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In 1923 besloot het Gentse stadsbe
stuur een natuurwetenschappelijk 
museum op te richten dat zowel voor 
de schoolgaande jeugd als voor het 
volwassen publiek zou openstaan. 
De oprichting hiervan en de leiding 
werd toevertrouwd aan Leo Michel 
Thiery. Hij was een bijzonder be
gaafd onder~jier en een vooraan
staand figuur in verschillende na
tuurwetenschappelijke verenigingen. 

In 1924 werd de vroegere vakschool 
voor Ienerzeuers in het Berouw tel' be
schikking gesteld. Bij het gebouw lag 
een stuk opgehoogde weidegrond waar 
meteen begonnen werd met de aanleg 
van een botanische tuin . 
Michel Thiery beschikte reeds van het 
begin over een aantal waardevolle ver
zamelingen . Zij vormden de basis van 
het nieuwe museum. 
Het museum kreeg de naam 'School
museum' . Het was immers vooral afge
sternd op het onderwijs, waar in die tijd 
een enorm gebrek was aan didactisch 
materiaal . 
Niettegenstaande Michel Thiery niet 
museologisch geschoold was , slaagde 
hij er in, o.a. door zijn pedagogische 
aanleg , de onderwerpen op een origine
le en voor iedereen begrijpbare wijze 
voor te stellen. 
De publieke belangstelling voor het 
museum was groot en het Gentse 
Schoolmuseum werd weldra een be
grip. Het was uniek in Europa. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
het museumgebouw beschadigd door 

.granaten . Enkele verzamelingen gingen 
verloren en de overige verzamelingen 
waren niet meer veilig in het bouwval
lige gebouw . 
Door de pedagogische en didactische 
vooruitgang in het onderwijs, nam her 
aanLal schoolbezoeken fel af. Boven
dien kon het museum de snelle ontwik
keling van het museumwezen en de 
museumkunde niet volgen en kwam 

Hortus Michel Thiery 

het weldra verouderd over. 
Het stadsbestuur besloot dan ook het 
museum voor het publiek te sluiten. 
Een gedeeite van de omvangrijke ver
zarnelingen werd overgebracht naar 
een 'nieuw' Schoolmuseum in een zij
vleugel van de Sint-Pietersabdij in 
Gent. Andere gedeelten werden ge
schonken aan diverse instellingen of 
werden gewoon vernietigd. 

Op aandringen van de Schepen van 
Onderwijs startle in 1984 echter de re
novatie van het oorspronkelijke 
Schoolmuseum. De Hortus, zoals het 
voortaan zou heten, kon in 1987 op
nieuw voor het publiek worden open
gesteld . In het museum werd tot op he
den een tentoonstelling over bijen, 
spinnen en plantkunde ingericht. De 
tuin werd heraangelegd en biedt de 
mogeli jkheid om in het stadscentrum 
aan praktisch natuuronderricht te doen . 

De toenmalige plantentuin van het 
Schoolmuseum 
Thiery 's grote voorliefde voor de in- en 
uitheemse flora kwam tot uiting in de 
plantentuin. Door het boek "De Plan
tentuin van het Stedelijk Museum te 
Gent" dat hij in 1942 publiceerde, kun

tekening: d 'Huyve tter 

nen wij ons een gedetailleerd beeld 
vormen van deze tuin. "Onze tuin is in
gericht volgens de principes van de 
plantenaardrijkskunde... Een groot 
naarnbord duidt elke natuurlijke of 
kunstmauge groepering aan; bij iedere 
plant staa t een klein bordje waarop de 
Nederlandse naam , en als het kan ook 
de Latijn se en de Franse naam zijn ge
schilderd . Naast de weinig talrijke 
kunstmatige groeperingen vertoont de 
tuin veeI natuurlijke groeperingen in 
miniatuurlandschappen met hun ken
merkende flora: het bos, hel beernd, 
oever- en waterplanten in de vijver, het 
moeras, het duin, de zilte planten, de 
poldersueek, de zandstreek, de leem
streek, de kalkstreek, de mergelstreek, 
de schaliestreek (de eigenlijke Arden
nen), het Middellandse-Zeegebied, het 
Chinees-Japans kustgebied , de steppen, 
Kaapland , Mexico (een zogenaarnd 
Mexicaanse tuin met Cacteeen en Aga
yen), een tropisch hoekje en een ver
warmde broeikas." (Thiery, 1942) 

De plantentuin in evolutie 
Toen in 1960 het museum gesloten 
werd ging bet uiteraard spoedig ook 
met de tuin steeds verder bergaf. Inwo
ners uit de buurt kregen alle kansen om 
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van deze tuin een stukje 'in te palmen' . 
Spoedig verdwenen ook ettelijke 
prachtige planten. Wat eens zovelen op 
zondagvoormiddag naar het Berouw
 
bracht, verviel weldra tot een tuin met
 
paadjes langswaar 'het onkruid welig
 
tierde'. De interesse van de bevolking
 
verminderde uiteraard zienderogen.
 
Het duurde tot het begin van de jaren
 
'80 dat het stadsbestuur op zijn beurt
 
besliste om de tuin terug aan te leggen
 
en de gebouwen te restaureren. Ze zou

den hun oorspronkelijke bedoeling te

rugkrijgen.
 
Op 26 juni 1987 werd de Hortus op

nieuw geopend en er werd na 27 jaar
 
terug aangeknoopt met een rijk educa

tief verleden .
 
In de geest van Thiery wordt er mo

menteel in de tuin les gegeven aan kin

deren van zowel de kIeutertuin aIs van
 
het lager- en het secundair onderwijs.
 
Het was de bedoeling om een zo ge

trouw mogelijke reconstructie te rna

ken van de vroegere schooltuin. Er
 
werden dus perken aangelegd die, net
 
aIs vroeger , over een thema handelen :
 
geneeskrachtige kruiden , bol- en knol

gewassen, sierplanten, snijbloemen,
 
verfplanten , bijenplanten , akkergewas

sen enz.
 
In andere perken worden de typische
 
streken van Belgie opnieuw voorge

steld aan de hand van een verzameling
 
kenmerkende plantensoorten: vochtige
 
en droge heide, de kaIkstreek, de pol

ders, de duinen e.d.
 
Uitheemse streken zoaIs daar waren:
 

E2J 

B 

,CrTf
A 

E Kl
 
F G H 

Plan museumgebouw 
A. Bureau Thiery (reconstructie) 
B & C. Tijdelijke tentoonstellin gen 
D. Onthaal & Winkel 
E. Bureau 
F. Gematigde klimaatzone 
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G. Geografiscbe streken L. Cinemazaal 
H. Plantkunde M. Spinnen 
1.Bijen N. Tropen & Subtropen 
J. Klaslokaal (F, G, Ken N zijn in 
K. Polaire klimaatzone voorbereiding] 

IndeJing van de hortus
 
In de hortus vinden we een aantaI per

ken die opgedeeld kunnen worden in
 
twee groepen:
 

A. Biotopen: planten die tot een be
paald Belgisch district behoren werden 
samengebracht. Bijvoorbeeld: de hei
de, kaIkgrasland, bos, akker, boom
gaard, duinen, Ardennen enz. 

B. Thematische perken: planten die 
bepaalde kenmerken gemeen hebben. 
Bijvoorbeeld: geneeskrachtige kruiden, 
bloemplanten, snijbloemen , verfplan
ten, rozen, droogbloemen, oudere 
bloemsoorten enz. 

Indeling van het museum 
Waar vroeger in het museumgebouw 
de meest verscheidene onderwerpen 
dit ging van dierkunde over geschiede
nis, aardrijk skunde , kinderverzorging 
enz. ... tot plantkunde - behandeld wer
den, kan men momenteel terecht voor 
een permanente tentoonstelIing over: 

- de honingbij (heel het jaar door) 
- spinnen (tijdens de herfst) 
- plantkunde 

In voorbereiding zijn permanente ten
toonstellingen over: 
- geografische streken van Belgie 
- de gematigde klimaatzone 
- de tropen en de subtropen 
- het polair klimaat 
plus een retroruimte, tevens klaslokaal. 
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De tentoonstellingen zijn aangepast
 
aan leerlingen van de derde graad lager
 
onderwijs en het eerste secundair.
 

Didactische aanpak
 
Aan de hortus zijn enkele leerkrachten
 
verbonden die elk niveau van het on

derwijs vertegenwoordigen. Leerlingen
 
uit alle klassen van het lager en seeun

dair onderwijs of uit de kindertuin kun

nen hun keuze maken uit de aangebo

den tbema's.
 

Voorstel 

1) De honingbij. Les (ongeveer 50 mi
nuten). Deze les wordt naar keuze aan
gevuld met een videofilm over bijen 
(25 min.) en/of met een aan het niveau 
aangepast takenblad. De mogelijkheid 
bestaat ook om, samen met de leerlin
gen, in de bijenstal een bijenkast te 
openen. Dit kan echter alleen tijdens de 
maanden april tot augustus en met klei
ne groepjes. 

2. Spinnen. Deze tentoonstelling wordt 
slechts tijdens de herfstperiode openge
steld. Een les over spinnen duurt onge
veer 45 minuten en kan eveneens aan
gevuld worden met een takenblad en/of 
een videofilm (45 minuten). 

Rondlelding In Hortus Michel Thiery t1jdens het Oase-weekend In augustus 1992 
f oto: Marianne van Lier 

3. De seizoenen . Er wordt gebruik ge
maakt van zowel de zaal over de vier 
seizoenen als van de tuin om, afhanke
lijk van het seizoen, verschillende 
vooral botanische - seizoensverschijn
selen te verklaren en te bespreken. 
Bijvoorbeeld: bestuiving en bevruch
ting, zaadverspreiding, herfstverschijn
selen, enz. (lesduur ongeveer 45 minu
ten). 

Een aan het leer
Situer ing l lortus lingenniveau aan

gepast takenblad 
vult de les aan. 

4. Serre. In de 
verwarmde serre 
kunnen verschil
lende tuinbouw
kundige technie
ken ingeoefend 
worden, bijvoor
beeld zaaien, ver
spenen, inpotten, 
verpotten, stek 
ken nemen enz. 
Deze activiteit 
kan zoweI als 
volwaardige acti
viteit (vb, secun
dair beroepson
derwijs) georga
niseerd worden of 
lean ingepast wor
den in een andere 
lesactiviteit. 
Vooral kleine 

kinderen gebruiken deze serreaetiviteit 
als rustperiode of als uitbreiding van 
een les in de tuin. 

5. Andere. Er wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met speciale wen
sen van de leerkracht en dit als aanvul
ling van het bestaande pakket. 

6. Tijdelijke tentoonstellingen. Re
gelmatig worden in de Hortus tijdelijke 
tentoonstellingen georganiseerd. 

Klasbezoeken zijn gratis en worden 
best ruim op voorhand aangevraagd op 
nummer 09/225.05.42. 

Door de educatieve dienst worden re
gelmatig rondleidingen in de tuin en 
het museum gegeven voor groepen 
volwassenen. Deze rondleidingen gaan 
door op vaste data (zie persberichten) 
en zijn eveneens gratis. 
Op aanvraag kan er ook een thema
rondleiding worden georganiseerd. In 
dat geval wordt echter een vergoeding 
van 1000 F gevraagd. Afspraken op het 
bovengenoemde telefoonnummer. 

W. De Vas is educatief medewerker 
bij Hortus Michel Thiery. 

Adres: 
Hortus Michel Thiery 
Berouw55 
9000 Gent 
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