de jon-
gens gebruikt. Hoeveel dat er waren weten we niet precies, maar er zijn in het gemeente-archief wel een 
drietal indicaties te vinden.

“Het grootste gedeelte der inwoners maakt voor hunne kinderen gebruik van het vrij onderwijs in voor-
keur van het officieel,” schreef de gemeente op 10 september 1880. “De invloed van het gemeentebestuur 
om het verspreiden van het onderwijs te bevorderen, zich bijzonderlijk op de behoeftigen kunnende uit-
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voeren, zou het voordeelig zijn dat het weldadigheidsbureel allen onderstand zou weigeren aan de huis-
gezinnen waar zich kinderen bevinden welke de school niet bijwonen. De keus der school zou aan ieder  
huisgezin met volle vrijheid overgelaten worden zonder dat er ooit de minste aanzetting in voordeel van  
d' een of d' anderen scholen zou gebruikt worden. Op zulke wijze zoude men kunnen bekomen dat er  
geene kinderen van het onderwijs zouden beroofd blijven.”
Het pleit voor onze lokale 19de eeuwse beleidsmensen dat ze het belang en de opvoeding van hun kinde-
ren lieten primeren op de bedenksels van de nationale politiek.

Na de verhuis van de jongens naar de nieuwe school in de Mechelstraat (eind 1881) werd gezegd “dat de 
thans bestaande schoolzalen in de nieuwe gemeenteschool voldoende zijn om, ware het noodig, wel het  
tiendubbel der leerlingen te bevatten welke heden de school bijwonen.”

En op 11 januari 1883 schreef men aan de arrondissementscommissaris “dat geen enkele betaalkrachtige 
leerling in de schoolgaande leeftijd gaat sedert 1879-1880 nog naar de gemeenteschool gaat.”
Van de arme jongens daarentegen, leren we uit een document van 15 oktober 1884, kwamen er nog 40 à 
50 naar de gemeenteschool.

Op 1 januari 1884 bestond het onderwijzerskorps in de gemeentelijke centrumschool nog altijd uit vol-
gende personen: hoofdonderwijzer: Kerremans Eugène (hoofdonderwijzer), Verlinden Jan Emiel (hulpon-
derwijzer), De Pauw M. C. Josephine (lerares handwerk).

Gemengde gemeenteschool II (Heide)
Wat gebeurde er ondertussen in de gemengde gemeenteschool op de Heide?
In december 1879 gaven beide hulponderwijzers hun ontslag.
Leopold Mees vertrok naar Hingene en ook Livien Van Achter hield het officiële onderwijs voor bekeken 
en ging ergens les geven in een vrije school. Met het ontslag van Van Achter was er iets raars aan de 
hand. Ofschoon het door de gemeenteraad in zitting van 19 december 1879 aanvaard werd, heeft hij het 
maar op 4 februari 1880 aangeboden. Dat deed hij als volgt:

Aan de Heeren Burgemeester en Leden van den gemeenteraad te Londerzeel.
Mijne Heeren,
Ik heb de eer U mijn ontslag als hulponderwijzer aan uwe gemeenteschool n° 2 aan te bieden.
Laat mij toe, geachte Heeren, U tevens mijnen hartelijken te betuigen voor het vertrouwen dat 
gij in mij hebt gesteld. Ik blijve met eerbied, geachte Heeren, uw ootmoedige dienaar
L.J. Van Achter       St. Jozefs-Londerzeel, den 4 february 1880

In beide gevallen werd de plaats vacant verklaard en werd er naar een opvolger gezocht maar niet zeer fa-
natiek. Er werd er dan ook geen gevonden.

Zoals dat voor de centrumschool gebeurde werd ook hier geëist dat er een onderwijzeres kwam om naai- 
en breilessen te geven. Aangezien de school op de heide niet alleen op papier gemengd was maar altijd al 
een gemengde school was geweest, vormde dat schijnbaar geen echt probleem. Bij K.B. van 11 juni 1880 
werd mevrouw Van Dessel, de vrouw van hoofdonderwijzer Alewaerts, automatisch benoemd.

Het inrichten van een bewaarschool wees men, evenals in het centrum, van de hand. De reden die men 
daarvoor opgaf was dezelfde: “Zowel in het Dorp als op de Heide bestaat een dergelijke goed uitge-
bouwde afdeling die volledig beantwoordt aan de wensen van onze bevolking en een tweede dergelijke af-
deling creëren vertegenwoordigt geen enkel openbaar nut.”
Dat er bij de Ursulinen in het centrum een bewaarschool was, ja, dat wisten we al, maar waar we de be-
waarschool op de Heide moeten zoeken is voorlopig een raadsel. We zullen er spoedig achter komen. 
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Van de verplichting om een volwassenenschool in te richten werd de gemeenteschool van de Heide ont-
heven want één zo’n instelling in het centrum was voor een gemeente als Londerzeel inderdaad genoeg

Jan Hendrik Alewaerts, vervolg (1879-1881)
Nadat hij eerst een deel van zijn leerlingen (alle meisjes en een klein deel van de jongens) en daarna zijn 
twee hulponderwijzers had zien weglopen, hield ook meester Jean Henri Alewaerts het op 14 februari 
1881 in Londerzeel voor bekeken. Die dag gaf hij zijn ontslag om les te gaan geven in Kapelle-op-den-
Bos. Aangezien hij vermoedelijk zijn vrouw naar de Vaartgemeente meegenomen heeft, bleef er in de ge-
meenteschool op de Heide dus niemand meer over om voor de klas te staan.

Jean De Pauw, deel 1 (1881-1892)
De plaats van onderwijzer op Londerzeel-Heide werd in het Staatsblad vacant verklaard en er werd een 
globale vergoeding van 2000 fr. aan verbonden. Dat was voldoende om de interesse van 4 kandidaten te 
wekken. Dat waren:
- De Haene, nu hulponderwijzer in Laken,
- Blommaert, nu hulponderwijzer in Orsmaal-Gussenhoven,
- De Keersmaecker, hoofdonderwijzer in het opvoedingsgesticht van St.-Hubert.
- De Pauw Jean, hoofdonderwijzer in Wolvertem-Westrode.
Op 2 maart 1881 werd Jean De Pauw met 8 stemmen op 9 en 1 onthouding verkozen.

Jan De Pauw was op 4 februari 1849 geboren in Brussegem. Hij was de zoon 
van Jan Baptist De Pauw en Cornelia Verlinden
Op 2 september  1875 trouwde hij  in  Londerzeel  met  Joanna Catharina 
Ludovica De Pauw die onmiddellijk mevrouw Alewaerts-Van Dessel als 
“meesteresse van het handwerk” mocht vervangen.

Begin 1884 waren de echtelieden Jean en Louise De Pauw-De Pauw nog altijd 
de enige leerkrachten in de gemeenteschool van de Heide.
Uit een document van 15 oktober 1884 leerden we dat ze toen een honderdtal 
leerlingen hadden (allemaal jongens).

Foto uit het boek “Onze jongensscholen Londerzeel, August Meskens, 1996.”

Vrije katholieke jongensschool (Dorp)
Zeer kort na het van kracht worden wan de schoolwet van 1879 werd in Londerzeel-centrum een privé 
school (de vrije school Sint-Christoffel) opgericht. De lessen werden aanvankelijk gegeven in de schuur 
van gemeentesecretaris De Cat op het terrein van de Burcht. Later werd er met het geld van schenkingen 
een schoolgebouw in de stationstraat gebouwd.

Leo De Craecker, deel 1 (1879-1884)
De hoofdonderwijzer van deze privé-school was Leo De Craecker. 

Hij was geboren in Imp(d)e op 7 juni 1853. Hij was de zoon van Jan Baptist De 
Craecker en Virginia De Kegel. Zijn diploma had hij behaald aan de normaal-
school van Sint-Niklaas. Hij was zijn loopbaan als hulponderwijzer in 1874 be-
gonnen in Impe maar momenteel was hij ondermeester in Smetlede.

Het staat vast dat de meeste jongens van het centrum naar zijn privé-school en 
niet naar de gemeenteschool van Kerremans gingen. Vanaf haar creatie tot op 
het einde van de schoolstrijd zijn er dat meer dan 200 geweest.

In tegenstelling tot de onderwijzer en onderwijzeres van de vrije scholen die in 
deze periode ook in Steenhuffel bestonden, heeft De Craecker zich nooit aan de 
controle van de schoolinspectie onttrokken. Hij volgde het lessenprogramma dat 
door de regering aangenomen was en dat was door de schoolinspecteur bij de 
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bestendige deputatie gedeponeerd. Hij had er dan ook niet al te veel moeite mee om zijn school te laten 
erkennen voor het afleveren van bewijzen die toegang tot de het examen van kiesbekwaamheid verleen-
den 10.

Foto uit het boek “Onze jongensscholen Londerzeel, August Meskens, 1996”.

Vital De Wit, deel 1 (1879-1884)
Voor zijn 200 leerlingen had meester De Craecker 2 hulponderwijzers nodig, en die had hij ook.
De eerste was Vitalis Hendrik De Wit die op 1 juni 1853 in Liezele geboren was. Hij was de zoon van 
Andreas De Wit en Rosalie Steenhuyzen.

August Van de Velde, deel 1 (1879-1884)
August Van de Velde was de tweede hulponderwijzer van De Craecker. Hij was geboren in Duffel op 31 
maart 1850 en had zijn onderwijzersdiploma behaald aan de staatsnormaalschool van Lier.
Later zou hij tot ondermeester van de gemeenteschool op de Heide worden benoemd, maar dat is stof 
voor... later.

Vrije katholieke meisjesschool der Ursulinen (Dorp)
In de meisjesschool van Londerzeel-centrum veranderde er weinig behalve dat ze niet langer door de staat 
en de gemeente was geadopteerd en dat de onderwijzeressen bijgevolg niet langer een vergoeding kregen 
voor het onderwijs dat ze aan behoeftige meisjes gaven.
Het onderwijs bleef gratis voor wie dat nodig was en alle meisjes bleven verder gaan naar de school die 
vanaf 1879 terug een vrije school was geworden.
Juffrouw De Vleminckx bleef er met haar hulponderwijzeressen, waarvan we de namen niet kennen, de 
lessen verzorgen.
Ergens tussen 1880 en 1882 besloten de zusters om een nieuwe school in de Statiestraat te bouwen en de 
oude gebouwen aan de markt te verlaten. Toen de nieuwbouw zo goed als af was, kregen ze in 1885 ech-
ter de kans om de aangrenzende oude jongensschool op de markt te kopen en bleven ze aan de kerk 11.
Wat er kort nadien met de nieuwe school in de Statiestraat gebeurde zal ik later vertellen.

Vrije katholieke meisjesschool der Ursulinen (Heide)
Reeds in 1879 werd ook op Londerzeel Heide door de zusters Ursulinen met een private katholieke meis-
jesschool begonnen. In bepaalde documenten wordt beweerd dat dit een gemengde school was maar dat is 
niet juist. Alleen in de er aan verbonden bewaarschool zaten jongens en meisjes bij elkaar. Deze meisjes-
school werd gebouwd op grond die de familie de Spoelberch (nochtans zelf redelijk liberaal) daarvoor ter 
beschikking had gesteld, en wel op perceel C281b (nu C281e). In het gemeentelijk archief wordt over 
deze school (die in oktober 1880 al operationeel was) met geen woord gesproken (die school had met de 
gemeente immers niets te maken). We weten wel dat het gebouw aanvankelijk uit 2 klassen zou hebben 
bestaan. Waar men met de kleintjes bleef, daar hebben we het raden naar. 

Philippina Adelia Van de Zande (Mère Cordule) (1879-1885)
Mère Cordula was de eerste directrice van de vrije meisjesschool op de Heide. Ze was niet gediplomeerd, 
maar in een vrije school was dat niet nodig.

10 Op 24 april 1883 werd de kieswetgeving in België gewijzigd. Voortaan konden niet alleen de grote belastingbetalers stem-
men maar iedereen die het wenste kon een examen van kiesbekwaamheid aanvragen. Wie in dit examen slaagde mocht ter 
stembus gaan. Deze examens konden alleen afgelegd worden als men in het bezit was van een certificaat dat men minstens er-
kend lager onderwijs had gevolgd. Gemeentescholen kregen de volmacht om deze certificaten af te leveren maar de privé scho-
len moesten deze erkenning vragen en aantonen dat ze het officiële leerprogramma volgden.
11 Ik baseer deze gegevens op mondelinge overlevering. We moeten daar echter mee oppassen. Die mondelinge overlevering 
beweert immers ook dat de vrije jongensschool van Leo De Craecker naar nieuwe gebouwen in de Statiestraat verhuisde. Het 
gemeente-archief leert ons hierover niets. Het privé-archief der zusters Ursulinen en het parochie-archief moeten hierin duide-
lijkheid kunnen scheppen. Omdat anderen daar momenteel mee bezig zijn, heb ik mij daar niet willen in mengen. Ik wacht af.
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Waarschijnlijk is het laatste restant van de oude gebouwen van de 
Ursulinen in de Breendonkstraat. Deze oude schuur heeft zeker een 
andere bestemming gehad (merk de dichtgemetste grote boogven-
sters). Ze staat echter niet op de plaats waar in 1880 de school werd 
gebouwd. Was het de kapel? Of de bewaarschool misschien? (foto 
eigendom van bouwonderneming Robert Lauwers uit Tisselt die dit 
gebouw in 2007 restaureerde.

Geen vrije katholieke jongensschool (Heide)
Ofschoon een bepaalde bron vermeldt dat de zusters Ursulinen sedert 1879 ook les aan de jongens van de 
Heide gaven hebben we daar in geen enkel document iets van terug gevonden. Het lijkt ons waarschijnlij-
ker dat de jongens die niet al te ver van het centrum woonden de vrije school van Leo De Craecker be-
zochten en dat de anderen naar de gemeenteschool van, eerst Alewaerts en daarna Jan De Pauw bleven 
gaan.  Een stuk gemeente-archief van 15 oktober  1884 leert  ons bovendien dat  op het  einde van het 
schooljaar  1883-1884  nog  100  leerlingen  naar  de  gemeenteschool  van  de  Heide  gingen.  Veel  meer 
schoolgaande jongens waren er toen op de Heide niet. Hoe dan ook was er na het vertrek van de meisjes 
in de gemengde gemeenteschool geen plaats voor 3 onderwijzers meer. Toen hulponderwijzer Mees en 
Vanachter in december 1879 hun ontslag gaven, werden ze dan ook niet meer vervangen.

V. NORMALISERING VAN HET ONDERWIJS (1884-1920)
A. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

Het einde van de schoolstrijd (1884-1885)
Op 10 juni 1884 kwam de liberale regering van Frère-Orban ten val. De regering die in haar plaats kwam 
schortte de door haar genomen onderwijsmaatregelen op. 

Ook in Londerzeel was men tevreden maar niet ongevoelig voor de moeilijkheden die te wachten ston-
den. In de notulen van de gemeenteraad van 30 augustus 1884 noteerde men:  “overwegend dat de wet  
van 1 juli 1879 een immens aantal Belgische huisvaders een onderwijs heeft opgedrongen dat indruist te-
gen hun diepste overtuiging. Overwegend dat een partijregering door de uitvoering van deze wet de natie  
met onredelijke uitgaven heeft opgezadeld. Overwegend dat het nieuwe wetsontwerp inzake het onderwijs  
dat door de kamer van volksvertegenwoordigers zopas werd gestemd recht doet aan de grieven der ka-
tholieken en tegelijk ook rekening houdt met de overtuiging van de liberalen, maar dat de uitvoering er-
van voor de gemeenten vele moeilijkheden en te hoge kosten zal meebrengen. Overwegend dat een nieu-
we wet die zou decreteren dat iedere onderwijzer, momenteel gediplomeerd of binnen een te bepalen ter-
mijn een diploma behalend voor een speciale door de regering in te stellen jury, les gevend volgens het  
programma van de regering, in een geschikt klaslokaal, en zich aan inspectie onderwerpend, door de ge-
meente zal betaald worden in verhouding tot zijn aantal leerlingen en van het succes dat deze behalen tij-
dens een verplicht examen, overwegende dus dat zo een wet alle partijen zou tevreden stellen, de uitvoe-
ringsmoeilijkheden zou vermijden van de nu gestemde wet en voordelig zou zijn voor het onderwijs door 
de stimulans die ze geeft aan het onderwijzend personeel. Besluit bij de voorzitter en leden van de senaat  
de wens uit te drukken te stemmen voor de afschaffing van de wet van 11 juli 1879 en de nieuwe door de  
kamer gestemde wet te amenderen in de door ons gesuggereerde zin."
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Op 20 september 1884 werd een nieuwe organieke schoolwet gestemd die een einde aan de schoolstrijd 
maakte door in grote lijnen naar de toestand van voor 1879 terug te grijpen.
In de meeste gemeenten waren echter naast de gemeentescholen goed functionerende vrije scholen ont-
staan. De toestand zou pas geregulariseerd kunnen worden – niet door de suggestie van Londerzeel te vol-
gen – maar door overal slechts 1 meisjes- en 1 jongensschool te behouden en de andere af te schaffen. Dat 
hoefden niet noodzakelijk de pas opgerichte vrije scholen te zijn.
Als algemene regel gold dat de school die het dichtst bij de grootste bevolkingskern lag behouden of gea-
dopteerd zou worden. De overbodig geworden onderwijzers zouden in disponibiliteit worden gesteld en 
zouden, in functie van hun aantal dienstjaren, het grootste deel van hun wedde doorbetaald krijgen.

Om de keuzes die Londerzeel zou maken goed te begrijpen is het nuttig om volgende cijfers te kennen. Ze 
geven ons een beter beeld van de echte toestand van het onderwijs en ik vond ze in een brief van 15 okto-
ber 1884 aan de gouverneur.

Schoolbevolking op het einde van het schooljaar 1883-1884
Jongens Meisjes Totaal

Gemeenteschool I - centrum 40 à 50 0 40 à 50
Privé jongensschool - centrum 200 à 210 0 200 à 210
Privé meisjesschool - dorp 0 alle meisjes ca 200
Gemeenteschool Sint-Jozef 100 0
Privé meisjesschool Sint-Jozef alle meisjes ca 130

Nadat de opening van het schooljaar, die op 6 oktober moest plaats hebben, voor onbepaalde tijd werd 
uitgesteld, werden op 8 oktober door de gemeenteraad de volgende beslissingen genomen:
Voor de wijk Sint-Christoffel:
1) De vrije jongensschool van Leo De Craecker werd aangenomen
2) De officiële gemeentelijke jongensschool van Eugeen Kerremans werd afgeschaft. 
3) De vrije meisjesschool van juffouw Marie Louisa De Vleminckx werd aangenomen.
Voor de wijk Sint-Jozef 12:
1) De vrije meisjesschool van juffrouw Philippina Adelia Van de Zande werd aangenomen. 
2) De gemengde gemeenteschool van Jan De Pauw werd  een jongensschool.

Op 6 november liet het ministerie van binnenlandse zaken en van openbaar onderwijs weten dat de vrije 
school van De Craecker (in de Stationstraat) verder van het dichtst bevolkte deel van Londerzeel af lag 
dan de gemeenteschool van Kerremans (in de Mechelsestraat) en dat die laatste daarom niet kon opge-
doekt worden.
Dus besloot de gemeenteraad op 15 november om de in eerste instantie afgeschafte gemeenteschool te 
heropenen en op 26 november om de adoptie van de vrije school van De Craecker te herroepen. Tegelij-
kertijd geraakte men het erover eens dat de lessen voor de jongens op 1 december moesten herbeginnen. 
Op 26 november werd aan de onderwijzers De Craecker en De Wit ook de kans geboden om hun ver-
plaatsing naar de gemeenteschool te vragen. Beiden grepen die mogelijkheid aan en werden op 29 no-
vember tot hulponderwijzer benoemd in de gemeentelijke jongensschool nr. 1 waar op dat moment niet 
minder dan 4 onderwijzers waren: Kerremans, Verlinden, De Craecker en De Wit. Er was ook nog altijd 1 
onderwijzeres voor snit en naad. Niemand die er aan dacht om van deze gemengde school, tegelijk met 
die van de Heide, een jongensschool te maken.

De andere beslissingen van 6 oktober bleven behouden. 
De verschillende jaarweddes werden vastgesteld als volgt:
Gemeenteschool Dorp:
- Hoofdonderwijzer Kerremans: 2000 fr. + gratis gebruik van onderwijzerswoning met hof
- Hulponderwijzer De Craecker: 2000 fr. + gratis gebruik van een onderwijzerswoning
- Hulponderwijzer Verlinden: 1400 fr. 
- Hulponderwijzer De Wit: 1350 fr.
Gemeente-jongensschool Sint-Jozef.
- Hoofdonderwijzer De Pauw: 2000 fr. + gratis gebruik van een onderwijzerswoning

12 In 1876 had het gehucht de Heide een eigen kerk gekregen en was het de parochie Londerzeel Sint-Jozef geworden.
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- Hulponderwijzer Van de Velde: 1000 fr.
Aangenomen meisjesschool Dorp:
- Voor alle onderwijzeressen samen: 1200 fr. (inclusief de bewaarschool)
Aangenomen meisjesschool Sint-Jozef:
- Voor alle onderwijzeressen samen:    800 fr. (inclusief de bewaarschool)

De lezer wordt verzocht om de fout in de bovenstaande redenering te zoeken...
De arrondissementscommissaris had ze op 19 januari 1885 gevonden en liet de gemeente haar huiswerk 
hermaken, omdat de wedde van Kerremans, in vergelijking met die van De Craecker, voor een hoofdon-
derwijzer te vernederend was.
Liever dan de jaarwedde van Kerremans met 200 fr. te verhogen, besloot de gemeenteraad op 28 februari 
om de vergoeding van De Craecker van 2000 op 1800 fr. te brengen. Dat de Craecker over een schoolhuis 
zou kunnen beschikken bleek ook al een vergissing te zijn.

Voor de rest van de vergoedingen die voor het onderwijs werden uitgegeven verwijs ik naar de 
speciale bijlage hierover.

Eigenlijk was de onderwijssituatie in Londerzeel in 1887 al bij al terug vrij overzichtelijk geworden.
Londerzeel bestond uit 2 parochies en in iedere parochie waren 2 lagere scholen.
- De meisjes van Sint-Jozef gingen naar de aangenomen meisjesschool van Sint-Jozef.
- De jongens van Sint-Jozef gingen naar de gemeentelijke jongensschool van Sint-Jozef.
- De meisjes van Sint-Christoffel gingen naar de aangenomen meisjesschool van Sint-Christoffel. 
- De jongens van Sint-Christoffel gingen naar... de gemengde gemeenteschool van Sint-Christoffel. 

De bouw van een gemeentelijke meisjesschool (Dorp) (1887-1889)
Op 23 mei 1887 kwam de gouverneur een knuppel in dit goed georganiseerde hoenderhok gooien. Die 
had namelijk vastgesteld dat de “gemengde” gemeenteschool van het centrum, die door meer dan 300 
leerlingen bezocht werd en maar 3 klassen had, uit haar voegen aan het barsten was. Hij vroeg de ge-
meente om in de Mechelsestraat voor een vierde klaslokaal te zorgen.
Deze vraag werd op 28 mei door de gemeenteraad besproken. De merkwaardige conclusie was dat het 
waarschijnlijk voordeliger zou zijn om de gemengde gemeenteschool voortaan alleen voor jongens te re-
serveren, voor de meisjes een volledig nieuwe gemeentelijke meisjesschool te bouwen en om de aangeno-
men vrije meisjesschool van de zusters Ursulinen af te schaffen.
Op 25 juni, 22 augustus en tijdens de bespreking van de begroting voor 1887 werd deze intentie beves-
tigd. Voor de onderwijzeressen van de aangenomen meisjesschool werd naar een oplossing gezocht.

Het is duidelijk dat de vervanging van de aangenomen door een officiële gemeenteschool voor de zusters 
Ursulinen niet onvoordelig was en door hen al met de gemeente was bediscussieerd.
Als inplantingplaats voor de nieuwe meisjesschool had men een plek, ergens tussen het dorp en het stati-
on, in gedachten. Op 21 januari 1888 meende men die gevonden te hebben. Het was een grond van 19a 70 
ca, gelegen wijk F nr. 112a en 113c. Helemaal gunstig was dat op deze grond al een vrij nieuw schoolge-
bouw stond. Het was een voormalige vrije school. 
Even denken... Hadden de zusters daar tijdens de schoolcrisis geen nieuwe klaslokalen neergezet en wa-
ren die niet ongebruikt gebleven omdat ze de oude jongensschool op de markt hadden kunnen kopen? Of 
ging het over de nieuwe gebouwen van de in 1884 afgeschafte vrije jongensschool van De Craecker?
Om diverse redenen denk ik dat het de voormalige vrije jongensschool was. In ieder geval was de vraag-
prijs van 6500 fr. voor het gebouw en 1950,30 fr. voor de grond niet overdreven. 
Omdat er nog een derde klaslokaal en een aantal bijgebouwen nodig waren, werden de bijkomende kosten 
op nog eens 10.109 fr. geschat.
Verkoper en gemeente waren het al met elkaar eens geworden, het bureel van weldadigheid was bereid 
om de gemeente tegen meer dan schappelijke voorwaarden het nodige kapitaal te lenen, en alleen de be-
stendige deputatie moest nog zijn zegen geven en subsidie beloven, hetgeen bij K.B. van 5 mei 1888 ge-
beurde. De staat beloofde om 5/15 en de provincie beloofde om 4/15 van de totale kosten te betalen.
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Bestek en lastenboek werden goedgekeurd op 23 mei.

Over de eigenlijke aankoop heb ik in het gemeente-archief verder niets meer gevonden. Dat moet echter 
zeer snel gebeurd zijn want op 6 juli werden de bouwwerken al aan aannemer Pouliaert uit Merchtem toe-
gewezen. Met een aanbieding van 9184 fr. was die de goedkoopste gebleken.

Pouiliaert begon op 3 september met de bouw van de derde klas. In november vroeg hij wat uitstel om het 
werk te voltooien. Veel moet er dan niet meer te doen zijn geweest want - ofschoon het geheel pas op 24 
april was afgewerkt 13, ging de gemeenteraad op 15 december 1888 al tot de benoeming der onderwijze-
ressen over. Er waren maar 2 kandidaten. Ze werden beiden met het maximum der stemmen aangenomen.

De vergroting van de gemeente-jongensschool (Dorp) (1897-1899)
Bij de opening van het schooljaar 1896-1897 werd opgemerkt dat de leerlingen in de jongensschool van 
het centrum wel heel erg slecht over de verschillende klassen verdeeld waren.
De school had 3 klassen met elk 2 afzonderlijke afdelingen. De laagste klas had 127 leerlingen en de 
hoogste had er maar 37.
Er werd naar manieren gezocht om dit probleem op te lossen. Het ene voorstel was al wat creatiever dan 
het andere. Men kon bijvoorbeeld de slimste leerlingen van de 2 laagste klassen naar een hogere afdeling 
verhuizen. Of men kon de schoolmeester van de laagste klas door een “bewaker” laten assisteren om de 
ene groep kinderen in de gaten te houden als de meester met de andere bezig was.
Men geraakte er niet uit en op 4 februari 1897 werden nog andere voorstellen naar voren gebracht. Waar-
om bijvoorbeeld geen tweede hulponderwijzer in de jongensschool van de Heide e hopen dat de gezinnen, 
die tussen het Dorp en de Heide woonden, hun kinderen naar deze laatste school zouden sturen. Op de 
Heide of Sint-Jozef zoals dat daar intussen heette was immers een klaslokaal op overschot. Men kon de 
jongste jongens misschien ook naar de meisjesschool sturen. Technisch moest dat uitvoerbaar zijn. Alleen 
de hogere klassen van de meisjesschool waren in 1889 naar de nieuwe gebouwen in de Statiestraat ver-
huisd. De 2 laagste klassen waren met de bewaarschool in de oude gebouwen op de markt gebleven.

Al deze prachtige ideeën werden afgevoerd. Want op 4 april 1897 was men tot de conclusie gekomen dat 
het beter was om aan de bestaande gemeenteschool in de Mechelstraat een 4de klaslokaal bij te bouwen.

Bij architect Barbier uit Schaarbeek werd een plan voor die vergroting besteld. Dat werd door de gemeen-
teraad op 28 augustus besproken, maar de prijs van het bestek, 14.000 fr., was veel hoger dan de schatting 
van de eigen specialisten en het werd niet aangenomen.
Met wat aanpassingen kwam Barbier daarop met een prijs van 9833 fr. en daarmee ging men akkoord.

Nadat er nog veel tijd verloren ging aan heen en weer gediscussieer tussen gemeente en provincie over de 
plaatsing van de gemakken, aantal en vorm der speelplaatsen, een afsluitmuur of een haag omheen de 
speelplaats en de verluchting van het lokaal kon de openbare aanbesteding eindelijk op 17 mei 1898 ge-
beuren. Een maand later werden de binnengekomen offertes bekeken en bleek aannemer François Goffin 
uit Grimbergen met 11.106 fr. de goedkoopste aanbieder te zijn.
Van mevrouw Van Hove werd voor 1567 fr. een stuk grond van 7are 58ca aangekocht. Het lag in de Kou-
ter, wijk D/388a, en het grensde uiteraard aan het bestaande schoolterrein.

Op 10 september 1898 werden de werken aangevat. Omdat ook de gemakken dienden verplaatst te wor-
den en omdat dit onmisbaar deel van de infrastructuur bij het begin van het nieuwe schooljaar nog altijd 
niet te gebruiken was, moest de hervatting der lessen tot 1 november uitgesteld worden. Geen school-
gaande jongen in Londerzeel die daar om maalde.

13 Uiteindelijk kwamen de totale kosten voor deze verbouwing, meubelen inbegrepen, uit op 17777,51 fr. Voor het onderhoud 
van het metselwerk van deze school werd een originele regeling getroffen met metser Frans Verbesselt. Deze wilde dat wel 
doen (inclusief de levering van materialen) in ruil voor het gebruik van de grond achter de meisjesschool en de beer van de ge-
makken. Over het onderhoud der scholen gesproken... Londerzeelse vakmensen die hier in de periode 1894-1894 voor aange-
sproken werden waren onder meer: Jan Van Looy en Baptist De Ridder (smeden), Guillaume Hermans (metser), Benoit Sterck 
(schilder), Jan Van Zaelen en Jan Frans Goossens (schrijnwerkers).
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Toen de werken in augustus 1899 werden opgeleverd kon de volgende eindafrekening worden gepresen-
teerd. Totale kosten: 16.707 fr.
- Aankoop grond   1.567
- Aankoopkosten      160
- Aannemingsprijs 11.106
- Bijkomende werken   2.094
- Bemeubeling   1.780
Hiervan werd in principe 1/3 gesubsidieerd door de staat, 4/15 door de provincie. De rest moest uit de ge-
meentekas komen.

Vergroting van de meisjesschool in de Statiestraat (1906-.
In maart 1906 liet de kantonale schoolinspecteur aan het gemeentebestuur van Londerzeel weten dat ver-
schillende klassen weer overbevolkt waren en dat er over het uitbreiden der schoolgebouwen moest nage-
dacht worden. De gemeente vond dat wel niet nodig, maar na enig aandringen van de overheid werd de 
architect van de provincie, Henri Jacobs, in november 1906 toch gevraagd om een voorstudie te maken 
over de vergroting van de gemeente-meisjesschool in de Statiestraat.
Op 22 juni werden 2 van zijn ontwerpen besproken maar men kon niet kiezen en dus vroegen de leden 
van de gemeenteraad – allemaal zuinige mensen – aan raadslid Van Dorslaer, die zelf aannemer was, om 
uit te rekenen welk voorstel het goedkoopste was.
Op 23 november 1907 werd het zoveelste plan van architect Jacobs verworpen omdat de twijfelachtige 
voordelen nog altijd niet opwogen tegen de zekere kosten.

Alweer op bevel van de hogere overheid werd dan maar beslist om naar een bouwgrond uit te kijken om 
daarop een  totaal nieuwe meisjesschool met onderwijzerswoning neer te zetten. Dat kostte wel wat 
meer maar de resultaten zouden ook beter zichtbaar zijn.
Tegenover het Godshuis en de gemeentelijke jongensschool (Mechelsestraat wijk D, nr. 9a en 8b) lagen 2 
aangrenzende percelen, respectievelijk 15a 70 ca (vraagprijs 3988 fr.) en 16a 10 ca (vraagprijs 4089 fr.) 
groot. Het ene was eigendom van Gierts-Puttemans van Wolverthem en het andere van Jacob Carette uit 
Tienen. Een openbaar onderzoek van commodo en incommodo leverde op 22 januari 1908 geen tegen-
kanting op en bij K.B. van 26 juni werd de gemeente de permissie gegeven om de gronden aan te kopen.
Het bureel van weldadigheid was alweer bereid om de gemeente geld te lenen voor de aankoop van de 
grond en het bouwen van de nieuwe school. Niet dat het onmiddellijk nodig was want architect Jacobs 
scheen er maar niet in te lukken om de gemeenteraad een acceptabel bouwplan voor te leggen.

Op 22 oktober 1908 vroeg mijnheer Gierts of men zijn grond nog nodig had. Om hem niet teleur te stellen 
en ook om geen intrest op de uitgestelde verkoop te moeten betalen (er was immers een belofte van 
verkoop opgesteld) heeft de gemeente de grond toen aangekocht.
Een maand later, op 19 november, werd een nieuw plan en bestek besproken en, mits een paar kleine op-
merkingen, goedgekeurd.

Dan kwam de winter en dat is geen seizoen om veel buiten te werken. Toen het weer lente werd, namelijk 
op 17 maart 1910, schreef de gouverneur argeloos aan het gemeentebestuur “dat er spruit uit de inlichtin-
gen gegeven aan den heer minister van Wetenschap en Kunsten door de heeren schoolopzieners dat het  
bouwen eener school, bevattende zes klassen met toebehoorten en eene woning waarvan de uitgaaf ge-
schat op 90.000 frs. noch dringend noch onmisbaar is geworden, omdat het zelfs voordeelig en gemakke-
lijker zoude zijn den dienst van het onderwijs te regelen mits bij bestaande scholen nieuwe klassen bij te  
bouwen en eene ongebruikte klas tot den dienst vaardig te maken. Het ware inderdaad voldoende om a) 
eene nieuwe klas te voegen bij de jongensschool van het Centrum, b) de klassen der meisjesschool vaar-
dig te maken en er 2 nieuwe klassen bij te bouwen en c) eene derde klas waarvan het gebouw reeds be-
staat  aan  de  gemeenteschool  van  het  gehucht  St.-Jozef  insgelijks  tot  dienst  van  het  onderwijs  te  
bereiden.”

De gemeente Londerzeel kon daar niet mee lachen en vroeg per kerende om de al gemaakte studie- en no-
tariskosten van de overheid terug te krijgen. De bouwgrond in de Mechelsestraat dacht men met wat ge-
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luk wel van de hand te kunnen doen (hetgeen midden 1914 ook gebeurde. Van geluk gesproken, een paar 
weken later brak de eerste wereldoorlog uit en kelderde de prijs van de grond).

Na de nodige procedures – deze keer opmerkelijk snel - doorlopen te hebben werd op 8 mei 1911 een 
plan van architect Jacobs besproken waarvoor geen grond moest bijgekocht worden en waarin de volgen-
de wijzigingen aan de bestaande meisjesschool in de Statiestraat werden aangebracht:
1) het voorste gebouw, dat momenteel 2 klassen bevatte, werd tot een overdekte speelplaats omgevormd.
2) de derde klas en bijgebouwen, die achter het voorste gebouw lagen, werden afgebroken.
3) tegen de noordelijke grens van de nieuwe eigendom werden 5 nieuwe klassen gebouwd, allemaal met 
vensters aan één kant.

Alles is nog voor het uitbreken van de oorlog in orde gekomen. Ik weet wel niet wanneer precies.

Vergroting van de gemeente-jongensschool (Dorp) (1911-1913)
Misschien herinneren we ons (het staat maar 16 lijntjes hoger) dat de gouverneur op 17 maart 1910 niet 
alleen had voorgesteld om de meisjesschool te vergroten maar ook om een klas aan de jongensschool in 
de Mechelsestraat toe te voegen.
Op 7 februari 1911 werd deze kwestie opnieuw op tafel gebracht. De school in kwestie was pas in 1881 in 
gebruik genomen en de laatste vergroting was nog maar 10 jaar geleden. Intussen waren alle vier de klas-
sen inderdaad alweer overbevolkt  14.  Het ware goed, aldus de gemeenteraadsleden – allemaal zuinige 
maar ook vooruitziende mensen - om deze keer wat op de groei te bouwen, het hele perceel D388b (groot 
40a 40ca) van de erfgenamen Van Hove voor 8350,70 fr. aan te kopen en daarop, in het verlengde van het 
bestaande gebouw, niet 1 maar meteen 2 klassen te zetten.

Architect Jacobs, die de Londerzelenaren inmiddels al een beetje beter kende, werd met het maken van de 
plannen belast. Deze keer waren die meteen goed en op 9 juli 1912 was men zover dat de prijsaanbiedin-
gen van de geïnteresseerde aannemers konden vergeleken worden. Roger Doms uit Grimbergen was de 
goedkoopste en mocht voor de prijs van 27.511 fr. de twee extra klassen bouwen en de speelplaats herin-
richten.
In het april 1913 was hij daar mee klaar en werden bij Jean De Smedt uit Ramsdonk voor 7217 fr. school-
meubelen en bij Jean Lebeque uit Brussel voor 1130 fr. didactisch materiaal besteld 15.

Vooraan  (donkere  gedeelte)  de  school  van  1881 met  de 
aangebouwde klas van 1899. Achteraan (lichtere gedeelte) 
de vergroting van 1913.

 Foto: Delcampe.net

14 Dat kwam natuurlijk door de grote aangroei van de bevolking, waarover we hier enkele interessante cijfers krijgen. Het aan-
tal Londerzelenaars bedroeg 4470 in 1880, 4707 in 1890, 5018 in 1900 en 5796 in 1910.
15 Dat een openbare aanbesteding van overheidsinstellingen winnen niet zonder risico is wordt aangetoond door volgende 
“anekdote”. Om schoolmeubelen te mogen leveren moest Jean De Smedt eerst een waarborg van 700 fr. storten op een reke-
ning bij de Nationale Bank. Hij heeft die maar in mei 1919 teruggekregen. Er is wel een wereldoorlog tussengekomen.
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B. ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN (1885-1920)

Gemeentelijke gemengde, later jongensschool I (Mechelsestraat)

Joseph Eugeen Kerremans, vervolg (1884-1899)
Over meester Kerremans vallen weinig nieuwe dingen te vertellen.
Hij bleef hoofdonderwijzer tot begin 1899. Dan gaf hij zijn ontslag (dat door de gemeenteraad op 12 janu-
ari 1899 werd aangenomen) om vanaf 1 februari met pensioen te kunnen gaan.

Joannes Emmanuel Verlinden, vervolg (1884-1917)
Ook over meester Verlinden heb ik weinig nieuwe dingen te zeggen behalve dat hij op 9 juni 1886 met 
Joanna Catharina Segers trouwde. Dat was een zus van Ursula Segers, die het ook voor onderwijzers had, 
en eerder met Jan Baptist Heyvaert was getrouwd.
Op 26 juni 1897 benoemde de Hospicenraad van Londerzeel (die 3 jaar eerder in Londerzeel een gasthuis 
had laten bouwen) hem tot haar ontvanger.
Op 12 januari 1899, toen het ontslag van hoofdonderwijzer Kerremans, door de gemeenteraad werd aan-
genomen, werd Jan Emmanuel Verlinden tot zijn opvolger benoemd. Hij behaalde 6 van de 9 stemmen, er 
was 1 onthouding en de enige ander kandidaat, Leo De Craecker, kreeg er 2.
In november 1916 werd Verlinden ziek en het was twijfelachtig of hij nog ooit zou kunnen werken. Zijn 
taak van hoofdonderwijzer-directeur werd tijdelijk door Leonard Jozef Bongaerts overgenomen.
Op 26 april 1917 was hij niet meer als onderwijzer in de gemeenteschool ingeschreven. 
Toen hij met pensioen was kreeg hij het burgerlijk ereteken 1ste klas.
Hij overleed in Londerzeel op 23 mei 1933.

Leo De Craecker, vervolg (1884-1892)
Op 29 november 1884 werd Leo De Craecker, voormalig hoofdonderwijzer van de vrije school, tot 1ste 

hulponderwijzer van Kerremans aangesteld.
Op 15 juni 1892, na de dood van Jan De Pauw, werd hij hoofdonderwijzer in de jongensschool van Sint 
Jozef.

(Wordt vervolgd onder school 2, Sint-Jozef)

Vital De Wit, vervolg (1884)
Op 29 november 1884 werd De Wit – tijdens de schoolkwestie ondermeester in de vrije school van De 
Craecker - tot 3de ondermeester in de gemeenteschool van Kerremans benoemd. Omdat hij besefte dat 
daar eigenlijk maar plaats voor 2 hulponderwijzers was (er waren daar toen nog maar 3 klassen), gaf hij 
op 14 januari 1885 zijn ontslag. Hij had werk als hulponderwijzer in Itegem gevonden.
Hij werd logischerwijze niet vervangen.
Op 10 januari 1889 keerde De Wit echter naar Londerzeel terug toen men een nieuwe hulponderwijzer 
voor de jongensschool in Sint-Jozef nodig had.

(Wordt vervolgd onder school 2, Sint-Jozef)

Marie Catherine Josephine De Pauw, vervolg (1884-1885)
Een onderwijzeres waarover zelden gesproken werd was Josephine De Pauw. 
Deze was geboren in Londerzeel op 5 februari 1853 en was de dochter van herbergier Pieter Jozef de 
Pauw en Maria Theresia Van den Brande.
We herinneren ons dat ze in 1880, toen de jongensschool, althans op papier, een gemengde school gewor-
den was, als onderwijzeres was aangenomen om aan de meisjes snit, naad en breien te leren. Omdat het 
gemengde statuut van de school nog altijd niet herroepen was, bleef ze op de loonlijst staan.
Dat leidde tot volgende surrealistische brief die op 23 januari 1885 naar het provinciebestuur werd ge-
stuurd (vertaald):  “Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw brief van 13 januari  
heeft onze gemeenteraad besloten om de breilessen voor de meisjes die naar de gemengde school in het  
centrum gaan onmiddellijk te laten hervatten. Bevelen werden in die zin gegeven aan de speciale onder-
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wijzeres die deze lessen overigens uit vrije wil, zonder opdracht van de administratie, had opgegeven.”  
Het werd nog surrealistischer toen op 3 februari 1886 de werkschool voor meisjes in de gemengde ge-
meenteschool van het dorp officieel heropend werd.
Op 19 november 1886 gaf Josephine De Pauw haar ontslag. Dat kwam niet omdat ze niet langer op een 
gemakkelijke manier 160 fr. per jaar wilde bijverdienen maar omdat ze op 26 januari 1887 zou trouwen 
met Mechelaar Pieter Jozef Hubert Hubleau. Dat was de voormalige stationchef van Steenhuffel die op 15 
augustus 1886 tot stationchef van de Londerzeelse ooststatie was benoemd.

Sophie Janssens (1885-1888)
Op 15 december 1886 waren er niet minder dan 3 kandidaten die de wedde van Josephine De Pauw over 
wilden nemen. De kandidaturen van Pauline De Pauw en Marie De Donder, allebei winkelierster, werden 
niet weerhouden.
Daarentegen werd juffrouw Sophie Janssens, die kleermaakster was, met 6 van de 7 stemmen, vanaf 1 ja-
nuari 1887 tot nieuwe “meesteresse van het handwerk” in de gemengde gemeenteschool van Londerzeel-
centrum benoemd.
Tot mijn verbazing leerde ik uit een brief van 26 januari 1887 dat het niet voldoende was om kleermaak-
ster te zijn om lessen in snit en naad te mogen geven. Nee, daarvoor moest er ook aan een normaalschool 
een examen worden afgelegd. Gelukkig had Sophie Janssens dat in Gent met succes gedaan.
Sophie Janssens Bleef in functie tot 31 december 1888. Dan werd de gemengde gemeenteschool eindelijk 
een exclusieve jongensschool.

Jan Frans Maria De Pauw (1892-na 1919)
Omdat Leo De Craecker op 15 juni 1892 de overleden Jan De Pauw opvolgde als hoofdonderwijzer van 
de jongensschool op de Heide, kwam er in de jongensschool van het centrum een plaats van hulponder-
wijzer vacant.

Na publicaties in het Staatsblad en in “de Londerzeelenaar” boden zich 6 geïnte-
resseerden aan:
- Peeters Victor, geboren te St -Amands 9 augustus1862.
- Sterck Jan Frans, geboren in Wolverthem ,20 maart 1871.
- Dierckx August, geboren in St.-Job-in-'t-Goor, 9 april 1871.
- Ausloos Andre Alphons, geboren in Hoegaarden, 17 oktober1864.
- Goffens Pierre Arthur, geboren in Kobbegem, 2 januari 1872
- De Pauw Jan Frans, geboren in Londerzeel, 10 Mei 1865.
Op 11 juli 1892 werd tot de keuze overgegaan. Jan Frans Sterck, de zoon van 
koster-onderwijzer August Sterck van Steenhuffel, kreeg 4 stemmen maar Jan 
Frans De Pauw kreeg er 9, mogelijk omdat hij een naamgenoot van de overlede-
ne was, en werd de nieuwe ondermeester.

De Pauw was geboren in Londerzeel op 10 mei 1865. Hij was de zoon van ?.
Sedert 1887 was hij hulponderwijzer in de gemeenteschool van Sint-Gillis-Dendermonde.

Jan Frans De Boeck (1899-1911)
Omdat hulponderwijzer Verlinden op 12 januari 1899 tot hoofdonderwijzer promoveerde moest er voor 
de jongensschool van het centrum naar een nieuwe hulponderwijzer gezocht worden.
Op 4 februari werden volgende sollicitaties bekeken:
- De Mesmaecker van Huizingen
- De Boeck van Londerzeel
- Segers van Gooik
- Bogaert van Gent
- Talboom van Wolvertem
Talboom kreeg 1 stem maar De Boeck kreeg er 7. Zijn aanvangswedde was 1100 fr. 

Jan Frans De Boeck was geboren in Londerzeel op 19 maart 1893. Uiteraard was hij gediplomeerd en 
momenteel was hij hulponderwijzer in de stadsschool van Dendermonde.
Op 13 oktober 1910 zag De Boeck zich door een ongeneeslijke maar niet letale ziekte gedwongen zijn 
ontslag in te dienen en een pensioen te vragen.

32



Website Londerzeel vroeger – Londerzeel, Onderwijs en onderwijzers – Louis De Bondt

Pas op 9 maart 1911 werden deze vragen door de gemeenteraad besproken. Er werd een gunstig advies 
gegeven. Zijn functie hield officieel op 1 april 1911 op.

Benedikt Talboom (1899-1910 en 1917-1923)
Aangezien de gemeentelijke jongensschool begin 1899 met een vierde klas was uitgebreid moest er een 
derde hulponderwijzer gekozen worden.
Blijkbaar was Benedikt Talboom de enige die voor deze plaats had gesolliciteerd want op 6 maart 1899 
werd hij door de gemeenteraad zonder mededinging en unaniem benoemd.

Benedikt Talboom was geboren in Wolvertem op 5 november 1877. Hij had zijn 
diploma behaald aan de normaalschool van Mechelen en was momenteel nog 
hulponderwijzer in de katholieke jongensschool van Hemiksem. Hij mocht di-
rect na de Paasvakantie beginnen. Zijn beginwedde bedroeg 1100 fr.

Eind augustus had Benedikt Talboom, zoals hij het zelf uitdrukte “door het in-
treden in andere bediening het genoegen zijn ontslag van zijne bediening van 
hulponderwijzer in de gemeentejongensschool aan te bieden.”
Dit ontslag werd door de gemeenteraad op 3 september aangenomen.
In 1917 (waarschijnlijk bij het begin van het schooljaar 1917-1917 keerde Tal-
boom naar Londerzeel terug om Verlinden als hoofdonderwijzer (en ten koste 
van Bongaerts) op te volgen.

In 1923 hield hij op met lesgeven. Tot 1945 bleef hij wel directeur-hoofdonderwijzer zonder klas.
Talboom was getrouwd met Rosalie Brosens.
Hij overleed in Londerzeel op 6 juni 1956.

Leonard Jozef Bongaerts (1910-1918)
Omdat vanaf het schooljaar 1910-1911 ook een derde klas in de jongensschool van Sint-Jozef zou geo-
pend worden werd de keuze van de opvolger van Talboom tot 6 oktober uitgesteld.
Voor (één van) beide betrekkingen boden zich 6 kandidaten aan:
- Bongaerts  Leonard Jozef,  geboren te  Tongerlo op 16 maart  1884, sinds  1903 hulponderwijzer te 

Stockheim.
- De Meyer Petrus, geboren te Bellem op 28 december 1890, wonende te Bellem.
- De Pauw Lodewijk Jozef Benjamin, geboren in Londerzeel op 29 september 1884, hulponderwijzer in 

Brussegem
- Leyse Jan Jos August, geboren te Sint-Katelijne-Waver op 11 augustus 1889 en er wonende.
- Robberechts Rosalie Josephine Stephanie, geboren te Wolvertem op 16 maart 1890 en er wonende.

Voor de post in het centrum bekwamen bij een eerste stemming: Bongaerts 4 
stemmen, De Pauw 4 stemmen en juffrouw Robberechts 1 stem. Een tweede 
stemming gaf dezelfde uitslag. Na ballotering haalde Bongaerts het met 5 stem-
men tegenover 4 voor De Pauw.
Omdat Bongaerts al vier jaar dienst had in het onderwijs was zijn aanvangswed-
de in Londerzeel, waar hij op 1 november begon les te geven, 1200 fr. 

Toen hoofdonderwijzer Verlinden in november 1916 ziek werd en het twijfel-
achtig was of hij nog ooit zou kunnen werken nam Bongaerts diens taak van di-
recteur-hoofdonderwijzer onofficieel over. Om hem na de eventuele pensione-
ring van Verlinden automatisch te kunnen benoemen, werd hij op 16 april 1917 
ook officieel tot tijdelijke hoofdonderwijzer benoemd. Als interim bestuurder 
verdiende hij 75 fr. extra per maand.

Bongaerts is echter nooit hoofdonderwijzer in Londerzeel geworden. Het was Talboom, die even later 
stiekem naar Londerzeel terugkeerde, die de eer zou krijgen.
In november 1919 was Bongaerts geen onderwijzer in Londerzeel meer.

33



Website Londerzeel vroeger – Londerzeel, Onderwijs en onderwijzers – Louis De Bondt

Jan Lodewijk Henri De Cort (1911-1913)
Nadat Jan Frans De Boeck op 1 april 1911 wegens ziekte noodgedwongen zijn ontslag had moeten geven 
besloot men om de rest van het schooljaar zonder vervanger verder te werken. Aangezien kort daarna ook 
meester De Meyer de jongensschool van Sint-Jozef verliet werd tot een gezamenlijke aanwerving van 2 
hulponderwijzers besloten.
Op 3 oktober 1911 waren er daarvoor 5 kandidaturen binnengekomen: 
- De Cort Hendrik van Hekelgem
- Menten Alphons van Aalst bij St.-Truiden
- Van der Slijck Jozef van Brugge 
- Cuyckens Emile van Malderen
- Schreuders Emiel van Kapelle-op-den-Bos.
Bij een eerste stemming bekwam Schreuders 3 stemmen maar het was Jan Lodewijk Henri De Cort die 
het met 6 stemmen haalde.
De Cort was geboren in Hekelgem op 15 augustus 1891 en had zijn diploma behaald aan de geaggregeer-
de normaalschool van Mechelen.
Hij mocht op maandag 9 oktober in de centrumschool beginnen en zijn beginwedde was 1100 fr.
De Cort vertok uit Londerzeel in maart 1913.

Karel Lodewijk Meeus (1913-1945)
Op 20 April 1913 werd Karel Lodewijk Meeus benoemd als interim opvolger van De Cort, die hij al 
vanaf 1 maart vervangen had. Zijn wedde was 100 fr. per maand. 
Karel Lodewijk was geboren in Londerzeel op 13 november 1892. Hij was de zoon van beenhouwer 
August Meeus uit de Mechelstraat en Anna Catharina Janssens. In 1911 behaalde hij zijn diploma in de 
normaalschool van Mechelen en zette hij zijn eerste stappen in het onderwijs in Impde-Wolvertem.,

Waarschijnlijk werd “Lode” Meeus bij het begin van het schooljaar 1913-1914 
vast benoemd, maar ik heb daar nog geen gegevens over. In ieder geval was hij 
dat wel toen hij op 1 augustus 1914, samen met het hele Belgische leger, als 
brancardier bij het 14de Linieregiment werd gemobiliseerd.
Na de oorlogsjaren aan het front keerde hij terug naar de jongensschool van het 
centrum  en  hij  bleef  daar  tot  hij  op  1  november  1945  –  als  waarnemend 
hoofdonderwijzer – met pensioen ging.
Lode Meeus was van in zijn kinderjaren gepassioneerd door muziek en heeft 
zijn sporen als componist en dirigent verdiend.
Intussen was hij in 1919 getrouwd met de 9 jaar oudere Clothilde Tijsmans, niet 
alleen  de  zus  van  zijn  tekstschrijver  en  vriend  van  de  normaalschool,  Jos 
Tijsmans,  maar  ook  dezelfde  Clothilde  die  in  1906  nog  een  tijdje  les  in 
Londerzeel had gegeven (daarover verder meer).

Alfred Van Ruyssevelt (1915-1918)

Omdat  het,  vooral  tijdens  het  eerste  oorlogsjaar,  zeer  moeilijk  was  om 
gediplomeerde onderwijzers voor, naar verwacht zeer tijdelijke, betrekkingen te 
vinden, werd voor de vervanging van Karel Louis Meeus een beroep gedaan op 
de niet gediplomeerde Alfons Van Ruyssevelt. Van februari 1915 tot eind 1917 
deed die dat werk tot ieders tevredenheid.
Toen vroeg de kantonale schoolinspecteur om alle ongediplomeerden, als het 
kon, toch maar door een gediplomeerde onderwijzer te vervangen.
In  Londerzeel  waren  door  deze  beslissing  alleen  Van  Ruyssevelt  (in  het 
centrum) en (misschien) Wouters (in Sint-Jozef) geviseerd.
Als gevolg hiervan verloor Van Ruyssevelt van 1 januari tot 28 februari 1918 
zijn baan maar op 1 maart werd hij heropgevist (zie hieronder). Ik geloof echter 
niet dat hij nog meer dan een paar weken in Londerzeel les gegeven heeft.
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Jozef Frans Laurent Robberechts (1918-nà 1941)

Op  29  december  werd  Alfons  Van  Ruyssevelt  voor  de  bewezen  diensten 
bedankt en vanaf 1 januari 1918 werd Jan Robberechts tot tijdelijke vervanger 
van Meeus benoemd.
Jan Robberechts was geboren in Wolvertem op 16 april  1898 en had op 26 
november 1917 voor de middenjury van Brussel zijn diploma behaald.
Op 1 maart  1918 werd er in de jongensschool van het centrum een 6de klas 
geopend en werd Jan Robberechts hiervoor vast benoemd.
De plaats van tijdelijke vervanger van Karel Lodewijk Meeus kwam weer vrij 
en  vermits  “dat  geenen  gediplomeerden  titularis  voor  deze  bediening  zich  
aangeboden heeft en dat de heer Van Ruysevelt van Londerzeel, die deze plaats  
vroeger met iever, vlijt en proeven van bekwaamheid vervulde, zich voor het  
hernemen dezer plaats aanbiedt” werd van Ruyssevelt,  te  beginnen vanaf  4 
maart, heropgevist.

Emiel Van Crombrugghe (1917-1918)

Omdat  hoofdonderwijzer  Jan  Emmanuel  Verlinden  tussen  16  en  26  april 
wegens  ziekte  de  gemeenteschool  verliet  en  Bongaerts  hem  als  interim 
hoofdonderwijzer opvolgde kwam de plaats van deze laatste vacant.
Het  heeft  er  de  schijn  van  dat  toen  Emiel  Van  Crombrugghe  als  vaste 
onderwijzer (niet als interim) aangenomen werd.
Ongeveer 1 jaar later gaf hij zijn ontslag dat door de gemeenteraad op 11 april 
1818 werd aangenomen.

Mathieu Geyzen (1918-1919)
Op 11 april 1918 werd Mathieu Geyzen, sedert 1 januari tijdelijke hulponderwijzer in de gemeentelijke 
jongensschool van Sint-Jozef, als opvolger van Emiel Van Crombrugghe benoemd.
Dat betekende dat er in Sint-Jozef terug een tijdelijke onderwijzer nodig was.
Pieter Wouters, die deze plaats voor Geyzen bekleed had maar vanaf 1 januari 1918 in de uitgebreide 
centrumschool les gaf, werd – met zijn volle goesting - terug naar Sint-Jozef gestuurd
Ik weet dat het een beetje ingewikkeld wordt, maar de conclusie van dit alles was dat er nu in het centrum 
een nieuwe onderwijzer moest komen.

In november 1919 was Geyzen in Londerzeel geen onderwijzer meer.

Albert van Impe (1917-1918)

Het wordt nog ingewikkelder.
Voor 26 april 1817 en tot 1 januari 1818 (toen Pieter Wouters van Sint-Jozef 
naar het centrum overgeheveld werd) had Albert Van Impe al in het centrum als 
tijdelijke onderwijzer les gegeven. Dat had ongetwijfeld te maken met het feit 
dat in deze periode het aantal klassen werd uitgebreid.
Toen  in  het  centrum  op  16  april  1918  opnieuw  een  plaats  van  tijdelijke 
onderwijzer open kwam, kreeg Albert Van Impe terug zijn kans.
Van Impe was niet gediplomeerd en woonde in Londerzeel-Dorp.
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Om het een beetje overzichtelijk te houden: op 16 april 1918 had de jongensschool I 5 gediplomeerde 
onderwijzers voor 6 klassen. Benedikt Talboom (hoofdonderwijzer), Leonard J. Bongaerts, Jan F.M. De 
Pauw, Jan F.L. Robberechts en Mathieu Geyzen. Er was 1 ongediplomeerde tijdelijke onderwijzer, Albert 
Van Impe, die de plaats warm hield voor Karel Lodewijk Meeus zolang de oorlog duurde.

Frans Hector De Ridder (1918)
Van Impe werd nog in 1918 door een gediplomeerde onderwijzer vervangen.
Op 15 juli 1918 werd Frans Hector De Ridder in zijn plaats (of eerder in de plaats van Karel Lodewijk 
Meeus) als tijdelijke onderwijzer benoemd.
De Ridder was geboren in Baardegem op 8 oktober 1899 en had op 8 juli zijn diploma behaald aan de 
bisschoppelijke normaalschool van Sint-Niklaas.
Hij mocht op 1 augustus beginnen.
Toen Karel Lodewijk Meeus eind 1918 terugkeerde van het oorlogsfront was er voor de Ridder geen 
plaats meer in Londerzeel.

Jan Jozef Verlinden (1919-nà 1947)
Na de wapenstilstand, we weten niet precies wanneer, werd Jan Verlinden, als onderwijzer aangenomen. 
Dat gebeurde ofwel in de plaats van Bongaerts ofwel in de plaats van Geyzen, die beiden in deze periode 
de gemeenteschool verlieten.

Verlinden was geboren in Londerzeel op 21 januari 1894, was op 1 augustus 
1914 in Mechelen gediplomeerd en had onmiddellijk daarna 4 oorlogsjaren als 
oorlogsvrijwilliger-brancardier aan het front meegemaakt. Omdat die frontjaren 
als  dienstjaren  werden  meegerekend  had  hij  meer  anciënniteit  dan  meester 
Robberechts, die daarom het tweede studiejaar, waar hij tot dan les gaf, aan de 
nieuwkomer  af  moest  geven.  Robberechts  werd  naar  het  eerste  studiejaar 
“gedegradeerd”.
Jan Jozef Verlinden was oorlogsinvalide en werd na de oorlog ondervoorzitter 
van de Londerzeelse oudstrijdersbond (N.S.B.)
Hij trouwde met Marie Muyshondt en overleed in Londerzeel op 4 april 1952.

J. Tourné (1919-?)

Samen met Jan Verlinden werd (in de plaats van Bongaerts of Geyzen ook J. 
Tourné als onderwijzer aangenomen. Hij kan nooit lang gebleven zijn want ik 
heb er daarna nooit meer van gehoord (maar dat kan ook aan mijn oren liggen).

In november 1919 waren de de onderwijzers van de gemeentelijke jongensschool I: Benedikt Talboom 
(hoofdonderwijzer), Jan De Pauw, Karel Lodewijk Meeus, Jozef Robberechts, Jan Jozef Verlinden en J. 
Tourné

Voor het begin van het schooljaar 1922-1923 werden nog Jan Verbruggen benoemd.
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Vrije, later gemeentelijke meisjesschool (Dorp en Statiestraat)
De vrije meisjesschool van juffrouw Marie Louisa De Vleminckx werd, samen met de bewaarschool, op 
8 oktober 1884 terug aangenomen “omdat de talrijke bijwoning dezer school bewijst dat hare onderwij-
zeressen het vertrouwen der inwoners door hunne diensten verworven hebben”.
Voor het onderwijs dat ze aan de arme meisjes moesten geven kregen ze voortaan een globale vaste ver-
goeding van 1500 fr. per jaar. Dat bedrag gold voor alle onderwijzeressen samen en tot de vrije school 
een gemeenteschool werd en alle leraressen een vaste jaarwedde kregen.

Marie Louis de Vleminckx (mère Gabrielle), vervolg (1884-ca 1886)
Zuster Gabrielle was nog altijd de hoofdonderwijzeres van de meisjesschool. In 1868 had ze zuster Wee-
maes als directrice opgevolgd. Ze werd geassisteerd door 3 medezusters.

Anna Catharina Ketelbaut (mère Madeleine) (? – na 1888) 
Deze was ook al van voor 1868 in de meisjesschool van de zusters Ursulinen als onderwijzeres actief. 
Haar naam wordt in het archief hier en daar ook wel eens als “Ketelbant” geschreven.
Toen de gemeente eind 1888 een gemeentelijke meisjesschool inrichtte verhuisde ze niet mee naar het 
nieuwe gebouw in de Statiestraat.

Leonie De Ketelaere (mère Marie d’incarnation) (voor 1885 – 1912)
Leonie De Ketelaere gaf tot begin 1885 les in de meisjesschool van het dorp en verving daarna, tot 31 de-
cember 1888, de niet gediplomeerde zuster Cordule als hoofdonderwijzeres in de meisjesschool van Sint-
Jozef. Ze was geboren in Assebroek bij Brugge op 22 augustus 1850 en had op 5 augustus 1870 haar di-
ploma behaald aan de normaalschool van Tielt.
Vanaf 1 januari 1889 werd ze hoofdonderwijzeres van de gemeentelijke meisjesschool in de Statiestraat.
Toen De Ketelaere op het einde van het schooljaar 1911-1912 fysiek niet meer in staat was om haar 
functie  van  hoofdonderwijzeres  en  directrice  naar  behoren  waar  te  nemen  werd  Marie  Albertine 
Willems,  tot dan hulponderwijzeres in de aangenomen meisjesschool van Sint-Jozef, als directrice ad 
interim benoemd.

(Zie ook onder Sint-Jozef)

Désirée Terroir (mère Cathérine) (voor 1885 –1896) 
Désirée Terroir werd geboren in Elsene bij Brussel op 8 april 1851. Op 16 september 1871 had ze haar di-
ploma behaald aan de normaalschool van Messines.
Op 15 december 1888 werd ze benoemd tot hulponderwijzeres van de nieuwe gemeentelijke meisjes-
school in de Statiestraat. Zij en Leonie De Ketelaere waren dus de enige kloosterzusters die de overstap 
maakten van lerares in de vrije school naar gemeente-onderwijzeres

Zuster Cathérine gaf op 13 april 1896 haar ontslag. Een ongeneeslijke ziekte belette haar nog langer voor 
de klas te staan. Op 18 januari 1897 vroeg ze haar pensioen. Dat werd aanvaard maar bij de berekening 
van haar uitkering werden enkel haar dienstjaren als gemeente-onderwijzeres in aanmerking genomen.

Elisa De Brambella (mère Claire) (voor 1874 - )
Deze zuster was al van voor 1874 met een paar helpsters in de gemengde bewaarschool (kinderen van 
minder dan 7 jaar) actief.

Maria Augusta Bering (1889-nà 1920)
Op 4 oktober 1889 werd er een tweede hulponderwijzeres voor de gemeentelijke meisjesschool in de Sta-
tiestraat benoemd.
Zuster Bering was geboren in Crefeld, Duitsland, op 10 februari 1861. Ze was tot Belg genaturaliseerd bij 
K.B. van 7 juni 1888. Ze had een onderwijzeressendiploma behaald aan de aangenomen normaalschool 
van Sint-Katelijne-Waver.
Haar aanvangswedde bedroeg 1000 fr.
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Marie De Vos (mère Aloise) (1893-nà 1920)
Op 13 april 1896 aanvaardde de gemeenteraad de kandidatuur van Marie De Vos voor de opvolging van 
Désirée Terroir als hulponderwijzeres van de gemeentelijke meisjesschool van het centrum.
Marie De Vos was geboren in Schoten op 28 juli 1870. Ze had op 1 augustus 1889 haar diploma behaald 
aan de normaalschool van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en stond vanaf dat zelfde jaar in het onderwijs.

Alix Bertha Clemence Ternest (1903-na 1920)
In het schooljaar 1902-1903 waren ongeveer 260 leerlingen in de meisjesschool van het centrum (dorp en 
Statiestraat) ingeschreven. Het inrichten van een vierde klas kon niet langer uitgesteld worden.
Op 9 december 1902 werd hiervoor een hulponderwijzeres benoemd.
Het was zuster Ternest die eerder een tijd hoofdonderwijzeres in de meisjesschool van Sint-Jozef was ge-
weest. De indruk bestaat dat ze tussen haar ontslag in Sint Jozef en aanstelling in het centrum lerares was 
geweest in het pensionaat en ook daarna nog beide taken cumuleerde.
Ze begon op 3 januari 1903 opnieuw les te geven in het lager onderwijs. Haar jaarwedde was dan 1100 fr.

In oktober 1907 werd Bertha Ternest ziek, in die mate dat er van 10 oktober 1807 tot 1 april 1908 een in-
terim onderwijzeres moest worden aangenomen. Dat was Maria Theresia Van Assche die vanaf 10 okto-
ber tot het einde van het jaar de zieke voor de klas verving. Maria Theresia Van Assche woonde in Lon-
derzeel en was er op 9 december 1876 geboren. Op 1 augustus 1903 had ze haar diploma aan de normaal-
school van Onze-Lieve-Vrouw-Waver behaald, maar ze had nog niet eerder les gegeven.
In 1919 was Van Assche vast benoemd.

Augusta Frêre (ca 1910)
Van deze onderwijzeres ken ik alleen de naam. In het schooljaar 1910-1911 gaf ze les aan het 5de en 6de 

leerjaar in de meisjesschool in de Statiestraat.

Louise De Bauw (ca 1917-1918)

Ook over deze onderwijzeres weet ik niets anders te vertellen dan dat ze in het 
schooljaar 1917-1918 les gaf aan de meisjes van het 1ste en het 2de leerjaar. De 
kleinsten gingen niet naar school in de Statiestraat maar in de vroegere jongens-
school op de markt.
In november 1919 stond ze niet meer op de lijst der onderwijzeressen.

Foto uit het boek “Onze jongensscholen Londerzeel, August Meskens, 1996”

Onderwijzeressen in de meisjesschool van het centrum nà 1914.
Over de situatie van de twee Londerzeelse meisjesscholen tijdens de 1ste wereldoorlog weet ik voorlopig 
praktisch niets. Er bestaat wel een lijst van de onderwijzeressen op 13 november 1919. Daarop staan de 
namen van:

1) Bering Maria Augusta (hierboven al vernoemd)
2) De Vos Marie (hierboven al vernoemd)
3) Ternest Alix Bertha Clemence (hierboven vernoemd)
4) Van Assche Maria Theresia (hierboven vernoemd)
5) ?
6) Hermus Josephine (vernoemd in Sint-Jozef)
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Gemeentelijke jongensschool II (Sint-Jozef)
Jan De Pauw, vervolg (1884-1892)
Jan de Pauw bleef hoofdonderwijzer, ook nadat zijn gemengde school vanaf 8 oktober 1884 een jongens-
school werd. Met Van de Velde kreeg hij opnieuw een hulponderwijzer die hij sedert eind 1879 had moe-
ten missen. Op 11 april 1885 zag het schepencollege van Londerzeel zich verplicht om hem nogmaals uit 
te leggen dat zijn gemeenteschool voortaan alleen aan jongens les mocht geven. We weten niet of hij daar 
aanleiding toe gegeven had. Mogelijk kwam dat omdat zijn vrouw Joanna Catharina Ludovica De Pauw 
van haar post als lerares snit en naad ontslagen werd.
Jan De Pauw overleed op 28 mei 1892.

August Van de Velde, vervolg (1884-1888)
Op eigen verzoek werd August Van de Velde, de hulponderwijzer van Leo De Craecker in de privé-jon-
gensschool van het Dorp, tot hulponderwijzer van de gemeentelijke jongensschool op de Heide benoemd. 
Dat gebeurde door de gemeenteraad op 8 oktober 1884 met 8 stemmen tegen 2.
Op 20 november 1888 gaf hij om gezondheidsredenen zijn ontslag. Op 15 december werd het door de ge-
meenteraad aangenomen. De dokters achtten hem niet langer in staat om les te geven. Hij had toen een 
onderwijzersloopbaan van 12 jaren en 6 maanden.

Vital De Wit, vervolg (1889-1900)
Op 10 januari 1889 werd een opvolger voor August Van de Velde gekozen.
Na een aankondiging in het Staatsblad van 21 december 1888 hadden zich niet minder dan 10 kandidaten 
voor de plaats en de wedde van 1000 fr. aangeboden. Dat waren:
- De Roover Norbert, Betekom
- Sheurbaut Corneille, Bottelare
- De Pauw Frans, Londerzeel
- Verhaegen Frans, Nieuwenrode
- Notebaert Louis, Veurne
- Quadens Amand, Booischot
- Roose Amand, Mechelen
- Verdonck Jan Baptist, Mechelen
- Somers Kamiel, Willebroek
- De Wit Vital, Itegem
Frans De Pauw uit Londerzeel kreeg 3 stemmen achter zijn naam maar het was Vital De Wit, geboren in 
Liezele en momenteel ondermeester in Itegem, die met 8 stemmen verkozen werd.
De Wit kennen we nog als hulponderwijzer van de vrije jongenschool van De Craecker en als kortstondi-
ge hulponderwijzer van de gemengde gemeenteschool in het centrum.
In december 1889 gaf hij alweer zijn ontslag. Op 31 december zou hij stoppen met in Londerzeel les te 
geven. Waarschijnlijk is dit ontslag echter niet doorgegaan. Niet alleen werd er geen vervanger voor hem 
benoemd maar bovendien bleef hij tot 1900 ondermeester in de gemeenteschool van Sint-Jozef. Intussen 
was hij op 20 september 1894 in Londerzeel met Maria Josepha Bogaerts in het huwelijk getreden.
In april 1900 werd aan Vital De Wit de kans geboden om hoofdonderwijzer in de gemeenteschool van 
Liezele te worden. Op 21 april aanvaarde de gemeenteraad van Londerzeel zijn ontslag.
Op het einde van het schooljaar 1919-1920 ging hij in Liezele met pensioen.

Leo De Craecker, vervolg (1892-1919)
Na het overlijden van hoofdonderwijzer Jan De Pauw op 28 mei 1892 werd op 15 juni Leo De Craecker, 
1ste hulponderwijzer van de jongensschool in het dorp, inderhaast met 9 stemmen op 10 tot hoofdonder-
wijzer van de jongensschool van de Heide benoemd. Ook Vital De Wit had zich kandidaat gesteld maar 
had maar 1 stem gekregen.
Op 6 februari 1893 trouwde De Craecker in Londerzeel met Louisa Josephina Robberechts
Hij overleed op 3 december 1919. Hij was dan al ongeveer een jaar geen onderwijzer meer. Pas in 1920 
nam Alfons Eeckelaers zijn taak als hoofdonderwijzer over.
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Karel Sterck (1900-1901)
Op 21 april 1900 16 werd de opvolger van Vital De Wit gekozen. Er waren 4 kandidaten:
- Van Molle
- Karel Sterck uit Steenhuffel
- A. Dammekens, hoofdonderwijzer in de vrije school te Vilvoorde
- Frans Wauters, onderwijzer in Aalst
Het was Karel Sterck die met 10 stemmen op 10 verkozen werd.
Karel Sterck was geboren in Wolvertem op 25 maart 1877 maar hij woonde in Steenhuffel. Hij was im-
mers de zoon van koster-onderwijzer August Sterck en Maria Antonia Van Steenwinckel. Zijn onderwij-
zersdiploma had hij behaald in de normaalschool van Mechelen. Van 1 oktober 1896 tot eind september 
1898 had hij les gegeven in de vrije school Sint-Paulus in de St.-Paulusstraat te Antwerpen waarna hij, als 
plaatsvervanger van zijn broer, tot 20 januari 1900 in het 14de Linieregiment het vaderland moest gaan 
dienen. Op 1 juni 1900 (werd 1 oktober) mocht hij in de school op de Heide beginnen. Zijn beginwedde 
bedroeg 1100 fr.
Op 30 juni 1901 stopte hij met lesgeven in Londerzeel om vanaf de volgende dag gemeentesecretaris van 
Steenhuffel te worden. Hij had op 4 juni zijn ontslag gevraagd en op 29 juni was dat door de gemeente-
raad van Londerzeel aangenomen.

Alfons August Eeckelaers (1901-1936) 
Op 29 juni 1901 werd ook de opvolger voor Karel Sterck benoemd.
Er kon gekozen worden uit:
1) Jerome Cuvelier, thans onderwijzer te Marke bij Kortrijk 
2) Eduard Lambrechts, thans onderwijzer te Dendermonde
3) Lodewijk Drossaert, thans onderwijzer te Niel bij Boom
4) Karel Bogaerts uit Asse
5) Jan Frans De Bondt, thans onderwijzer in de vrije school te Laken
6) Alfons Eeckelaers, thans onderwijzer te Mollem.

Drossaert kreeg 2 stemmen maar Eeckelaers kreeg er 8 en werd de nieuwe hulp-
onderwijzer van de gemeenteschool van Sint-Jozef.
Alfons Eeckelaers was geboren in Tisselt op 7 september 1878, had zijn diplo-
ma behaald aan de normaalschool van Mechelen en gaf momenteel les in de ge-
meenteschool van Mollem-Bollebeek.
Zijn dienst begon op 1 augustus, zijn beginwedde was 1100 fr.
Begin 1920 volgde Eeckelaers Leo De Craecker als hoofdonderwijzer van de 
school van Sint-Jozef op. Dat bleef hij tot hij in 1936 met pensioen ging.
Hij was getrouwd met Maria Juliana Verdickt.
Hij was secretaris van de fanfare St.-Cecilia van Londerzeel Sint-Jozef en kreeg 
het burgerlijk ereteken 1ste klas.
Hij overleed in Londerzeel Sint-Jozef op 11 mei 1953.

Petrus De Meyer (1910-1911)
Vanaf het schooljaar 1910-1911 kwam er een tweede hulponderwijzer in de jongensschool van Sint-Jo-
zef. Op 6 oktober 1910 hadden 6 kandidaten gesolliciteerd voor één der 2 plaatsen die toen vacant waren 
in Londerzeel. Meester Talboom van de centrumschool had immers zijn ontslag gegeven. Het waren:
- Bongaerts Leonard Jozef, geboren te Tongerlo op 16 maart 1884, sedert 1903 hulponderwijzer te 

Stockheim.
- De Meyer Petrus, geboren te Bellem op 28 december 1890, wonende te Bellem.
- De Pauw Lodewijk Jozef Benjamin, geboren in Londerzeel op 29 september 1884, hulponderwijzer in 

Brussegem

16 Deze datum moet een vergissing zijn aangezien de aankondigingen in het Staatsblad, in de Londerzelenaar en in de Gazet 
van Merchtem pas op 4 mei werden besteld en de benoeming pas op 26 mei naar de arrondissementscommissaris ter goedkeu-
ring werd opgestuurd.
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- Leyse Jan Jos August, geboren te Sint-Katelijne-Waver op 11 augustus 1889 en er wonende.
- Robberechts Rosalie Josephine Stephanie, geboren te Wolvertem op 16 maart 1890 en er wonende.
Omdat De Pauw enkel in een plaats in de centrumschool geïnteresseerd was en nadat hij die benoeming 
nipt ten voordele van Bongaerts had gemist, bleven er voor de school van Sint-Jozef nog 4 kandidaten 
over. Daarvan behaalde Leyse 1 stem en De Meyer kreeg er 8.
Hij mocht zijn werk op 1 november beginnen. Zijn aanvangswedde was 1100 fr. 
Op het einde van het schooljaar 1910-1911 hield hij het in Londerzeel voor bekeken en op 13 september 
gaf hij zijn ontslag.

Emiel Vincent Eugeen Cuyckens (1911-1912)
De opvolger van De Meyer werd – samen met de vervanger van De Boeck in de centrumschool – geko-
zen op 3 oktober 1911. Voor de 2 posten waren er 5 kandidaten.
- De Cort Hendrik van Hekelgem
- Menten Alphons van Aalst bij St.-Truiden
- Van der Slijck Jozef van Brugge 
- Cuyckens Emile van Malderen
- Schreuders Emiel van Kapelle-op-den-Bos.

Nadat De Cort na een eerste stemming in de centrumschool was benoemd werd 
Cuyckens, met 5 voorkeursstemmen tegen 4 voor Schreuders, aan de school van 
Sint-Jozef toegewezen.
Cuyckens was geboren in Malderen op 1 januari 1891. Hij was de zoon van 
Louis Cuyckens en Barbara Angelina Verbeeck. Zijn diploma had hij behaald 
aan de normaalschool van Mechelen en sinds 17 mei 1910 was hij hulponder-
wijzer in Liedekerke. Zijn loopbaan in Londerzeel begon op 1 november 1911. 
Zijn wedde was 1100 fr.
Op 30 september 1912 werd hij – met hetzelfde loon als in Londerzeel - tot 
hulponderwijzer benoemd in de gemeenteschool van Malderen
Op 28 september 1920 trouwde hij in Malderen met Maria De Man.

Merlevede (1912-1914)
Vanaf oktober 1912 werd Cuyckens opgevolgd door meester Merlevede.
Over deze man weet ik zeer weinig – ik ken zelfs zijn voornaam niet – met uitzondering van het feit dat 
hij in 1914 1300 fr. verdiende en dat hij op 20 juni 1914 zijn ontslag heeft aangeboden. Hij had een baan 
in Opwijk gekregen. Zijn post in Londerzeel zou tot 4 augustus 1914 vacant worden verklaard. Dat was 
de dag dat het Duitse leger België binnenviel en voor ons de eerste wereldoorlog begon.

Karel De Bauw (1914 en 1919-nà 1944)

Wellicht heeft de oorlogsdreiging de aanwerving van een opvolger voor Merle-
vede verhaast want toen het Belgische leger op 1 augustus gemobiliseerd werd, 
was Karel De Bauw al tot hulponderwijzer benoemd. De Bauw was geboren in 
1993. Voor hij zijn post kon opnemen werd hij naar het oorlogsfront gestuurd.

Eind 1918 keerde Karel (Charles) De Bauw terug van het front en een paar 
maanden later nam hij zijn taak van onderwijzer weer op.

Hij trouwde met Leontine Van Hove, speelde orgel in de kerk en overleed in 
Wolvertem op 29 september 1982.
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Leys
Toen de scholen in Londerzeel – waarschijnlijk begin februari 1915 – heropend werden, werd Leys, een 
leerling aan de normaalschool van Mechelen, in dienst genomen om Karel De Bauw tijdelijk te vervan-
gen. Langer dan een paar weken is hij niet kunnen blijven want toen de lessen aan de normaalschool in 
maart 1915 hervat werden heeft hij zijn studies onmiddellijk verder gezet.

Louis De Decker (1915-1917)
Ondanks het feit dat vele jonge leraars zich aan het front aan de IJzer bevonden hadden zich op 3 april 
toch 3 geïnteresseerden voor de post van interim hulponderwijzer aangediend. Dat waren:
- Robberechts van Nieuwenrode
- Franckx van Breendonk
- Louis De Decker van Londerzeel.
August Robberechts zullen we vanaf 1918 in Steenhuffel vinden. Henri Franckx was een gediplomeerd 
onderwijzer van de normaalschool van Sint-Niklaas en werd bovendien warm aanbevolen door zijn oom, 
J. Torenwachter, die hoofdonderwijzer in Willebroek was. Hij had ook al 3 weken ervaring als interim in 
Willebroek opgedaan.
Louis De Decker had geen onderwijzersdiploma. Door de oorlog was hij zijn werk als bediende in het Ar-
senaal der Belgische Spoorwegen in Mechelen kwijt geraakt. Hij was bereid om elke voorgestelde wedde 
aan te nemen.
Omdat hij met vrucht het examen van stationchef afgelegd had, in Londerzeel woonde, de oorlog “niet 
lang zou duren” en omdat hij gehuwd was en kinderen had, werd Louis De Decker tot 2de hulponderwijzer 
ad interim benoemd.
Toen de toestand zich in bezet gebied terug een beetje “normaliseerde” is Louis De Decker eind oktober 
1917 wellicht terug in het arsenaal kunnen gaan werken.

Pieter Lodewijk Wouters (1917-1960)

Midden 1917 liet de kantonale schoolinspecteur weten dat voor de vervanging 
van onderwijzers  die  aan het  front  streden toch bij  voorkeur  gediplomeerde 
leraars moesten aangenomen worden.
Pieter  Wouters van Londerzeel,  die net aan de normaalschool van Mechelen 
afgestudeerd  was,  stelde  zich  kandidaat  en  werd  op  29  oktober  1917 in  de 
jongensschool  van  Sint-Jozef  als  tijdelijke  vervanger  voor  Karel  De  Bauw 
aangenomen. 
Wouters was geboren in Londerzeel Sint-Jozef op 23 september 1897.

Op  1  januari  1918  werd  Wouters  tijdelijk  naar  de  jongensschool  van  het 
centrum overgeheveld maar einde maart kwam hij terug (zie hieronder). Na de 
oorlog werd hij vast benoemd.
Pieter Wouters trouwde met Charlotte Buydts.

In 1936 werd hij hoofdonderwijzer. Hij bleef dat tot hij in 1960 met pensioen ging.
Hij overleed in Londerzeel op 3 augustus 1966.

Mathieu Geyzen (1918)
Nauwelijks  2  maanden  na  de  aanstelling  van  Pieter  Wouters  werd,  op  29  december  1817,  Mathieu 
Geyzen ook als tijdelijke vervanger van Karel De Bauw aangenomen. Wouters werd intussen voor een 
poosje naar de school van het centrum getransfereerd.
Geyzen was geboren in Tessenderlo op 20 augustus 1896, hij had met succes zijn examen afgelegd voor 
de middenjury van Brussel. Na de nieuwjaarsvakantie mocht hij beginnen.
Hij heeft nog geen 4 maanden in Sint-Jozef les gegeven. Op 16 maart kwam er een vaste plaats in de 
jongensschool van het centrum vrij en werd hij daar benoemd. 
Dat betekende dat Pieter Wouters eind maart 1918 van de centrumschool terug als tijdelijke onderwijzer 
naar Sint Jozef kon komen, iets wat hem, aangezien hij er woonde, overigens veel beter paste. Dat had 
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dan weer als gevolg dat er voor de centrumschool (die op dat moment al 6 klassen had) opnieuw een 
tijdelijke onderwijzer moest worden gezocht.

Om het een beetje overzichtelijk te houden: op 16 april 1918 had de jongensschool van Sint-Jozef 3 
gediplomeerde onderwijzers voor 3 klassen: Leo De Craecker (hoofdonderwijzer), Alfons Eeckelaers en 
Pieter Wouters. Deze laatste was niet vast benoemd en hield de plaats warm voor Karel De Bauw als die 
ooit terug zou keren van het oorlogsfront.

Emile Karel Maria Huysmans (1918)
Op 25 juni 1918 kwam er een extra tijdelijke onderwijzer naar Londerzeel Sint-Jozef. Dat was Emile 
Karel Maria Huysmans. Hij woonde op de Battelse Steenweg 167 te Mechelen en was daar ook op 10 
oktober 1896 geboren. Hij had zijn diploma behaald voor de middenjury te Laken op 11 april 1918. Hij 
mocht op 1 augustus beginnen lesgeven met een wedde van 1400 fr.
Het einde van de oorlog kwam echter nabij. Toen Karel De Bauw eind 1918 terugkeerde van het front en 
even later zijn plaats van onderwijzer opnam werd er nog naar een oplossing voor Pieter Wouters gezocht 
maar voor Huysmans was er geen plaats meer in Londerzeel. 

In november 1919 gaven de volgende personen les in de gemeentelijke jongensschool van Londerzeel 
Sint-Jozef: Alfons Eeckelaers (kandidaat hoofdonderwijzer), Karel De Bauw en Pieter Wouters

Voor de aanvang van het schooljaar 1922-
1923  werden  ook  nog  Frans  De  Bauw 
(links)  en  Arthur  Cornelis  (rechts)  in  de 
jongensschool van Sint-Jozef benoemd.

Vrije meisjesschool (Sint-Jozef)
De vrije meisjesschool van juffrouw Philippina Adelia Van de Zande, opgericht bij het begin van de 
schoolstrijd, werd op 8 oktober 1884 aangenomen “omdat deze van op het oogenblik harer opening in  
1879 tot heden is bijgewoond door al de leerlingen der parochie en dat bij gemelde school tevens eene  
bewaarschool voor de kinderen van beide geslachten, zowel de behoeftige als de betalende, geopend is en  
bij voortduring zal blijven bestaan tot voldoening van alle inwoners.”
Voor het onderwijs der arme meisjes en voor de bewaarschool kreeg ze een vaste vergoeding van 1000 fr. 
per jaar. Een vaste wedde hebben de onderwijzeressen daar niet snel gekregen aangezien het geen ge-
meenteschool was.

Philippina Adelia Van de Zande (Mère Cordule), vervolg (1884-1885)
Ook na de adoptie van de school bleef zuster Cordula nog een poosje hoofdonderwijzeres. Ze had echter 
geen diploma en daarom legde het ministerie van onderwijs haar de verplichting op om bij de eerstvol-
gende gelegenheid voor een speciaal hiervoor gecreëerde jury een examen af te leggen. Ze heeft dat waar-
schijnlijk niet gedaan. Begin januari 1886 gaf ze haar ontslag. Ze werd opgevolgd door Leonie De Kete-
laere, die van de meisjesschool van Londerzeel-centrum overkwam en wél een diploma had.
Mère Cordule verdween echter niet geheel uit beeld. In 1906 was ze nog altijd in de meisjesschool van 
Sint-Jozef actief. Dan kan als onderdirectrice geweest zijn of misschien ook als bestuurslid van het super-
viserende “schoolcomiteit van Sint-Jozef”.
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Leonie De Ketelaere (mère Marie d’incarnation), vervolg (1885-1888)
De Ketelaere was hulponderwijzeres in de aangenomen meisjesschool van het Dorp.
Op 16 januari 1885 werd ze – op voordracht van de kloosteroverheid – benoemd tot hoofdonderwijzeres 
van de aangenomen meisjesschool van Londerzeel Sint-Jozef in opvolging van zuster Cordule die geen 
diploma had en er wellicht geen wenste te behalen.
De Ketelaere was geboren in Assebroek bij Brugge op 22 augustus 1850. Ze had op 5 augustus 1870 haar 
diploma behaald aan de normaalschool van Tielt.
Aanvang 1889 werd ze hoofdonderwijzeres van de nieuwe gemeentelijke meisjesschool in de Statiestraat.

Augusta De Behault (mère Xavier) (1884-voor 1888)
Wellicht was zuster Xavier al in 1879 in Londerzeel Sint-Jozef met lesgeven begonnen, maar zeker weet 
ik dat niet.

Anne Marie De Schrijver (mère Marie Berchmans) (1884-na 1911)
(Anna) Marie De Schrijver was geboren in Opdorp op 26 juli 1848.
Hoewel “ze goede bewijzen van bekwaamheid” leverde, was ze niet gediplomeerd. Daarom kon ze geen 
hoofdonderwijzeres worden toen zuster De Ketelaere hoofdonderwijzeres van de nieuwe gemeentelijke 
meisjesschool in de Statiestraat werd.
Mogelijk haalde ze later het gevraagde diploma wel, want eind 1895 werd ze wel directrice van de school

Alix Bertha Clemence Ternest, vervolg (1889-ca 1895)
Als opvolgster van hoofdonderwijzeres-bestuurster De Ketelaere, die begin januari 1889 naar de nieuwe 
gemeentelijke meisjesschool in de Statiestraat vertrok, werd op 23 februari 1889 Alix Bertha Clemence 
Ternest benoemd.
Ternest was geboren in Zeveneken op 4 april 1869. Ze was gediplomeerd aan de geaggregeerde normaal-
school van Sint-Niklaas op 25 augustus 1888.
Waarschijnlijk is ze tot eind 1895 hoofdonderwijzeres gebleven. Toen werd Marie De Schrijver als nieu-
we directrice aangewezen.
We komen deze kloosterzuster opnieuw tegen op 9 december 1902 toen ze tot onderwijzeres in de ge-
meentelijke meisjesschool van de Statiestraat benoemd werd. Daar heb ik het al eerder over gehad.

Odille Britsiers (1895-1905)
Toen Marie De Schrijver eind 1895 haar functie van hulponderwijzeres voor die van hoofdonderwijzeres 
ruilde werd Odille Britsiers als nieuwe hulponderwijzeres aangewezen. Ze begon op 15 oktober les te ge-
ven. Britsiers was gediplomeerd en was geen kloosterzuster. In mei 1905 gaf ze haar ontslag. Ze was hier 
al op 30 april met lesgeven gestopt en was in Aarschot aangenomen.

Helene De Coster (1905-1906)
Op 1 mei 1905 werd de opengevallen plaats van juffrouw Britsiers door Helene De Coster ingenomen.
Juffrouw De Coster was geboren in Buggenhout op 5 maart 1880. Ze had op 3 augustus 1901 haar diplo-
ma gehaald aan de normaalschool van Sint-Niklaas. Haar aanvangswedde was 1100 fr.
Op 30 september 1906 gaf ook zij haar ontslag.

Opmerking: Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 maart 1907 werd er gesproken over een zeker “Juffrouw Moort-
gat, die van 8 mei 1905 tot 31 september 1906 in de meisjesschool van Sint-Jozef zou hebben les gegeven. Als dit 
geen vergissing is dan gaan we er van uit dat Helene De Coster tussen 1906 en 1907 mevrouw Moortgat werd. Op 23 
november 1907 scheen de gemeenteraad het ook niet goed te weten.

Hortense Jeanne Maes (1906-1911)
De opvolgster van Helene De Coster was Hortense Maes. Haar aanstelling vanaf 1 oktober 1906 werd 
door de gemeenteraad op 15 november bekrachtigd. Ze was geboren in Turnhout op 20 juli 1887. Ze was 
pas afgestudeerd in Herentals op 3 augustus 1906. Ze was geen kloosterzuster maar een wereldlijke on-
derwijzeres.
Haar beginwedde in de aangenomen meisjesschool van Londerzeel Sint-Jozef was 1100 fr.
Jufrouw Maes gaf les in Londerzeel tot 30 september 1911.
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Clothilde Tijsmans (1906-1907)
In maart 1905 liet directrice Marie De Schrijver het gemeentebestuur weten dat er een nieuwe klas moest 
bijkomen in haar meisjesschool. Raadslid van Doorslaer, die zelf aannemer was, werd gelast om de zaak 
te onderzoeken. Tot 30 september 1906 heb ik daar verder niets meer over gehoord. In ieder geval was de 
extra klas dan af (ze werd op 1 mei 1906 geopend) en werd Clothilde Tijsmans daarvoor als hulponder-
wijzeres aangenomen.

Juffrouw Tijsmans was geboren in Hemiksem op 22 mei 1883 en had op 3 au-
gustus 1902 aan de normaalschool van Herentals haar diploma behaald. Haar 
beginwedde bedroeg 1100 fr.

Ook zij bleef niet lang in Londerzeel en gaf in april 1907 haar ontslag.

Ze had echter een heel andere reden om naar Londerzeel terug te keren. In de 
periode 1909-1911 werd haar broer Jos in de normaalschool van Mechelen de 
beste vriend van Londerzelenaar Karel Lodewijk Meeus (later onderwijzer in de 
gemeenteschool, zie vroeger). Bij het begin van de oorlog vluchtte de familie 
Tijsmans naar Engeland en tijdens een verlofperiode leerde frontsoldaat Meeus 
daar de zuster van zijn vriend beter kennen. Ze gaf er in de buurt van Londen les 
in een schooltje van Belgische vluchtelingen. 
In 1919, na de oorlog, zijn ze getrouwd. 

Marie Albertine Willems (1907-1912)
Op dezelfde dag dat het ontslag van juffrouw Tijsmans als 2de hulponderwijzeres door de gemeenteraad 
bekrachtigd werd, namelijk op 18 april 1907, werd juffrouw Willems tot haar vervangster benoemd.
Marie Albertine Willems was geboren in Herenthout op 27 augustus 1887. Ze had op 4 augustus 1906 
haar diploma behaald in Herentals. Ze was een wereldlijke onderwijzeres.
Ze begon haar dienst op 15 april. Ook haar wedde bedroeg 1100 fr.
Vanaf 30 oktober 1912 verving ze tijdelijk zuster De Ketelaere, die fysiek haar werk niet meer aankon, 
als directrice-hoofdonderwijzeres van de meisjesschool van het centrum.

Josephine Hermus (1911-
Na het ontslag van juffrouw Maes moest er bij het begin van het schooljaar 1911-1912 een nieuwe onder-
wijzeres gezocht worden. Op voordracht van schoolbestuurster Anne Marie De Schrijver werd op 3 okto-
ber juffrouw Hermus aangenomen.
Josephine Hermus was geboren in Brussegem (Oppem) op 23 februari 1893 en was zopas - op 29 juli 
1911- afgestudeerd in Sint-Niklaas.
Tijdens het schooljaar 1919-1920 gaf ze les in de gemeentelijke meisjesschool in de Statiestraat.

Nieuwe kloosterzusters in 1912.
Over de verdere onderwijzeressen in de aangenomen meisjesschool van Londerzeel Sint-Jozef weet ik 
voorlopig zo goed als niets. 
In 1912 trokken de zusters Ursulinen zich terug uit de vrije meisjesschool van Sint-Jozef. We weten niet 
wat daarvoor de reden was.
Pastoor Abbeloos ging op zoek naar een andere kloosterorde die het meisjesonderwijs in zijn parochie ter 
harte wilde nemen. De Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis uit Overijse kwamen en tot 1966 zijn ze 
ook gebleven. 

Op 13 november 1919 zag het onderwijzeressenbestand er in Londerzeel Sint-Jozef uit als volgt:
1) ?, hoofdonderwijzeres, onderwijzeres sedert 1910
2) Teughels, aangenomen in 1919
3) Thees, onderwijzeres sedert 1910
4) Van Houdt, onderwijzeres sedert 1915
5) ?; aangenomen in 1919.
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BIJLAGE 1 - EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING
Arme kinderen die werden ingeschreven voor het gratis lager onderwijs

Jaar Jongens Meisjes Totaal Opmerkingen
1843-1844 25 13 38 Allen toegewezen aan de school van Bernard Kerremans
1844-1845 35 22 57 Jongens bij Kerremans – meisjes bij de Ursulinen.
1845-1846 63 50 113 Idem – 1846-1848 geen gegevens (crisisperiode in Londerzeel)
1848-1849 100 57 157
1849-1850 128 105
1850-1851 190 133
1851-1852 188 122
1852-1853 155 107
1853-1854
1854-1855 144 103 Effectief: max 60 jongens in de winter, max 30 jongens in de zomer.
1855-1856 133 60
1856-1857 139 83
1857-1858 154 89
1858-1859 152 86
1859-1860 164 101
1860-1861 174 116 Op 1 oktober 1860 werd de gemeenteschool op de Heide in gebruik genomen.

School I Dorp School III Ursulinen School II Heide School Ursulinen Heide Opmerkingen
Jaar jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes
1861-1862 124 0 0 66 74 63 - -
1862-1863 117 0 0 70 72 80 - -
1863-1864 118 0 0 60 82 90 - - + 56 betalende in school I en 75 in school II
1864-1865 122 0 0 76 94 94 - - + 56 betalende in school I en 75 in school II
1865-1866 134 0 0 108 100 100 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1866-1867 140 0 0 125 111 113 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1867-1868 133 0 0 137 113 114 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1868-1869 153 0 0 153 123 103 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1869-1870 162 0 0 155 124 114 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1870-1871 125 0 0 146 126 96 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1871-1872 134 0 0 124 119 99 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1872-1873 162 0 0 93 92 85 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1873-1874 156 0 0 97 99 89 - - + 50 betalende in school I en 80 in school II
1874-1875 170 0 0 98 96 89 - - + 48 betalende in school 1 en 70 in school 2
1875-1876 170 0 0 95 115 106 - - + 35 betalende in school I en 60 in school II
1876-1877 169 0 0 98 118 104 - - + 40 betalende in school I en 62 in school II
1877-1878 171 0 0 107 121 109 - - + 38 betalende in school I en 55 in school II
1878-1879 173 0 0 111 130 113 - - + 33 betalende in school I en 51 in school II
1879-1880 149 0 0 0 137 118 - - de arme meisjes dorp werden eerst niet meegeteld
1880-1881 194 155 - - 135 109 - -
1881-1882 194 167 - - 140 110 - -
1882-1883 200 166 - - 127 113 - -
1883-1884 196 177 - - 126 123 - -
1884-1885 187 0 0 158 134 0 0 114
1885-1886 217 0 0 104 (?) 118 0 0 128 In jongensschool I ook meer dan 85 betalende
1886-1887 225 0 0 183 134 0 0 137
1887-1888 198 0 0 210 136 0 0 126
1888-1889 210 0 0 138 150 0 0 126
1889-1889 206 0 0 199 144 0 0 135
1889-1890 209 0 0 233 149 0 0 132
1890-1891 209 0 0 233 149 0 0 132
1891-1892 204 0 0 245 153 0 0 124
1892-1893 210 0 0 268 142 0 0 128
1893-1894 217 0 0 273 152 0 0 125
1894-1895 228 0 0 291 158 0 0 123
1895-1896 244 0 0 299 161 0 0 121
1896-1897 Alg. gratis onderwijs. Samen 366 jongens en 358 meisjes
1897-1898 Alg. gratis onderwijs. Samen 392 jongens en 372 meisjes
1898-1899 183 224 119 139 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1899-1900 201 205 118 121 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1900-1901 208 245 124 129 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1901-1902 230 247 126 127 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1902-1903 230 230 133 137 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1903-1904 242 253 131 149 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1904-1905 240 272 135 152 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1905-1906 250 272 132 160 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1906-1907 261 276 133 169 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1907-1908 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1908-1909 262 285 141 179 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1909-1910 262 289 153 181 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
1910-1911 278 284 155 180 Algemeen gratis onderwijs, geen betalende leerlingen meer
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Opmerkingen.
- 1872-1873: er bestaat een verklaring voor de plotselinge stijging van het aantal arme leerlingen in de school in het dorp en de 
daling in de school op de heide. De oude schoolmeester Bernard Kerremans, die zijn taak blijkbaar niet meer aankon, waardoor 
vele ouders hun kinderen naar de heide ipv naar het dorp stuurden, werd dat jaar door een jonge hoofdonderwijzer vervangen.
- 1879-1880: de schoolstrijd was begonnen. De meisjesschool van het dorp was niet meer geadopteerd en de arme meisjes kon-
den er dus niet meer aan toegewezen worden. Ook in de vrije school bleef hun onderwijs echter gratis; geen enkel meisje zou 
naar de (opnieuw gemengde) jongensschool mogen gaan. Daarom werd het aantal arme meisjes van het dorp aanvankelijk niet 
in de schoolbegroting opgenomen. Na herhaaldelijk aandringen van het provinciebestuur gebeurde dat pas op 20 november en 
werden 91 arme meisjes in de begroting van de school van Kerremans ingeschreven. Men heeft ze daar echter nooit gezien.
- Vanaf het schooljaar 1884-1885 (einde van de schoolstrijd) zijn de gegevens van deze tabel terug betrouwbaarder. Het duur-
de wel nog een tijdje om te beslissen naar welke school van het dorp de arme kinderen moesten gaan.
- Vanaf 1 januari 1889 werd de vrije school III der Ursulinen door een gemeentelijke meisjesschool vervangen. Het onderwijs 
bleef er (in het Dorp en in de Statiestraat) door de kloosterzusters gegeven worden.
- Vanaf het schooljaar 1893-1894 werd beslist dat ook de kinderen, die al 2 broers en/of zusters als betalend leerling hadden, 
op aanvraag ook gratis onderwijs konden krijgen.
- Door de wet van 15 september 1895 werd het algemeen gratis onderwijs ingevoerd. Vanaf dat jaar komt het aantal ingeschre-
ven arme kinderen (van ouders die minder dan 10 fr. directe belastingen betaalden) overeen met het totaal aantal kinderen. Uit 
de vergelijking van de lijst, opgemaakt voor het tot stand komen van de wet, met de daarna aangepaste lijst, valt af te leiden dat 
er ook in het schooljaar 1894-1895 in Londerzeel al geen betalende kinderen meer waren.
- We hebben geen verklaring voor de aanzienlijke daling van de ingeschreven kinderen in de 3 gemeentescholen (jongens en 
meisjes centrum en jongens heide) vanaf het schooljaar 1898-1899.
- Bij wet van 19 mei 1914 werd de algemene leerplicht ingevoerd voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

BIJLAGE 2 – VERGOEDINGEN EN WEDDES
Vergoedingen voor het onderwijs der arme kinderen (1843-1863)
1843-1844: voor het onderwijs van 38 arme leerlingen: 38,21 fr. van de gemeente + 30 fr. van het bureel van weldadigheid.
1844-1845: voor 57 arme kinderen: 462,50 fr. (inclusief 12,50 fr. van het bureel van weldadigheid).
1844-1845: voor 113 arme kinderen: 462,50 fr. (inclusief 12,50 fr. van het bureel van weldadigheid).
1848-1849: voor 100 jongens: 586 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 57 meisjes: 50 fr. (dat is de subsidie 
die de staat daarvoor geeft)
1849-1850: voor 128 jongens: 550 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 105 meisjes: 50 fr. (dat is de subsi-
die die de staat daarvoor geeft)
1850-1851: voor 190 jongens: 650 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 133 meisjes: 75 fr. (dat is de subsi-
die die de staat daarvoor geeft)
1851-1852: voor 188 jongens: 978 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 122 meisjes: 135 fr. (dat is de subsi -
die die de staat daarvoor geeft)
1852-1853: voor 155 jongens: 522 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 107 meisjes: 130 fr. (dat is de subsi -
die die de staat daarvoor geeft)
1854-1855: voor 144 jongens: 225 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 103 meisjes: 104 fr. (dat is de subsi -
die die de staat daarvoor geeft)
1855-1856: voor 133 jongens: 454 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 60 meisjes: 92 fr. (dat is de subsidie 
die de staat daarvoor geeft)
1856-1857: voor 139 jongens: 400 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 83 meisjes: 92 fr. (dat is de subsidie 
die de staat daarvoor geeft)
1857-1858: voor 154 jongens: 400 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 89 meisjes: 82 fr. (dat is de subsidie 
die de staat daarvoor geeft)
1858-1859: voor 152 jongens: 400 fr. (incl. 12 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 86 meisjes: 82 fr. (dat is de subsidie 
die de staat daarvoor geeft)
1859-1860: voor 164 jongens: 750 fr. (incl. 212 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 101 meisjes: 86fr. (dat is de subsi-
die die de staat daarvoor geeft)
1860-1861: voor 174 jongens: 912 fr. (incl. 212 fr. van het bureel van weldadigheid) – voor 116 meisjes: 87fr. (dat is de subsi-
die die de staat daarvoor geeft)
1861-1862: voor 198 jongens en 63 meisjes in de 2 gemeentescholen: 912 fr. (incl. 212 fr. van het bureel van weldadigheid) – 
voor 66 meisjes bij de Ursulinen: 92 fr. (dat is de subsidie die de staat daarvoor geeft)
1862-1863: voor 189 jongens en 80 meisjes in de 2 gemeentescholen: 1182 fr. (incl. 212 fr. van het bureel van weldadigheid) – 
voor 70 meisjes bij de Ursulinen: 45 fr. (dat is de subsidie die de staat daarvoor geeft)
1863-1864: voor 200 jongens en 90 meisjes in de 2 gemeentescholen: 3069 fr. (incl. 212 fr. van het bureel van weldadigheid) – 
voor 60 meisjes bij de Ursulinen: 45 fr. (dat is de subsidie die de staat daarvoor geeft)
(Voor het vervolg verwijzen we naar de inkomsten-evolutie hieronder)
Het type-schoolreglement van 1859, het KB van 10 januari 1863 en het uitvoerend besluit van de gouverneur van Brabant van 
27 maart 1863 probeerden wat uniformiteit te krijgen in de beloning der schoolmeesters en -meesteressen.
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De onderwijzers van de gemeentescholen werden vanaf dan vergoed in functie van de categorie waarin de school door de 
schoolinspectie was ondergebracht. 
In 1863 werden beide gemeentescholen van Londerzeel in de 1ste categorie gerangschikt. De school van de Ursulinen, die gea-
dopteerd was, werd niet geklasseerd. 
Voor de gemeente-onderwijzers betekende dat concreet: 
- Een vaste jaarwedde (zie tabel hieronder) 
- + een vergoeding voor het onderwijs aan de arme kinderen à 85 % van 6,00 fr. per kind .
- De betalende kinderen betaalden voortaan allemaal 6,00 fr. per jaar, waarvan ¾ voor de onderwijzer.
Voor de gemeente-ondermeesters:
- Een vaste jaarwedde (zie tabel hieronder) 
- + een vergoeding voor het onderwijs aan de arme kinderen à 15 % van 6,00 fr. per kind.
- De betalende kinderen betaalden allemaal 6,00 fr. per jaar, waarvan ¼ voor de ondermeester.
Voor de onderwijzeressen van de geadopteerde meisjesschool:
- Alleen een vergoeding voor de aankoop van klasgerief en verwarmingsmiddelen voor de arme kinderen. 

Vergoedingen en weddes (1863-1879)
1863-64 1864-65 1865-66 1866-67 1867-68 1868-69 1869-70 1870-71

SCHOOL I - Dorp
Onderwijzer, arme kinderen à 6,00 fr. x 2/3 118 = 600 fr. 122 = 488 134 = 536 140 = 560 133 = 560 153 = 162 = 648 125 = 500
Betalende à 6,00 fr. x 75 % 56 = 249 fr. 56 = 249 50 = 225 50 = 225 50 = 225 50 = 225 50 = 225 50 = 225
Vergoeding voor onderwijs aan volwassenen - - - - 350 - - -
Vaste wedde = 400 fr. 800 fr. 800 800 800 800 800 800
Schoolgerief arme leerl.  1 fr./kind vanaf 1870 - - - - - - - 125 = 125
bijdrage voor verwarming 70
Ondermeester, arme kind. à 0,90 fr. 118 = 108 fr. 122 = 244 134 = 268 140 = 280 133 = 280 153 = 162 = 324 125 = 250
Betalende à 6,00 fr. x 25 % 56 = 87 fr. 56 = 87 50 = 75 50 = 75 50 = 75 50 = 75 50 = 75 50 = 75
Vergoeding voor onderwijs aan volwassenen - - - - 250 - - -
Vaste jaarwedde = 320 fr. 600 fr. 600 600 600 600 600 600
SCHOOL II - Heide
Onderwijzer, arme kinderen à 6,00 fr. x 1/3 172 = 877 fr. 188 = 752 200 = 800 227 = 896 217 = 906 226 = 238 = 952 222 = 888
Betalende à 6,00 fr. x 75 %. 75 = 337 75 = 337 80 = 360 80 = 360 80 = 360 80 = 360 80 = 360 80 = 360
Vergoeding voor onderwijs aan volwassenen - - - - 350 150 150
Vaste wedde 200 fr. 800 fr. 800 800 800 800 800
Schoolgerief arme leerl. 1 fr./kind vanaf 1870 222 = 222
Bijdrage voor verwarming 70
Ondermeester, arme kind. à 0,90 fr. 172 = 155 188 = 376 200 = 400 227 = 448 217 = 452 226 = 238 = 476 222 = 444
Betalende à 6,00 fr. x 25 % 75 = 113 75 = 113 80 = 120 80 = 120 80 = 120 80 = 120 80 = 120 80 = 120
Vergoeding voor onderwijs aan volwassenen - - - - 250 - -
Vaste jaarwedde - 600 fr. 600 600 600 600 600
URSULINEN
Samen, arme kinderen à 6,00 fr. (vanaf 1867) - - - 125 = 750 137 = 822 153 = 155 = 930 0
Boeken, gerief arme leerlingen, 1 fr. vanaf ’70 25 fr. 25 fr. 25 fr. - - - - 146 = 146
Schoolverwarming 20 fr. 20 fr. 20 fr. - - - - 70
Weddes onderwijzeressen 0 fr. 0 fr. 0 fr. - - - - -
Vergoeding voor onderwijs aan volwassenen - - - - 600 - - -

Opmerkingen: 
- Tot er een ondermeester kwam in de school op de Heide werd zijn theoretisch loon (behalve de vaste wedde) bij dat van 
meester Alewaerts bijgeteld.
- Het aandeel van de ondermeester in de vergoeding voor het onderwijs der arme kinderen bedroeg in 1863-1864 geen 1/3 
maar slechts 1/5. Dat was aanzienlijk minder dan in Malderen en Steenhuffel en werd daarom het volgende jaar aangepast.
- Het weldadigheidsbureel bleef in de kosten voor het onderwijs der arme kinderen 212 fr. per jaar bijdragen tot in het jaar 
1874. In 1875 werd dat 350 fr. omdat er van dan af zowel in de jongensschool van het dorp als in de gemeenteschool op de 
Heide 3 onderwijzers waren. Nog later werd de bijdrage tot 400 fr. opgetrokken.
- De serieuze weddeverhoging van 1864-1865 was door de wet opgelegd. Het waren standaardweddes voor een gemeente-
school van de 1ste categorie. 
- Vanaf het schooljaar 1866-1867 kregen ook de onderwijzeressen van de meisjesschool een vergoeding voor het onderwijs dat 
ze aan de arme leerlingen gaven. Deze vergoeding was voor alle onderwijzeressen samen en de bijdrage voor boeken, klasge-
rief en verwarming was hierin begrepen.
- Nadat de zusters vier jaar lang een vergoeding voor het onderwijs aan de behoeftige leerlingen gekregen hadden, besloot de 
gemeenteraad op 23 augustus 1870 om die niet langer te betalen. Men was immers te weten gekomen dat de vroegere pastoor 
van Londerzeel, Elias Cruckx, toen hij in 1838 in Londerzeel een klooster stichtte, ook een fondatie stichtte waarmee hij de 
zusters een inkomen verschafte om aan arme leerlingen gratis les te geven. De gemeente had hier nooit van geweten. Pas toen 
het geschil in 1874 werd opgelost en de kloosterzusters hun plicht om arme kinderen les te geven afkochten door 6000 fr. in de 
gemeentekas te storten, werd de vergoeding, inclusief de achterstal van de vorige jaren opnieuw door de gemeente betaald. 
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1871-72 1872-73 1873-74 1874-75 1875-76 1876-77 1877-78 1878-79
SCHOOL I - Dorp
Onderwijzer, arme kinderen à 6 fr. x 2/3 134 = 536 162 = 648 156 = 624 9 fr. x 4/9 170 = 680 170 = 680 169 = 676 171 = 684 173 = 692
Betalende à 6,00 fr. x 75 % 50 = 225 50 = 225 50 = 225 9 fr. x 4/9 48 = 192 35 = 140 40 = 160 38 = 145 33 = 132
Vergoeding voor onderwijs volwassenen - - - - - - - -
Vaste wedde 800 800 800 800 800 800 800 800
Schoolgerief arme leerl. 1 fr./kind 134 = 134 162 = 162 156 = 156 1,25 fr./kind 170 = 212 170 = 212 169 = 211 171 = 214 173 = 216
bijdrage voor verwarming 95 95 95 ? ?
Ondermeester, arme kind. à 0,90 fr. 134 = 268 162 = 324 156 = 312 9 fr. x 2 x 5/18 170 = 425 170 = 425 169 = 422 171 = 427 173 = 432
Betalende à 6,00 fr. x 25 % 50 = 75 50 = 75 50 = 75 48 = 120 35 = 87 40 = 100 38 = 95 33 = 82
Vergoeding voor onderwijs volwassenen - - - - - - - -
Vaste jaarwedde 600 600 600 600 600 600 600 600
SCHOOL II - Heide
Onderwijzer, arme kinderen à 6 fr. x 1/3 213 = 852 177 = 708 188 = 752 9 fr. x 4/9 185 = 740 221 = 884 222 = 888 230 = 920 245 = 972
Betalende à 6,00 fr. x 75 %. 80 = 360 80 = 360 80 = 360 9 fr. x 4/9 70 = 280 60 = 240 62 = 248 55 = 220 51 = 204
Vergoeding voor onderwijs volwassenen - - - - - - - -
Vaste wedde 800 800 800 800 800 800 800 800
Schoolgerief arme leerl. 1 fr./kind 213 = 213 177 = 177 188 = 188 1,25 fr./kind 185 = 231 221 = 276 222 = 277 230 = 287 245 = 306
Bijdrage voor verwarming 70 70 70 ? ?
Ondermeester, arme kind. à 0,90 fr. 213 = 426 177 = 354 188 = 376 9 fr. x 2 x 5/18 185 = 462 221 = 552 222 = 555 230 = 575 245 = 607
Betalende à 6,00 fr. x 25 % 80 = 120 80 = 120 80 = 120 9 fr. x 2 x 5/18 70 = 175 60 = 150 62 = 155 55 = 137 51 = 127
Vergoeding voor onderwijs volwassenen
Vaste jaarwedde 600 600 600 600 600 600 600
SCHOOL III - URSULINEN
Samen, arme kinderen à 6,00 fr. 0 0 0 forfait. ca 9 fr. 98 = 882 95 = 882 98 = 882 107 = 882 111 = 882
Boeken, gerief arme leerlingen, 1 fr. 124 = 124 93 = 93 97 = 97 - 0 0 0 0 0
Schoolverwarming 70 70 70 - 0 0 0 0 0
Weddes onderwijzeressen - - - - - - - -
Vergoeding voor onderwijs volwassenen - - - - - - - -
BEWAARSCHOOL - URSULINEN
Totale vergoeding forfaitair 65 = 200 65 = 200 ? ? ?

Opmerkingen:
- Vanaf het schooljaar 1874-1875 waren er 2 hulponderwijzers in scholen I (dorp) en II (Heide). De in de tabel opgegeven be-
dragen gelden voor elk der ondermeesters. De zusters Ursulinen (school 3) ontvingen terug een vergoeding voor het onderwijs 
der arme meisjes nadat het probleem met de donatie van pastoor Elias Cruckx was opgelost. Ze werden nu ook vergoed voor 
hun bewaarschool.
- We benadrukken dat alle hierboven gegeven bedragen begrotingscijfers zijn. De uiteindelijke vergoedingen werden bepaald 
in functie van de aanwezigheidslijsten die door de hoofdonderwijzers aan de gemeente moesten bezorgd worden. De meeste 
ingeschreven kinderen kwamen in de zomermaanden niet of zeer onregelmatig naar school. Een aantal liet zich zelfs het hele 
jaar niet zien. De schoolmeester had er wel financieel belang bij om de door hem opgegeven cijfers wat te manipuleren. Voor 
het jaar 1875 kregen we daar een voorbeeld van. Er waren dat jaar 170 arme kinderen verwacht en 156 hadden zich effectief 
ingeschreven. Daar kwamen nog 48 betalende kinderen bij. Bij een onaangekondigd schoolbezoek door de burgemeester op 24 
maart ontbraken er echter 71 behoeftige kinderen en werd vastgesteld dat een aantal betalende kinderen naar andere scholen 
ging. En het was nog niet eens zomer! Op 16 juni van hetzelfde jaar – toen er wel veel werk op de velden was – werd geduren-
de een officiële inspectie door de schoolinspecteur en de provincieraadsleden Donis en Pangaert bijna geen absenteïsme vast-
gesteld. Dat kwam, aldus het gemeentebestuur omdat de schoolinspecteur al vanaf 7 uur ’s morgens in het dorp gezien was en 
de inspectie pas in de namiddag gebeurde. Onderwijzer Kerremans had een aantal leerlingen uitgestuurd om de afwezige kin-
deren van het land te halen. Bij een nieuwe onaangekondigde inspectie door burgemeester Petrus Van Assche op 21 juni waren 
er alweer 90 van de ingeschreven behoeftige leerlingen afwezig...
- Voor de jaren 1879 tot en met 1884 zijn de cijfers allesbehalve representatief. We gaven daarover meer details toen we de 
schoolstrijd bespraken.
- Vanaf het schooljaar 1879-1880 werd de vergoeding voor het onderwijs der arme kinderen opgetrokken van 9 tot 10 fr per 
leerling en per jaar in school I. Voor school II bleef het 9 fr.
- Na de schoolstrijd van 1879-1884 werd op een systeem van vaste weddes overgestapt (voor de hoofdonderwijzer moet daar 
de waarde van het gebruik van huis met hof bijgeteld worden)
Tot 1896 moest een deel der leerlingen in principe nog zelf het schoolgeld betalen, maar hun aantal verminderde van jaar tot 
jaar. De opbrengst van hun schoolgeld ging vanaf 1885 a) voor de gemeentescholen volledig naar de kas van de gemeente b) 
voor de aangenomen vrije scholen voor de helft naar de gemeente en voor de helft naar de directie van het vrije instituut.
- Op 18 oktober 1884 was de volgende regeling voor het schoolgeld der betalende leerlingen afgesproken. Ik weet echter niet 
of deze ooit werd toegepast: kinderen van de laagste afdeling: 0,20 fr. per maand, kinderen van de middelste afdeling: 0,75 fr. 
per maand, kinderen van de hoogste afdeling: 1,00 fr. per maand.
- In 1896 werd in het gehele land het algemeen gratis onderwijs ingevoerd.
- Voor de aangenomen vrije scholen werden de vaste onderwijzersweddes door een globale forfaitaire vergoeding vervangen. 
Toen de aangenomen meisjesschool van het centrum in 1889 een gemeenteschool werd, werden de onderwijzeressen en hulp-
onderwijzeressen niet langer globaal vergoed, maar kregen ze zoals de andere gemeenteonderwijzers een vaste wedde (1200 fr. 
voor de hoofdonderwijzeres en 1000 fr. voor de hulponderwijzeressen).
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- Vanaf 1 januari 1896 werd de vergoeding voor de meisjesschool van Sint-Jozef (die een vrije school gebleven was) op 1000 
fr. gebracht. Het schoolgerief werd vergoed à 2 fr. per (arme) leerling per jaar, vergoeding voor de aankoop van naai- en brei-
gerief 1 fr. per leerling en per jaar. Maar dat werd herzien. Door de wet van 15 september 1895 (die o.m. het algemeen gratis 
onderwijs instelde) werd immers ook de betaling der onderijzers van aangenomen vrije scholen geregeld. De hoofdonderwijze-
res van vrije meisjesschool van Sint-Jozef (die in cath. 4 viel) kreeg een vaste wedde van 1300 fr. De hulponderwijzeressen 
kregen een vaste jaarwedde van 1100 fr.

Weddes en vergoedingen voor het schooljaar 1884-1885

JONGENSSCHOOL I - Dorp JONGENSSCHOOL II – St.-Jozef MEISJESSCHOOL III - DORP
Hoofdonderwijzer Kerremans Hoofdonderwijzer De Pauw - Vaste weddes (incl. bewaarschool) 1200
- Vaste wedde 2000 - Vaste wedde 2000 - Betalende leerlingen (geschat) 250
- Waarde gebruik woonst en hof 450 - Waarde gebruik woonst en hof 450 MEISJESSCHOOL IV – ST-JOZEF
- Vergoeding klasverwarming 150 - Vergoeding klasverwarming 150 - Vaste weddes (incl. bewaarschool) 800
- Schoolgerief arme kinderen 1,75 fr./kind 187 = 327 - Schoolgerief arme kinderen 1,75 /kind 134 = 234 - Betalende leerlingen (geschat) 150
Hulponderwijzer De Craecker Hulponderwijzer Van de Velde
- Vaste wedde 1800 - Vaste wedde 1000
Hulponderwijzer Verlinden
- Vaste wedde 1400
Hulponderwijzer De Wit
- Vaste wedde 1350

Na 1885 worden de vergoedingen der onderwijzers in het gemeentearchief niet consequent en overzichtelijk meer vermeld.
De dingen worden duidelijker wanneer we de inkomensevolutie van een aantal onderwijzers bekijken.

Voorbeelden van inkomensevolutie
Bernard Kerremans, hoofdonderwijzer school I 
Schooljaar 1851-1852.
- Staatswedde: 200 fr.
- Wedde van de gemeente: 75 fr.
- Onderwijs 188 arme jongens: 978 fr. Elders staat 600 fr. (wellicht 378 fr. voor de ondermeester)
- Voor verwarming der school: 35 fr.
- Voor aankopen schoolbehoeften voor arme kinderen: 143 fr.
- Betalende leerlingen: ?
Schooljaar 1854-1855.
- Vaste wedde betaald door de gemeente: 200 fr.
- Betalende leerlingen: 730,50 fr., samengesteld als volgt:

o 25 kinderen die de franse taal leren à 1,0 fr. per maand gedurende 6 maanden = 150 fr.
o 12 kinderen die de franse taal leren à 1,0 fr. per maand, gedurende 6 extra maanden = 72 fr.
o 75 kinderen die alleen vlaams leren à 0,75 fr. per maand, gedurende 6 maanden = 337,50 fr.
o 38 kinderen die alleen vlaams leren à 0,75 fr. per maand, gedurende 6 extra maanden = 171 fr.

- Gemeentelijke vergoeding voor het onderwijs der arme kinderen: 568 fr.
- Gebruik van een woning waar 2 à 5 pensionairs kunnen logeren à 75 fr. per trimester.
- Bijdrage voor de armen voor de verwarming der klassen: 36 fr.
- Bijdrage voor de schoolbenodigdheden der arme leerlingen: 106 fr.
- Winst op de verkoop van schoolbenodigdheden aan betalende leerlingen.
- Geschat totaal: 1800 à 2000 fr. per jaar.

Jan Emmanuel Verlinden, gemeentelijke jongensschool centrum
- 1884 hulponderwijzer: 1400 fr.
- 1886 hulponderwijzer: 1500 fr.
- 1897 hulponderwijzer: 1500 fr.
- 1899 hoofdonderwijzer: 2000 fr. (is gelijk aan de laatste wedde van Jozef Eugeen Kerremans)

Vital De Wit, ondermeester gemeenteschool 2
- aanvangswedde 1889: 1000 fr.
- 1890, gelijkschakeling met Verlinden: 1500 fr.
- 1897: 1500 fr.

Jan Frans De Pauw, hulponderwijzer gemeenteschool 1
- Aanvangswedde 1892: 1000 fr.
- Vanaf 1 januari 1895: 1250 fr.
- Vanaf 1 januari 1897: 1250 fr.
- Vanaf 1 januari 1900: 1350 fr. (4-jaarlijkse verhoging, was al 8 jaar in het onderwijs)
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- Vanaf 1 maart 1902: 1400 fr.
- 1906: 1500 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1907: 1700 fr. (wet van 21 mei 1906, 18 jaar dienst)
- 1919: 6600 fr.

De Ketelaere, hoofdonderwijzeres gemeentelijke meisjesschool centrum
- 1889: 1200 fr.
- 1896: 1400 fr. (verplichte aanpassing aan minimumloon en 100 fr. 4-jaarlijkse verhoging)
- 1900: 1500 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1904: 1600 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1907: 1900 fr. (wet van 21 mei 1906, 22 jaar dienst)

Bering, hulponderwijzeres gemeentelijke meisjesschool centrum
- 1889: 1000 fr.
- 1896: 1200 fr. (verplichte aanpassing aan wettelijk minimumloon)
- 1900: 1300 fr. (vierjaarlijkse verhoging)
- 1904: 1400 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1907: 1500 fr. (16 jaar dienst)
- 1919: 4900 fr. (30 jaren dienst)

Benedikt Talboom, hulponderwijzer
- 1899: 1100 fr. (aanvangswedde)
- 1903: 1200 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1907: 1300 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1919: 5800 fr.

De Boeck, hulponderwijzer
- 1100 fr.
- 1902: 1300 fr.
- 1906: 1400 fr. (4-jaarlijkse verhoging)

De Vos, hulponderwijzeres
- 1897: 1100 fr.
- 1902: 1200 fr.
- 1906: 1300 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1910: 1400 fr. (12 jaar dienst)
- 1919: 4900 fr. (30 jaren dienst)

Ternest, onderwijzeres centrum
- 1903: 1100 fr.
- 1907: 1200 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1919: 4900 fr. (31 jaren dienst)

Eeckelaers, hulponderwijzer
- 1901: 1100 fr. (aanvangswedde)
- 1905: 1200 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1909: 1300 fr. (4-jaarlijkse verhoging)
- 1919: 5050 fr.

Op 1 januari 1897 waren er volgende onderwijzers en onderwijzeressen in Londerzeel en waren hun weddes, conform de 
schoolwet van 15 september 1895 als volgt aangepast.

Naam Wedde Ancien. 1ste benoeming
Gemeente jongensschool - Dorp
- hoofdonderwijzer Kerremans J. Eug 2000 2/4/1862
- hulponderwijzer Verlinden J. Emm. 1500 15/8/1879
- hulponderwijzer De Pauw François 1250 15/11/1887
Gemeente jongensschool - Heide
- hoofdonderwijzer De Craecker Leo 1800 1874-1879 in Impe/Smetlede
- hulponderwijzer De Wit Vital 1500 28/11/1884
Gemeente meisjesschool - Dorp
- hoofdonderwijzeres De Ketelaere 1400 14 j 7 md
- hulponderwijzeres Bering 1200 7 jaar
- hulponderwijzeres De Vos 1100 2 j 7 md
Aangenomen meisjesschool - Heide
- hoofdonderwijzeres De Schrijver Marie 1300 8 j aangen.
- hulponderwijzeres Britsiers Odille 1100 1 j. aangen.
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BIJLAGE 3 - IETS OVER DE SCHOOLUITRUSTING
Toen privé-onderwijzer Bernard Kerremans in 1843 als gemeente-onderwijzer aangenomen werd moest 
hij in principe niet meer zelf voor schoolmeubelen en didactisch materiaal zorgen. Ofschoon zijn school 
daar redelijk goed van voorzien was en de gemeente voor hem al eerder een kompleet “stelsel van nieuwe 
maten en gewichten” had aangekocht, vond de schoolinspecteur in september 1843 toch dat er nog een 
paar dingen ontbraken. Dat waren:
- Ten minste 10 lessenaers met derzelve banken.
- 25 briefkassen
- De 9 leestafels op carton geplekt.
- 1 bureel van drukkunstige drukletters.
- 12 of 15 letterplanken.
- En eyndelijk boeken, papier en pennen voor de kinderen der armen.
Ik had graag getoond hoe sommige van die dingen er uit hebben gezien maar heb niets gevonden.

Op 22 februari 1860 moest voor de nieuwe gemeenteschool op Londerzeel-Heide, die op 1 april in ge-
bruik zou genomen worden, nog het volgende worden aangeschaft.

Omschrijving Prijs
Complete pomp voor 2 kranen, te leveren door loodgieter Croes, Londerzeel 75,00
Kachel in gietijzer, te leveren door Popelier, Brussel 50,00
4 gordijnen à 6 fr. 24,00
18 schoolbanken van 8 plaatsen, lengte 4 m., conform aan maar zonder de luxe van die van de gemeenteschool in St.Joost ten 
Node, te maken door de gebr. Peeters, uitstekende meubelmakers op de Heide. 1 schoolbank werd reeds gemaakt als model.

540,00

75 glazen inktpotten, bij Cappellemans, Brussel 9,00
3 Zwarte borden, glijdend op rails, te plaatsen tussen de vensters 45,00
Kleerhangers, vast aan de muur 20,00
Kast b = 1,0 m, h = 1,50 m., d = 0,40 m. 25,00
Eén telraam 12,00
Collectie maten en gewichten 60,00
Landkaarten van België en Europa, te kopen bij Landrien Rieux, Graanmarkt, Brussel 20,00

Op 16 maart 1889 ontbrak nog het volgende meubilair voor de nieuwe meisjesschool in de Statiestraat.
- Voor klas nr. 3 moesten er genoeg lessenaars zijn voor 80 in plaats van 60 leerlingen.
- De aardrijkskunde kaarten moeten van Alexis komen.
- Voor de 18 vensters moesten evenveel gordijnen voorzien worden.
- Voor de spreekkamer van de onderwijzeressen werd een kleine kast gevraagd.

Al het houtwerk mocht gemaakt worden door meubelmaker Isidoor Meskens uit Hingene tegen de 
prijs van 2789 fr. De rest mocht worden geleverd door Pouliaert uit Merchtem.

En in school 1, de jongensschool op de Heide, kwam men op dat moment nog te kort:
- Twee onderwijzerpupiters van het type bureautafel met stoel.
- De belangrijkste geometrische vormen.
- Een winkelhaak, een T, een gradenmeter en een houten kompas.
- Twee kaarten van België en een wereldkaart.
- Een bibliotheekkast.

In 1898 werd een vierde klas geopend in de jongensschool aan de Mechelsestraat. Daarvoor ontbraken:
- Verhoog (estrade)
- Lessenaar en stoel.
- Kast.
- Vouwbord.
- Vast zwart bord
- Zwart mobiel bord (op gietijzeren voet).
- Kruisbeeld.
- Buste van de koning.
- Metriek stelsel, verzameling maten en gewichten.

52



Website Londerzeel vroeger – Londerzeel, Onderwijs en onderwijzers – Louis De Bondt

- Weegschaal Roberval
- Doos met Belgische munten (Duflos)
- Thermometer.
- Wereldbol.
- ...... (ministerie van oorlog).
- 30 lessenaars (Amerikaans systeem).
- Vierkante meter.
- 2 anti-alcohol borden (dr. G. Rossière)
- 50 stokken voor gymnastische oefeningen
Alles mocht door Jan Baptist Van Doorslaer uit Londerzeel geleverd worden.
Andere schoolleveranciers die een offerte gestuurd hadden waren: Auguste Mees, Herentals, Pouliaert-
Peeters, Merchtem, August Sleebus, menuisier, Ruisbroek (Antwerpen), Louis De Bontridder, Grimber-
gen, J.B. Willems, libraire, Brussel rue d' Anderlecht 129, Paul Van Waeyenbergh, Anderlecht

BIJLAGE 4 - SPECIAAL ONDERWIJS
BEWAARSCHOOL
Voor 1870 hadden de zusters Ursulinen al een prive-bewaarschool in het dorp. Deze was door de gemeen-
te niet aangenomen. Op 25 oktober 1872 antwoordde het gemeentebestuur op de vraag van de gouverneur 
of er geen gemeentelijke bewaarschool nodig was:  “In onze gemeente bestaat  één privé bewaarschool 
waarvan we de bronnen van inkomsten niet kennen. De ouders die er hun kinderen heen sturen betalen  
de onderwijzers een vergoeding van 2 centimen voor elke dag van aanwezigheid.’

Wellicht werd deze bewaarschool voor de aanvang van het schooljaar 1874-1875 toch geadopteerd, want 
op 7 september 1874 lazen we:  “De gemeenteraad van Londerzeel vergadert tot het opmaken van het  
schoolbudget voor 1875 en besluit als volgt: conform art. 25 der schoolwet van 23 september 1842, 200  
fr. als aanmoediging ten voordeel van juffrouw de Brambilla en haar twee medehelpsters in drij lokalen 
voor het onderwijs en verzorgen van 175 kinderen minder dan 7 jaren oud, waaronder 65 arme.”
In de begroting van 1875-1876 werd eenzelfde bedrag ingeschreven. Daarna werd er van een afzonderlij-
ke vergoeding aan de bewaarschool van het dorp niet meer gesproken.

Toen eind 1879 ook op Londerzeel-Heide een vrije meisjesschool kwam, was daar meteen ook een be-
waarschool voor kleine meisjes èn kleine jongens aan verbonden.

LESSEN IN HANDWERK, HUISHOUDKUNDE, GEZONDHEIDSLEER
Na de schoolwet van 1879 en het begin van de schoolstrijd die er onmiddellijk op volgde, deed de Belgi-
sche regering er alles aan om de gemeentescholen zoveel mogelijke competitieve voordelen tegenover de 
overal oprijzende privé-scholen te bezorgen. Dat uitte zich ondermeer in de “lichte dwang” die op de ge-
meentebesturen uitgeoefend werd om moderne schoolgebouwen te bouwen, onderwijs voor volwassenen 
en gemeentelijke bewaarscholen in te richten. De meeste van die verzoeken werden op de meeste plaatsen 
afgewezen. Alleen als de maatregelen niet veel geld kostten, hadden ze een kans om aangenomen te wor-
den.

Het geven van naailessen in de meisjesscholen van de gemeente, was een maatregel die door art. 5 van de 
wet van 1 juli 1879 werd opgelegd en de gemeentekas niet op al te hoge kosten zou jagen. Londerzeel had 
in 1879 weliswaar geen gemeente-meisjesschool maar wel 2 gemengde scholen. De gemeenteschool van 
de Heide was (tot dan) echt gemengd maar die van het Dorp was dat alleen in naam.
Toch werden in beide scholen hiervoor onderwijzeressen aangenomen (ik heb het daar al over gehad) en, 
op 19 december 1879, een speciaal reglement aangenomen.
Hierna geef ik – voor wie het zou interesseren - de artikelen van dit reglement.

Art.1: In de gemeentescholen van Londerzeel wordt een werkplaats gecreëerd voor het naaionderricht.
Art.2: Dit onderricht bevat alle materies uit het programma dat door de regering op voorstel van de centrale commis-
sie van het lager onderwijs werd aangenomen en dat gepubliceerd werd in het Mem. Adm. van 1877, blz. 1204-1206.
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Art.3: Per week zullen er minstens 4 uur aan het naaionderricht worden besteed.
Art.4: Alle meisjes die het lager onderwijs volgen, volgen ook de naailessen.
Art.5: Terwijl de meisjes naailessen volgen zullen de jongens onderwezen worden in het kweken van bomen en in de 
landbouw en zullen ze herhalingen en praktijkoefeningen van de basisvorming krijgen, zoals het maken van opstellen, 
dictees. De andere vakken zullen natuurlijk in de gemengde scholen door de leerlingen van beide geslachten samen 
worden gevolgd.
Art.6: De raad zal, rekening houdend met de onderrichtingen in deze materie, de persoon aanduiden die de handenar-
beid zal onderrichten.
Art.7: De speciale onderwijzeres voor het naaiwerk ontvangt per jaar en per meisje een vergoeding van 12 fr. zonder 
dat het totaalbedrag evenwel de 160 fr. mag overschrijden. Dit artikel werd op 19 juni 1880 als volgt gewijzigd: de 
speciale onderwijzeres van het handwerk krijgt een vaste vergoeding van 160 fr. per jaar.
Art.8: De grondstoffen zullen gratis ter beschikking van de arme leerlingen worden gesteld. Hiervoor wordt een be-
drag van 2 fr. per jaar en per leerling in de begroting gebracht.
Art.9: Begrippen van hygiëne en huishoudkunde worden eveneens aan de meisjes van de lagere meisjesschool en van 
de lagere gemengde school onderwezen, en dit conform het programma dat door de regering op voorstel van de cen-
trale commissie van het lager onderwijs werd aangenomen en dat gepubliceerd werd in het Mem. Adm. van 1877, 
blz.1206.

De rest van deze materie heb ik al eerder behandeld, behalve dit: In 1895 vroeg de hoofdonderwijzeres 
van de meisjesschool van het centrum (intussen gemeenteschool geworden) een naaimachine voor de 
naailessen. Haar vraag werd op 13 mei door de gemeenteraad ingewilligd.

TURNEN
In de eerste helft van 1893 werd het turnen officieel aan het leerprogramma van de lagere scholen toege-
voegd en kregen de gemeentescholen het voorstel om een heleboel materiaal aan te kopen. Op 15 juni 
1863 antwoordde de gemeente Londerzeel daarop (vertaald): “Monsieur le gouverneur. Ingevolge uw om-
zendbrief betreffende het turnonderricht in het lager onderwijs, laten wij u weten dat bijna al de leerlingen  
over koorden beschikken om ballen te laten dansen, grote en kleine, en andere voorwerpen die van aard  
zijn om hun kracht en handigheid te ontwikkelen. Aangezien deze voorwerpen dienen voor alle soorten van 
lichamelijke oefeningen stellen wij vast dat het geen enkel voordeel zou hebben om ons klasmeubilair aan  
te laten vullen. Wat betreft de vast opgestelde apparaten voor de turnlessen der jongens, twijfelen wij er  
niet aan dat het nuttig zou zijn om ze op te stellen, maar bij gebrek aan lokaal, kunnen wij daar momenteel  
niet aan voldoen.”

Dat was geen correct antwoord. Op 26 oktober van hetzelfde jaar werd het vervangen door: “om aan het  
program van onderwijs aangaande de lichaamsoefeningen te kunnen voldoen heeft de gemeenteraad be-
sloten voor 150 fr. meubelen te koopen voor gymnase.”

Toen in 1898 een vierde klas in de jongensschool aan de Mechelsestraat geopend werd, werden daarvoor 
samen met het ander schoolgerief ook “50 stokken voor gymnastische oefeningen” aangekocht.

SCHOLEN VOOR VOLWASSENEN
Het onderwijs der volwassenen (personen ouder dan 14 jaar) was in de 19de en het begin van de 20ste eeuw 
een verschijnsel met wat “ups” en vele “downs”. Er is zodanig veel over te vertellen dat het een afzonder-
lijke bijdrage verdient. En die zal het krijgen.

BEROEPSSCHOLEN
Londerzeel heeft een vrij lange traditie op het gebied van technisch onderwijs. Zonder er echt heel diep 
op in te willen gaan wil ik er toch het volgende over kwijt.

In 1850 werd door de zusters Ursulinen in het dorp een  kantwerkschool opgericht. Kantklossen was 
echter meer iets voor Bruggelingen of Brusselaars en die school had geen succes. 
De zusters Ursulinen hadden ook hun  pensionaat ofwel het  "Maison d' éducation pour jeunes filles", 
waar middelbaar onderwijs gegeven werd.
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In 1900 begon Karel Hermans op de hoek van de Statiestraat en de Meerstraat met zijn “Institut de com-
merce”, door Fransonkundigen ook wel eens “Handelsschool voor jongelingen” genoemd. Het was een 
vrije jongensschool. Meer dan 20 leerlingen heeft het nooit kunnen interesseren. In 1909 hield het insti-
tuut op te bestaan.

Links: de oprichter Karel 
Hermans.
Rechts: de school op de 
hoek van Statiestraat en 
Meerstraat.

In 1906 ontstond de eerste echte beroepsschool in Londerzeel. Onder de naam van “Samenwerkende 
Maatschappij De Wekker”. In 1906 werd die nog een beroepsschool voor Tuinbouw en kiekenkweek 
genoemd, even later werd dat “voor Tuin- en Landbouw” en in 1909 had men er al “beroepsschool voor 
het bedrijf van bloem- en moesteelt” van gemaakt.
Hoe dan ook, onder al deze omschrijvingen werd “de Wekker” door de gemeente vanaf het eerste jaar 
met een jaarlijkse toelage van 400 fr. gesteund. Dat bedrag kwam van een taks op de kippen die op de we-
kelijkse markt gebracht werden. De theoretische en praktische lessen werden gegeven:
1) Tuinbouwonderwijs: de heer Talboom, gediplomeerde aan de staatstuinbouwschool van Vilvoorde.
2) Landbouwonderwijs: de heer Arnold De Wachter, landbouwingenieur, afgestudeerd aan de speciale 
landbouwschool te Leuven.
Al in het eerste jaar werden de lessen regelmatig door 32 leerlingen gevolgd. Alvorens aangenomen te 
worden hadden die eerst in een toelatingsexamen moeten passeren.
Omdat het gemeentebestuur er van overtuigd was dat land- en tuinbouw en vooral de kippenkwekerij de 
levensstandaard van de boeren aanzienlijk zou kunnen verbeteren werd deze school door de gemeente op 
9 april 1906 (en op vraag van de bestuursleden van de Wekker) als gemeentelijke beroepsschool overge-
nomen. Dat opende meteen de deur om ook door het ministerie van landbouw gesubsidieerd te kunnen 
worden. Er werd alvast voor ieder van de twee afdelingen een toelage van 450 fr. per jaar gevraagd.
Op een verkreukeld maar niet gedateerd papiertje in het gemeente-archief vond ik de namen van de aan-
deelhouders van de samenwerkende maatschappij de Wekker. Het waren er 52 en samen zorgden ze voor 
een kapitaal van 18.650 fr.

Nr. Naam Aandelen Voldaan Nr. Naam Aandelen Voldaan
1 Van Assche Pieter 30 X 28 Talboom B. 4 X
2 De Amandel Alphons 30 X 29 Van Doorslaer Jean 3 X
3 De Keersmaecker Frans Karel 30 X 30 Nijs Octave 3 X
4 Dupret 20 31 De Wachter Arnold 3 X
5 Geyzen Jos 15 X 32 Van Ruysevelt Jos 3 overleden
6 Van Doorslaer Louis 15 X 33 Verlinden Jan 3 X
7 De Craecker 14 X 34 Willocx Em. 3 X
8 Helsen 10 X 35 Vermaesen Edmond 3 X
9 Van Loon 10 36 Van Doorslaer Frans 3

10 Eeckelaers Frans 10 X 37 Lettens Jos 3
11 Van Molle Jan 10 38 Pauwels Jan 3 X
12 Meuldermans Jules 10 X 39 Eeckelaers Alphons 3 X
13 Robberechts Seph 10 X 40 Schilders Victor 3 X
14 De Keersmaecker Rosalie 10 X 41 Wabbes Henri 2 X
15 De Keersmaecker Maria 10 X 42 Van Muylders August 2
16 De Vil Josepha 8 X 43 Verheyden Leonard 2
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17 Van Ruysevelt Louis 8 X 44 Plaskie Denis 2
18 Moens Rosalie 6 X 45 Plaskie Aline 2
19 Caluwaers Jos 6 X 46 Van Laer Pierre 2
20 De Roeck Jozef 6 47 Vanderborght Emiel 2
21 Van Assche Frans 6 X 48 Vermoesen Charles 2
22 Augustijns Edward 6 X 49 Rombauts Hort. 2
23 Meeus Louis 6 X 50 Meeus Frans 2 X
24 Bosman Frans 6 X 51 Drijboom Alphons 2 X
25 Haverals Jos 5 X 52 De Wit 6
26 Brosens Antoon 4 X Totaal aandeelen
27 Kerremans Eugene 4 X Ingeschreven kapitaal (x 50) 18.650 fr.

Op 23 september werden 2 gemeenteraadsleden aangewezen om in het bestuur van de Wekker te gaan ze-
telen. Het waren burgemeester Van Hove en raadslid De Keersmaecker. Hun taak bestond erin om toe-
zicht te houden op:
1) Het benoemen der leraars.
2) Het bepalen van de klasuren en het nazicht der leergangen.
3) Het bijwonen der examens.
4) Het onderzoeken, bespreken en bepalen van de noodzakelijke uitgaven.
De Wekker onderwees in een lokaal dat door de gemeente werd gehuurd. Ik weet het niet zeker maar dat 
zou wel eens in de hof van hoofdonderwijzer Jan Verlinden kunnen gelegen hebben. Verlinden was niet 
alleen aandeelhouder van de maatschappij, maar eind 1906 of begin 1907 had hij daar een “landgebouw” 
van 8 op 4 meter, bedoeld voor de stimulering van de kiekenkweek, laten bouwen.
Op 25 november  1911 werd hij  ook benoemd tot  “onderwijzer der  beroepschool voor  landbouw en 
moesteelt en kiekenkweek”.
Dat is dus al de vierde naam die ik voor deze beroepsschool in het gemeente-archief aangetroffen heb. 
Maar deze laatste naamsverandering had een goede reden. In maart 1910 had de heer Janssens, leraar aan 
de landbouwschool van Vilvoorde, immers laten weten dat het ministerie van wetenschappen nooit een 
toelage aan een instelling zou geven die niet het woord “landbouw” in haar benaming zitten had.
Jan Verlinden gaf iedere donderdagavond les en verdiende daarmee 225 fr. per jaar.

BIJLAGE 5 - VARIA
MATIGHEIDSBONDEN
Als gevolg van de wet van 16 augustus 1887 op de openbare dronkenschap werden in het laatste decenni-
um van de 19de eeuw in vele lagere scholen matigheidsbonden opgericht. Dat was zeker het geval in de 
jongensscholen van Londerzeel.
Het didactisch materiaal van deze bonden bestond uit:
- Liederenbundels tegen het drankmisbruik, zoals “Vergeet-mij-nietjes”, geschreven door de broers Jo-

zef en Firmin Vinx en uitgegeven in 1904.
- Een collectie anti-alcoholische platen.
- Het maandblad “Sint-Jansbode”, vanaf ca 1896 uitgegeven door een zekere Senden uit Sint-Truiden.
- Een (kleine) gemeentelijke subsidie om bovengenoemd materiaal aan te kopen.
In het gemeente-archief van Londerzeel wordt het bestaan van dergelijke bonden op 19 mei 1899 voor de 
eerste keer vermeld. In 1908 werd er nog een toelage van 50 fr. aan gegeven.

LESUREN EN VERLOFDAGEN
In het gemeente-archief van Londerzeel is hierover bijna geen informatie te vinden (In Malderen is dat 
anders). Vakanties en verlofdagen waren vastgesteld in het schoolreglement. Op 9 juli 1873 werd dat in 
Londerzeel als volgt gewijzigd: “De tekst van art. 9 van het schoolreglement van 20 april 1865, wordt  
(mede) op vraag van de onderwijzers van Londerzeel, vervangen door de volgende: ‘Het tijdstip en den  
duur der vacantie zijn bepaald als volgt: 1) van witten donderdag tot maandag na beloken paaschen (niet  
inbegrepen). 2) Van den 1sten september tot den 1sten october (was 15 july tot 15 augustus).”
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LESSENPROGRAMMA
Uit de organieke wet op het lager onderwijs van 23 september 1842.
Door  de  wet  opgelegde  lessenprogramma:  godsdienst,  moraal,  lezen,  schrijven,  metriek  stelsel, 
rekenkunde, moedertaal en Frans.
Na de organieke wet op het lager onderwijs van 20 september 1884.
1) Het onderwijs in de lagere scholen van Londerzeel bevat al de leervakken als verplichtend voorgesteld 
krachtens het paragraaf 1 van artikel 4 der voormelde wet.
2) Het onderwijs van den Roomsch-katholieken godsdienst en de zedenleer maakt deel van het program-
ma. Dit onderwijs wordt gegeven tijdens de eerste of gedurende de laatste half uur der klassen. De kinde-
ren wier ouders zulks vragen zijn niet verplicht dit onderwijs bij te wonen.
3) Voor wat dit onderwijs betreft zijn de onderwijzers gehouden de boeken te gebruiken die hun door de 
heeren pastoors der parochie worden aangeboden.
4) Het onderwijs der grondbeginselen der fransche taal maakt ook deel van het programma.
5) Behalve de in de nummers 1, 2 en 4 vermelde vakken wordt het de hoofden van iedere school vrijgela-
ten een of meer der volgende leervakken in hunne school in te voeren: a) De vormleer, b) Eerste beginse-
len der natuurkunde.

INENTINGEN EN GENEESKUNDIG TOEZICHT
Vanaf het ontstaan van de gemeenteschool werden alleen kinderen aangenomen die tegen de koepokken 
ingeënt waren of die de pokken al hadden gehad. Aan het bekomen van gratis onderwijs werd de voor-
waarde verbonden om de kinderen te laten vaccineren. Deze inentingssessies werden door de gemeente in 
de school zelf georganiseerd.
Na de eerste wereldoorlog is er ook een stelsel van gratis geneeskundig toezicht in de scholen gekomen.
Op 8 oktober 1919 legde schoolinspecteur Bouts dit systeem – waar net voor het begin van de oorlog ook 
al sprake van geweest was - in een brief aan het gemeentebestuur uit. In 1920 werd de inrichting ervan 
door het gemeentebestuur aangenomen en vanaf 1921 was het medisch toezicht van de leerlingen een 
jaarlijks weerkerende procedure.

PRIJSUITDELINGEN
Op het einde van het schooljaar werden, in aanwezigheid van de notabelen van de gemeente, aan verdien-
stelijke leerlingen prijsjes uitgereikt. Dat gebeurde niet overal – In Steenhuffel bijvoorbeeld heeft men 
daar lange tijd niet aan mee gedaan – maar in Londerzeel gebeurde het wel.
Die prijzen werden uit de kas van de gemeente betaald.
In 1873 werd daar bijvoorbeeld 150 fr. voor uitgetrokken. In 1883 was dat al een tijd 200 fr. geworden.

De slimste leerlingen van de klas mochten aan de kantonale prijskampen deelnemen. Op 19 januari 1887 
krijgen we een beetje inzicht in de impact van zo’n voor een paar enkelingen bijzonder heugelijke dag.
“Prijsdeeling aan de leerlingen bekroonden in concours op zondag 23 january rond 3 ure namiddag in 
het gemeentehuis. Er wordt besloten a) voor opluistering der feest de fanfaren maatschappijen uit te no-
digen. b) De ouders der kinderen en kinderen bekroond in het concours der lagere scholen moeten per-
soonlijk en in hunne woningen hiervan verwittigd worden door den veldwachter. c) Bericht van deze  
plechtigheid zal in de Londerzelenaar afgekondigd worden in nummer Zondag 23 January en het vlag  
van ’t gemeentehuis moet van ’s morgens uitsteken.”
Hierna hadden de namen van de luisterrijke Londerzeelse laureaten moeten staan. Maar ik heb ze niet ge-
vonden.

Terug naar het begin van de website Londerzeel vroeger
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