
Guido Gezelle begon zijn professionele carrière als leraar aan het Kleinseminarie in Roeselare. Met veel 
overgave en toewijding stond hij voor de klas, waarbij hij, net als in zijn poëzie, ook wel eens experimenteel 
uit de hoek durfde komen. Over het onderwijs in de 19e eeuw en Gezelle als leraar komen twee sprekers aan 
het woord tijdens het eerste deel van deze studiedag. In de namiddag duiken we in de correspondentie tussen 
Gezelle en de leraars van het Brugse Sint-Lodewijkscollege. De brieven van deze leraars zijn sinds vorig jaar 
te raadplegen via www.gezelle.be en leverden interessante inzichten op.  

PROGRAMMA
10.00u Ontvangst en koffie
10.30u Verwelkoming, door voorzitter dr. Jan Geens 
10.45u De pedagogische context waarin het thema ‘Gezelle en het onderwijs’ moet worden gesitueerd,  

door em. prof. dr. Marc Depaepe
11.30u  Poëzie als bouwsteen in Gezelles onderwijs, door em. prof. dr. Johan van Iseghem
13.00u  Broodjesmaal in de Vriendenzaal
14.00u  Het editieproject van Gezelles brievencorpus: nut en voorgeschiedenis, door em. prof. dr. Piet Couttenier
14.20u De online editie van de Sint-Lodewijkscorrespondentie: een participatieve aanpak, door Els Depuydt, 

wetenschappelijk medewerker Gezellearchief
14.40u Demonstratie van de online-brieveneditie, door Ellen Vanderstraeten, wetenschappelijk medewerker KANTL
15.00u Over enkele Gezelle-correspondenten van het Brugse Sint-Lodewijkscollege, door Karel Platteau, Jan Geens 

en Paul Thoen
15.50u Slotwoord
16.00u Einde van de studiedag

PRAKTISCHE INFO
Locatie: Vriendenzaal Musea Brugge (Groeningemuseum, 1e verdieping), Dijver 12, 8000 Brugge.
Prijs: € 10 (€ 5 voor leden van het Gezellegenootschap), ter plaatse te betalen.
Inschrijven vóór 22 november via Inge Geysen (Musea Brugge), Dijver 12, 8000 Brugge, 050 44 87 99 (kantoor-
uren) of inge.geysen@brugge.be. 

‘Leert een’ schoone lesse aan dezen’
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