
Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Anna.01 Het externaat (aan de overkant van de kloosterdreef), gebouwd 

in 1901. (Je ziet ook de kleine vleugel dwars op de kloosterdreef)
schoolarchief foto

Anna.02 Het externaat, de hoek Kloosterdreef-Zuidmoerstraat. schoolarchief foto

Anna.03 Zicht op ‘binnenkoer’ van externaat, nadat de kleine dwarse 
vleugel is gesloopt (De vrouw is Nancy Robins, een Engelse 
leerling die bijna heel haar leven in Ten Doorn is gebleven)

schoolarchief foto

Anna.04 Passarelle over de kloosterdreef, die het pensionaat en het 
externaat verbond.

schoolarchief foto

Anna.05 Het hoofdgebouw van Sint-Anna, gebouwd in 1936, met op het 
gelijkvloers de montessoriklassen.

schoolarchief foto

Anna.06 Montessoriklas schoolarchief foto

Anna.07 Klas schoolarchief foto

Anna.08 Klas schoolarchief foto

Anna.09 Huishoudklas van de vierde graad. schoolarchief foto

Anna.10 Huize Willems (naast het externaat langs de Zuidmoerstraat) 
werd in 1924 aangekocht en aangepast tot huishoudklas “Sint-
Martha”.

schoolarchief foto

Anna.11 Huishoudklas “Sint-Martha” schoolarchief foto

Anna.12 Huishoudklas “Sint-Martha” schoolarchief foto

Anna.13 Strijklokaal in de eerste verlenging(1962), nu didatisch lokaal 
voor de kleuterleidsters.

schoolarchief foto

Anna.14 Plan van eerste verlenging in 1962 (met o.a. strijkklas) generalaatsarchief plan

SINT-ANNA



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Anna.15 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 

Zuidmoerstraat, inplantingsplan.
generalaatsarchief plan

Anna.16 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 
Zuidmoerstraat, voorgevel en zijgevel.

generalaatsarchief gevels

Anna.17 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 
Zuidmoerstraat,achtergevel.

generalaatsarchief gevel

Anna.18 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 
Zuidmoerstraat, doorsnedes.

generalaatsarchief snedes

Anna.19 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 
Zuidmoerstraat, plan gelijkvloers.

generalaatsarchief plan

Anna.20 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 
Zuidmoerstraat, plan eerste verdieping.

generalaatsarchief plan

Anna.21 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 
Zuidmoerstraat, plan tweede verdieping.

generalaatsarchief plan

Anna.22 Nieuwe constructie tussen Sint-Annagebouw van ’36 en de 
Zuidmoerstraat, plan derde verdieping.

generalaatsarchief plan

Anna.23 Sint-Anna anno 2004 (het gebouw langs de kloosterdreef is 
helemaal afgebroken).

persoonlijk archief fotocollage



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Dullaert.01 Verhuis van de humaniora van Sint-Theresia naar het nieuwe 

complex de Dullaert in 1976.
schoolarchief foto

Dullaert.02 Ingang van het Dullaertcomplex. schoolarchief foto

Dullaert.03 Interieur van de sporthal. schoolarchief foto

Dullaert.04 Het Dullaertgebouw met de kronkelende toegangsweg. schoolarchief foto

Dullaert.05 Exterieur van de sporthal (dit is langs de kant van het Leiken). persoonlijk archief foto

Dullaert.06 Exterieur van de klassen (dit is de gevel die uitkijkt over het Sint-
Pauluspaviljoen en de rest van de campus).

persoonlijk archief foto

DULLAERTCOMPLEX



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Kapel.01 Het OLV Ten Doorn beeldje, dat volgens de legende 

teruggevonden werd in een meidoorn.
schoolarchief foto

Kapel.02 Biddende zusters in de kapel. schoolarchief foto

Kapel.03 Het doksaal. schoolarchief foto

Kapel.04 Interieur (reeds met stoelen) rond 1940. schoolarchief foto

Kapel.05 Het altaar. schoolarchief foto

Kapel.06 Huidige uitzicht van de kapel, na renovatie. archief F. Pille foto

Kapel.07 Huidige uitzicht van de kapel, na renovatie. archief F. Pille foto

Kapel.08 Glasraam na renavotie. archief F. Pille foto

Kapel.09 Glasraam na renavotie. archief F. Pille foto

Kapel.10 Beeldje, met zondagskleren aan. archief F. Pille foto

KAPEL



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Klooster.01 Neogotische kapel schoolarchief foto

Klooster.02 Kloosterkeuken schoolarchief postkaart

Klooster.03 De refter (in de oostvleugel van het klooster) schoolarchief foto

Klooster.04 De kapittelzaal schoolarchief foto

Klooster.05 De ingang-belpoort (dit is lange tijd de enige ingang voor Ten 
Doorn geweest)

schoolarchief foto

Klooster.06 De ingang-belpoort schoolarchief foto

Klooster.07 De pandzaal schoolarchief foto

Klooster.08 Feest in de pandzaal schoolarchief foto

Klooster.09 De pandzaal zoals die er nu nog ongeveer uitziet (het ‘glazen 
dak’ werd door dakkoepels vervangen).

schoolarchief foto

Klooster.10 De pandzaal rond 1899. schoolarchief gravure

Klooster.11 De pandzaal als refter voor het pensionaat in 193x. schoolarchief foto

Klooster.12 De zuidelijke pandgang. schoolarchief foto

Klooster.13 Gang op de eerste verdieping naast het Sint-Jozeftuintje (dichtbij 
de biechtkapel).

schoolarchief foto

Klooster.14 De serres tussen de oostelijke pandgang en de oostelijke vleugel schoolarchief foto

Klooster.15 De serres tussen de oostelijke pandgang en de oostelijke vleugel schoolarchief foto

Klooster.16 De serres in verval. Nadien werden ze rond 1990 met de 
oostelijke vleugel van het klooster afgebroken.

schoolarchief foto

KLOOSTER



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Klooster.17 Zicht vanuit de tuin op het klooster rond 1970. schoolarchief schilderij

Klooster.18 Zicht vanuit tuin op klooster (1988). schoolarchief foto

Klooster.19 kloostertuin schoolarchief foto

Klooster.20 Pandzaal tijdens het feest van 100  jaar België. schoolarchief foto

Klooster.21 Elke dag vers wate ren bier in de pandzaal. schoolarchief postkaart

Klooster.22 Sint-Jozefstuintje schoolarchief postkaart

Klooster.23 Plattegrond van het klooster (gelijkvloers). schoolarchief plan

Klooster.24 Plan eerste verdieping en doorsnedes. generalaatsarchief plan en 
snedes

Klooster.25 Axionometrische schets van het klooster anno1832. generalaatsarchief perspectief

Klooster.26 Uitzicht klooster anno 2004. persoonlijk archief foto

Klooster.27 Uitzicht klooster anno 2004, meer ingezoomd. (links het 
allereerste pensionaat waarvan hellend dak werd vervangen 
door een plat dak bij reorganisatie in 1989)

persoonlijk archief foto

Klooster.28 Sint-Jozefstuintje anno 2004. persoonlijk archief foto

Klooster.29 Internaatsklokje (dat vroeger op het eerste pensionaat stond), 
dat nu zijn plaats heeft in het Sint-Jozefstuintje.

persoonlijk archief foto

Klooster.30 Klas (ondergebracht in westelijke vleugel, ten westen van Sint-
Jozefstuintje) anno 2004.

persoonlijk archief foto

Klooster.31 Belpoort anno 2004 (je ziet gerenoveerde gevel van kapel). persoonlijk archief foto

Klooster.32 Belpoort tijdensprocessie (de weinige keer dat poort open staat). schoolarchief foto

Klooster.33 Kloosterkeuken (centrale keuken die kookte voor alle afdelingen) schoolarchief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Lager.01 Lagere school anno 1901. In het dak waren slaapzalen voorzien 

voor de normalisten. (let op lichtkapellen!)
schoolarchief foto

Lager.02 Overzicht lagere school. schoolarchief postkaart

Lager.03 Overvolle speelplaats anno 1934. schoolarchief foto

Lager.04 In rij op de speelplaats van klein naar groot. schoolarchief foto

Lager.05 Vleugel van het lager met op de voorgrond de druivenserre. schoolarchief foto

Lager.06 Hoek waar normaalschool en lager samenkomen. schoolarchief foto

Lager.07 Normaliste die een oefenles geeft aan lagere schoolkinderen 
(verliep praktisch want de gebouwen lagen naast elkaar).

schoolarchief foto

Lager.08 Schade tijdens WO II. Ook aan gebouwtje die de speelpaats in 
2 delen verdeelde.

schoolarchief foto

Lager.09 Speelplaats anno 1950 (speelplaats van de jongsten). schoolarchief foto

Lager.10 Lager klasje (met op de achtergrond de muur van de textiel 
fabriek die Ten Doorn in het Oosten afsluit, wat het gesloten 
karakter van Ten Doorn weerspiegelt.)

schoolarchief foto

Lager.11 Eerste deel van de speelplaats. schoolarchief foto

Lager.12 Lager anno 2004 (tussengebouwtje is verdwenen), ingepalmd 
door de kleuters

persoonlijk archief foto

Lager.13 Afdak, iedere klas geeft rechstreeks uit op speelplaats (anno 
2004).

persoonlijk archief foto

Lager.14 Gebouw gezien langsheen de muur van de textielfabriek, waar 
zich nu een fietsenstalling bevindt. Op de achtergrond de kerk 
van Eeklo (anno 2004)

persoonlijk archief foto

LAGERE SCHOOL



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Normaal.01 Speelplaats naast het gebouw van de lagere school. schoolarchief postkaart

Normaal.02 Speelplaats naast gebouw van de lagere school,  gebruikt als 
studiehoek.

schoolarchief foto

Normaal.03 (Scherpe) hoek van de driehoek die de normaalschool vormt.
Ademhalingsoefeningen als gevolg van de nazi-doctrine.

schoolarchief foto

Normaal.04 Andere (bijna rechthoekige) hoek van de driehoek die de 
normalschool vormt, weliswaar tijdens de afbraak begin ’80.

schoolarchief foto

Normaal.05 Zicht vanuit de driehoek op de nauwe opening naar de 
speelplaats langs het gebouw van de lagere school.

schoolarchief postkaart

Normaal.06 Vleugel aan de tuinzijde (met o.a. de turnzaal). schoolarchief postkaart

Normaal.07 Vleugel aan de tuinzijde (met o.a. de turnzaal). schoolarchief foto

Normaal.08 Interieur turnzaal schoolarchief foto

Normaal.09 Interieur turnzaal schoolarchief foto

Normaal.10 Interieur turnzaal schoolarchief foto

Normaal.11 Interieur turnzaal schoolarchief foto

Normaal.12 In de hoofdvleugel langsheen de Zuidmoerstraat: het auditorium 
aardrijkskunde (1928).

schoolarchief foto

Normaal.13 In de hoofdvleugel langsheen de Zuidmoerstraat: eerste labo. schoolarchief postkaart

Normaal.14 In de hoofdvleugel langsheen de Zuidmoerstraat: de ‘peda’ klas 
(1928).

schoolarchief foto

NORMAALSCHOOL



Referentienr. Beschrijving locatie Detail
Normaal.15 Schade door WO II (1940). schoolarchief foto

Normaal.16 Schade aan slaapzaal (1940). schoolarchief foto

Normaal.17 Zwaar gehavende chambrette (1940). schoolarchief foto

Normaal.18 Gang in OLV slaapzaal,  reeds met kamers. Dit is op de tweede 
verdieping in het deel langs de Zuidmoerstraat dat niet is 
afgebroken in 1979.

persoonlijk archief foto

Normaal.19 Uitzicht uit kamer in het OLV compartiment (Dit is op de tweede 
verdieping in het deel langs de Zuidmoerstraat dat niet is 
afgebroken in 1979.) Je kijkt op de oude hoeve en Sint-Theresia.

persoonlijk archief foto

Normaal.20 Kamer in Sint-Gerardus compartiment. Dit is het deel boven de 
vroegere lagere school, het dichtst bij de Zuidmoerstraat.
(Het tweede deel meer naar de tuin toe, nl.Sint-Jan Bergmans 
was identiek ingericht.)

persoonlijk archief foto

Normaal.21 Kamer in Sint-Gerardus compartiment. Er werd een tussenschot 
geplaatst in een soort Z-vorm waar aan beide zijden het bed 
werd ingeplaatst. Het tussenschot is tevens zo geplaatst dat 
beide kamers elk de helft van een raam krijgen.

persoonlijk archief foto

Normaal.22 Missie-actie in de sporthal van de normaalschool. schoolarchief foto

Normaal.23 Afbraak van slaapzaal op tweede verdieping boven de turnzaal 
van de normaalschool. Let op het soort gewelf dat telkens ge-
ensceneerd wordt.

schoolarchief foto

Normaal.24 Naaiklas op de eerste verdieping langs Zuidmoerstraat. schoolarchief foto

Normaal.25 Naaiklas op de eerste verdieping langs Zuidmoerstraat. schoolarchief postkaart

Normaal.26 Naaiklas op de eerste verdieping langs Zuidmoerstraat. schoolarchief foto

Normaal.27 Muzieklassen normaalschool (tegen de boerderij, ook te zien op 
plannen overzicht).

schoolarchief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Overzicht.01 Situatie anno 1885 (eerste pensionaat – eerste uitbreiding 

langsheen de Zuidmoerstraat – eerste boerderij).
generalaatsarchief
archief

foto

Overzicht.02 Gravure van complex rond 1893. schoolarchief gravure

Overzicht.03 Gravure van complex rond 1899. schoolarchief gravure

Overzicht.04 Watertoren - onderhoudsgebouw (later Sint-Theresia) – tunzaal 
van normaalschool - tropische serre – op achtergrond de lagere 
school, omstreeks 1901.

schoolarchief foto

Overzicht.05 Luchtfoto 1948; algemeen overzicht. schoolarchief luchtfoto

Overzicht.06 Luchtfoto 1948; normaalschool – Sint-Theresia. schoolarchief luchtfoto

Overzicht.07 Luchtfoto 1948; Sint-Paulus – druivenserre – Sint-Theresia –
normaalschool – lager –en de beboste speelplaats van lager.

schoolarchief luchtfoto

Overzicht.08 Luchtfoto 1948; algemeen overzicht. schoolarchief luchtfoto

Overzicht.09 Luchtfoto 1948; normaalschool – lagere school. schoolarchief luchtfoto

Overzicht.10 Luchtfoto 1948;  foto vanuit het noorden genomen. schoolarchief luchtfoto

Overzicht.11 Luchtfoto 1948; overzicht van noordoostelijk deel. schoolarchief luchtfoto

Overzicht.12 Luchtfoto 1948; aansluiting tussen Sint-Theresia, de turnzaal van 
de normaalschool, de passarelle, de hoeves en de speelplaats.

schoolarchief luchtfoto

Overzicht.13 Overzicht na de afbraak van de vleugel aan de Zuidmoerstraat in 
1979.

archief F. Pille luchtfoto

OVERZICHT



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Overzicht.14 Panorama anno 1980 (de expo staat er nog). archief F. Pille luchtfoto

Overzicht.15 Panorama anno 1980, wat meer ingezoomd. archief F. Pille luchtfoto

Overzicht.16 Plan van de campus in ’89. archief F. Pille plan

Overzicht.17 Zicht vanuit Zuidmoerstraat (inmiddels is dit ook bijna helemaal 
open gebroken…binnen de ‘open’ schoolpolitiek).

archief F. Pille foto

Overzicht.18 Evolutieschets vanaf 1830 tot eind negentiende eeuw. generalaatsarchief schets

Overzicht.19 Situatie begin 20e eeuw (gelijkvloers). generalaatsarchief plan

Overzicht.20 Situatie begin 20e eeuw (eerste verdieping). generalaatsarchief plan

Overzicht.21 Situatie in de jaren ’10. generalaatsarchief plan

Overzicht.22 Opening (ingang) van binnenuit gezien (anno 2004). persoonlijk archief foto

Overzicht.23 Opening (ingang) van binnenuit gezien (anno 2004). persoonlijk archief foto

Overzicht.24 Opening (ingang) van binnenuit gezien (anno 2004). persoonlijk archief foto

Overzicht.25 Straatje achter Sint-Pieter met op de achtergrond de Dullaert 
(anno 2004).

persoonlijk archief foto

Overzicht.26 Straatje achter Sint-Pieter en Sint-Paulus (anno 2004). persoonlijk archief foto
Overzicht.27 Zicht langs de zijgevel van het vroegere Sint-Theresia op het 

overgebleven gedeelte langs  Zuidmoerstraat en speelplaats 
(anno 2004).

persoonlijk archief foto

Overzicht.28 Fotocollage van de huidige toegang (weerspiegelt de openheid 
van de huidige school) en van het nieuwe Sint-Anna complex 
(ook helemaal open naar de Kloosterdreef) (anno 2004).

persoonlijk archief fotocollage

Overzicht.29 Gerenoveerde Rectorhuis (waar nu een 5-tal zusters logeren) 
(anno 2004)

persoonlijk archief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Overzicht.30 Kloosterdreef anno  2004. persoonlijk archief foto

Overzicht.31 Sint-Annagebouw (°1935) anno 2004 (na fusie met college) persoonlijk archief foto

Overzicht.32 Anno 2004. Kloosterdreef getuigt nog steeds van de hermetische 
geslotenheid van weleer.

persoonlijk archief foto

Overzicht.33 Inplantingsplan van College OLV Ten Doorn anno 2004. economaat OLV foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Paulus.01 Exterieur gezien vanuit de tuin (voorgevel). schoolarchief postkaart

Paulus.02 Exterieur gezien vanuit de richting van het klooster (achtergevel. schoolarchief foto

Paulus.03 Exterieur gezien vanuit de richting van het klooster (achtergevel) 
rond 1910.

schoolarchief foto

Paulus.04 Exterieur gezien vanuit de richting van het klooster (achtergevel). schoolarchief foto

Paulus.05 Exterieur gezien vanuit de richting van het klooster (achtergevel).
In 1945, met Stijn Streuvels op de voorgrond.

schoolarchief foto

Paulus.06 Voorgevel met soldaten en verpleegsters in 1945. schoolarchief foto

Paulus.07 achtergevel schoolarchief foto

Paulus.08 Voorgevel met de speelplaats van het ernaast gelegen Sint-
Pietergebouw.

schoolarchief foto

Paulus.09 Zicht uit een raam van Sint-Paulus op het klooster en Sint-
Theresia.

schoolarchief foto

Paulus.10 Eetzaal (in oostelijke vleugel aan de tuinkant). schoolarchief foto

Paulus.11 Eetzaal (in oostelijke vleugel aan de tuinkant). schoolarchief foto

Paulus.12 Leeszaal (in westelijke vleugel aan de tuinkant). schoolarchief foto

Paulus.13 Leeszaal ( foto van de muur aan de tuinkant). schoolarchief

Paulus.14 De speelzaal met op de voorgrond de leeszaal (in het lichaam 
aan de tuinkant).

schoolarchief postkaart

Paulus.15 Het salon of de huiskamer, Sint-Cecilia genaamd (in de 
westelijke vleugel naast de leeszaal).

schoolarchief foto

SINT-PAULUS



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Paulus.16 Het salon of de huiskamer, Sint-Cecilia genaamd (in de 

westelijke vleugel naast de leeszaal).
schoolarchief foto

Paulus.17 Van de schitterende decoratie in Sint-Cecilia is slechts weinig 
bewaard gebleven (o.m. vernield en gestolen door de Duitsers).

archief F. Pille foto

Paulus.18 Van de schitterende decoratie in Sint-Cecilia is slechts weinig 
bewaard gebleven (o.m. vernield en gestolen door de Duitsers).

archief F. Pille foto

Paulus.19 Kamer schoolarchief foto

Paulus.20 Schilderklas schoolarchief postkaart

Paulus.21 Schilderklas (waar men aan het tekenen is). schoolarchief foto

Paulus.22 Naaiklas schoolarchief foto

Paulus.23 Muziek in de leeszaal schoolarchief foto

Paulus.24 Dactylokamertje schoolarchief postkaart

Paulus.25 Openluchtles in de tuin (gegeven door zuster Xaverina). schoolarchief postkaart

Paulus.26 Turnen schoolarchief foto

Paulus.27 Studie in de tuin (aan de kant van de voorgevel). schoolarchief foto

Paulus.28 Tennisvelden schoolarchief foto

Paulus.29 Hockey schoolarchief foto
Paulus.30 Orkest van Sint-Paulus. schoolarchief postkaart

Paulus.31 In een lange rij komt men gedisiplineerd terug van het klooster. 
(dit illustreert de zonering die er was op de ‘campus’.)

schoolarchief postkaart

Paulus.32 Aankomstbericht  dat werd gestuurd naar de ouders van Sint-
Paulusleerlingen.

schoolarchief tekstdoc.

Paulus.33 Engelstalige rekening. schoolarchief tekstdoc.



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Paulus.34 Uitnodiging voor de burgerij van Eeklo voor een 

toneelvoorstelling gespeeld door de leerlingen van de Sint-
Paulusafdeling (1914).

schoolarchief tekstdoc.

Paulus.35 Speciaal rapport dat wordt opgestuurd naar de ouders en 
waarop de vlijt van hun dochter wordt vermeld.

schoolarchief tekstdoc.

Paulus.36 Studieprogramma van Sint-Paulusafdeling. schoolarchief tekstdoc.

Paulus.37 Wasrekening (1910). schoolarchief tekstdoc.

Paulus.38 Fragment uit strip gemaakt bij het vrtrek van de Sint-
Paulusafdeling naar Loverval (nabij Charleroi).

schoolarchief strip

Paulus.39 Plan van kelder. generalaatsarchief plan

Paulus.40 Plan gelijkvloers. generalaatsarchief plan

Paulus.41 Plan eerste verdieping. generalaatsarchief plan

Paulus.42 Plan tweede verdieping. generalaatsarchief plan

Paulus.43 Doorsnede van he middenste deel (het lichaam). generalaatsarchief snede

Paulus.44 Doorsnede door de vleugels. generalaatsarchief snede

Paulus.45 Voorgevel (aan de kant van de tuin). generalaatsarchief gevel

Paulus.46 Achtergevel (aan de kant van het klooster). generalaatsarchief gevel

Paulus.47 Zijgevel (oost). generalaatsarchief gevel
Paulus.48 Zijgevel (west). generalaatsarchief gevel

Paulus.49 Kopgevel van de vleugels en aansluiting met lichaam. generalaatsarchief gevel

Paulus.50 Achtergevel anno 2004. persoonlijk archief foto

Paulus.51 Achtergevel anno 2004. persoonlijk archief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Paulus.52 Detail van een deur anno 2004. Dit wijst nogmaals op het elitaire 

van de afdeling en op de onafhankelijkheid van iedere afdeling.
persoonlijk archief foto

Paulus.53 Bufferruimte anno 2004 (2 kamertjes van vroeger), nodig om de 
grote flux aan leerlingen op te vangen.

persoonlijk archief foto

Paulus.54 zijgevel van Sint-Paulus met ingang tot leraarskamer anno 
2004, met op de achtergrond de eerste uitbreiding van Sint-
Pieter.

persoonlijk archief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Pensionaat.01 Sint-Lucie, vroeger de refter van het eerste 

pensionaatgebouwtje (1885, tegen Sint-Jozeftuintje). In 1945 
werden gewonde soldaten er verzorgd. 

schoolarchief foto

Pensionaat.02 De eerste verlenging van het pensionaat langs de kloosterdreef 
en de lindenlaan omstreeks 1900.

generalaatsarchief foto

Pensionaat.03 Eerste verlenging en het pensionaatgebouw (dat nog relatief 
klein was en nog maar één verdieping telde)

schoolarchief postkaart

Pensionaat.04 Uitbreiding van het eerste pensionaat langsheen de 
kloosterdreef. Er werd een tweede verdieping opgeplaatst en de 
kolommen getuigen van een verbreding.

schoolarchief postkaart

Pensionaat.05 Eerste pensionaatgebouwtje langs de kloosterdreef (met  
kolommen).

schoolarchief foto

Pensionaat.06 Podium in de kleine speelkamer in het eerste 
pensionaatgebouw langs de kloosterdreef (voor1900).

schoolarchief foto

Pensionaat.07 De kleine speelkamer in het eerste pensionaatgebouw, dat in 
1990 moest plaats maken voor een nieuwe polyvalente zaal. 

schoolarchief foto

Pensionaat.08 Kamer op de slaapzaal de Heilige Familie, dit is op de tweede 
verdieping van het internaatsgebouwtje langs de kloosterdreef.

schoolarchief foto

Pensionaat.09 Speelzaal in de eerste verlenging rond 1904. schoolarchief postkaart

Pensionaat.10 Studiezaal vervangt de speelzaal in de eerste verlenging rond 
1910.

schoolarchief postkaart

Pensionaat.11 Studiezaal vervangt de speelzaal in de eerste verlenging rond 
1910.

schoolarchief foto

Pensionaat.12 Speelplaats met begin van de lindenlaan. (zeer groen ingericht) schoolarchief foto

PENSIONAAT



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Pensionaat.13 Speelplaats met begin van de lindenlaan. (zeer groen ingericht) schoolarchief foto
Pensionaat.14 Volledige vleugel van het pensionaat langs de Kloosterdreef.

(je kunt duidelijk drie delen onderscheiden)
schoolarchief foto

Pensionaat.15 Volledige vleugel van het pensionaat langs de Kloosterdreef, 
langs de andere kant gezien.

schoolarchief foto

Pensionaat.16 Tweede verlenging (tijdens WO II). schoolarchief foto

Pensionaat.17 Podium in feestzaal (tevens turnzaal) in de tweede verlenging 
(rond 1910).

schoolarchief postkaart

Pensionaat.18 Podium in feestzaal (tevens turnzaal) in de tweede verlenging 
(anno 1935).

schoolarchief foto

Pensionaat.19 Podium in feestzaal (tevens turnzaal) in de tweede verlenging 
(anno 1935).

schoolarchief foto

Pensionaat.20 In 1962 werd de slaapzaal Sint-Michiels in het dak van de 
tweede verlenging vervangen door een slaapzaal over twee 
verdiepingen met een plat dak.

schoolarchief foto

Pensionaat.21 Slaapzaal Sint-Michiels. generalaatsarchief plannen

Pensionaat.22 Slaapzaal Sint-Michiels (ingezoomd op benedenverdieping). generalaatsarchief plannen

Pensionaat.23 Slaapzaal Sint-Michiels (ingezoomd op bovenverdieping). generalaatsarchief plannen

Pensionaat.24 Slaapzaal Sint-Michiels, dwarsdoorsnede. generalaatsarchief snede

Pensionaat.25 Slaapzaal Sint-Michiels, langsdoorsnede en gevel. generalaatsarchief snede

Pensionaat.26 Versterking door  steunberen omwille van ontdubbeling van 
Sint-Michiels.

generalaatsarchief snede

Pensionaat.27 Versteviging langs kloosterdreef. persoonlijk archief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Pensionaat.28 Versteviging langs kloosterdreef met brandtrap en tuinklassen. persoonlijk archief foto

Pensionaat.29 Versteviging aan de zijde van de speelplaats. persoonlijk archief foto

Pensionaat.30 Polyvalente zaal op de plaats van het pensionaatgebouw (met 
kolommen).

persoonlijk archief foto

Pensionaat.31 Interieur polyvalente zaal. persoonlijk archief foto

Pensionaat.32 De vroegere speelzaal, nu voornamelijk turnzaal ( in tweede 
verlenging).

persoonlijk archief foto

Pensionaat.33 Sint-Michiels anno 2004; vervallen en verlaten. persoonlijk archief foto

Pensionaat.34 Sint-Michiels anno 2004; vervallen en verlaten. persoonlijk archief foto

Pensionaat.35 Kamer beneden in Sint-Michiels. In de jaren ’90 heeft men de 
zigzag-wand weggenomen waardoor men een ruimere kamer 
verkreeg.

persoonlijk archief foto

Pensionaat.36 ‘Hokje’ van de opzichtster op het einde van de gang. persoonlijk archief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Pieter.01 In 1937 gebouwd. Het bevat voornamelijk kamers (over drie 

verdiepingen). Ervoor lag lange tijd een esplanade.
schoolarchief foto

Pieter.02 Exterieur (links zie je Sint-Paulus) schoolarchief foto

Pieter.03 Eerste uitbreidinng in 1957, haaks op het oorspronkelijke 
gebouw (opnieuw met voornamelijk kamertjes).

schoolarchief foto

Pieter.04 Plannen gebouw 1937 ( kelder, gelijkvloers, en een verdiep met 
kamers (3x hetzelfde).

generalaatsarchief plannen

Pieter.05 Doorsnedes gebouw uit 1937. generalaatsarchief snedes

Pieter.06 Gevels gebouw uit 1937. generalaatsarchief gevels

Pieter.07 (Eerste) Sint-Pieter gebouw. eigen foto

Pieter.08 Eerste uitbreidinng in 1957, haaks op het oorspronkelijke 
(opnieuw met voornamelijk kamertjes).

eigen foto

Pieter.09 Tweede uitbreiding in 1965 (zonder kamers, enkel klassen). eigen foto

Pieter.10 Aansluiting  eerste en tweede uitbreiding aan oostkant. eigen foto

Pieter.11 Zicht langs Sint-Paulus op de eerste uitbreiding. eigen foto

Pieter.12 Interieur; internaatsgang. eigen foto

Pieter.13 Interieur; kamer. eigen foto

Pieter.14 Interieur; deur met raampje met mat glas; controle , maar toch 
privacy.

eigen foto

SINT-PIETER



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Theresia.01 Onderhoudsgebouw met de watertoren ernaast (situatie tussen 

1902 en 1912, wanneer Sint-Theresia werd gebouwd). Op de 
voorgrond de tropische serre en de lindenlaan.

schoolarchief postkaart

Theresia.02 Exterieur van de hele vleugel (onderhoudsgebouw en nieuwe 
Sint-Theresia). Rechts het Sint-Pauluspaviljoen.

schoolarchief postkaart

Theresia.03 De westelijke gevel vanuit de tuin. schoolarchief foto

Theresia.04 De westelijke gevel met op de voorgrond de mooi aangelegde 
Zwitserse tuin.

schoolarchief foto

Theresia.05 De ‘kop’ van Sint-Theresia (dit is de vleugel dwars op het lange 
‘lichaam’ )waarin de eetzaal en de speelzaal zich bevindt, 
aanzicht vanuit Sint-Paulus.

schoolarchief foto

Theresia.06 Groepsfoto in 1929 voor Sint-Theresia. schoolarchief foto
Theresia.07 Groepsfoto in 1938 voor Sint-Theresia. schoolarchief foto

Theresia.08 Westgevel na 1967; het bovengrondse deel van de watertoren 
is verdwenen. Ook de mooie tuinen zijn niet meer, men kiest 
voor gras, dat gemakkelijk te onderhouden is.

schoolarchief foto

Theresia.09 Westgevel na 1967. Je ziet nog platvorm waarop de watertoren 
stond.

schoolarchief foto

Theresia.10 Studie buiten aan de ‘kop’. schoolarchief foto

Theresia.11 Slaapzaal Don Bosco, in het dak van het nieuwe Sint-Theresia, 
hier omgebouwd tot ziekenzaal in 1945.

schoolarchief foto

Theresia.12 Slaapzaal Don Bosco, in het dak van het nieuwe Sint-Theresia, 
hier omgebouwd tot ziekenzaal in 1945.

schoolarchief foto

Theresia.13 Passarelle tussen de normaalschool (turnzaal) en Sint-Theresia schoolarchief foto

SINT-THERESIA



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Theresia.14 De handelsafdeling (gesitueerd nabij de watertoren). schoolarchief foto
Theresia.15 Labo scheikunde van het regentaat in 1928. schoolarchief foto

Theresia.16 Labo scheikunde gebruikt als apotheek tijdens de oorlog (1945). schoolarchief foto

Theresia.17 Fysicalokaal schoolarchief foto

Theresia.18 Operaties in het fysicalokaal tijdens de oorlog (1945). schoolarchief foto

Theresia.19 Biologielokaal na een bombardement. schoolarchief foto

Theresia.20 In 1947 namen de normalisten hun intrek in Sint-Theresia. Een 
slaapzaal op de eerste vedieping ( van het onderhoudsgebouw) 
werd omgebouwd tot vier klassen, met o.a. een godsdienstklas.

schoolarchief foto

Theresia.21 In 1947 namen de normalisten hun intrek in Sint-Theresia. Een 
slaapzaal op de eerste vedieping ( van het onderhoudsgebouw) 
werd omgebouwd tot vier klassen, met o.a. een psychologieklas

schoolarchief foto

Theresia.22 In 1947 namen de normalisten hun intrek in Sint-Theresia. Een 
slaapzaal op de eerste vedieping ( van het onderhoudsgebouw) 
werd omgebouwd tot vier klassen, met o.a. een 
aardrijkskundeklas.

schoolarchief foto

Theresia.23 Plan van kelder. generalaatsarchief plan

Theresia.24 Plan van gelijkvloers. generalaatsarchief plan

Theresia.25 Plan eerste verdieping. generalaatsarchief plan

Theresia.26 Gevel van de ‘kop’ ( en de zijgevel). generalaatsarchief gevel

Theresia.27 Oostgevel met toegang tot de kelder. generalaatsarchief gevel

Theresia.28 Inrichting van het chemielokaal. generalaatsarchief plan



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Theresia.29 ‘Klein Kasseiken’ anno 2004 tussen het vroegere Sint-Theresia 

(nu het lageronderwijs) en de boerderijen. Je ziet ook de 
afsluiting van de speelplaats van de vroegere lagere school (nu 
kleuterschool).

persoonlijk archief foto

Theresia.30 De vroegere speelzaal in de ‘kop’ van Sint-Theresia (nu refter 
voor de leerlingen van de lagere school).

persoonlijk archief foto

Theresia.31 De vroegere slaapzaal Don Bosco werd omgebouwd tot 
knutselatelier voor de leerlingen van de lagere school.

persoonlijk archief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Tuin.01 Pergola tussen het pensionaat en het Sint-Theresiagebouw. schoolarchief foto

Tuin.02 Pergola tussen het pensionaat en het Sint-Theresiagebouw. schoolarchief foto

Tuin.03 Pergola tussen het pensionaat en het Sint-Theresiagebouw. schoolarchief foto

Tuin.04 Zwitserse tuin, naast Sint-Theresia, met daarachter park. schoolarchief postkaart

Tuin.05 Zwitserse tuin, naast Sint-Theresia. schoolarchief foto

Tuin.06 Parkje met schapen net achter de Zwitserse tuin (in 1935). schoolarchief foto
Tuin.07 Lindenlaan, “prieeltje”. Deze zigzaggende laan vormde een 

lange tunnel over het hele terrein. Zo waren de leerlingen 
beschermd tegen de zon. De blanke huid als schoonheidsideaal 
van de burgerij speelde dus zijn rol bij de tuinaanleg.

schoolarchief postkaart

Tuin.08 Handwerk in de lindenlaan. schoolarchief foto

Tuin.09 Laan met appelbomen. schoolarchief foto

Tuin.10 Laan met appelbomen. schoolarchief foto

Tuin.11 Kloosterweide. Deze dieren zorgden in moeilijke periodes voor 
wat extra voedsel.

schoolarchief foto

Tuin.12 Toby (de ezel) in het park. schoolarchief foto

Tuin.13 Toby, die kar met kinderen vooruittrekt tijdens de recreatie schoolarchief foto

Tuin.14 Tuin-park. schoolarchief foto

Tuin.15 Tuin-park. schoolarchief foto

Tuin.16 Lezen in de tuin (met rechts een deel van de lindenlaan). schoolarchief foto

TUIN



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Tuin.17 Vogelkastje in park. schoolarchief foto
Tuin.18 Eendenvijver (die later werdopgenomen in het alpentuintje). schoolarchief postkaart

Tuin.19 Alpentuintje schoolarchief foto

Tuin.20 Alpentuintje schoolarchief foto

Tuin.21 Alpentuintje (met bruggetje). schoolarchief foto

Tuin.22 Esplanade voor Sint Pieter (dus achter Sint-Paulus). schoolarchief foto

Tuin.23 Er waren knechten die de akkers bewerkten. Hier zien we 
Gustje en Pierke ploegen. 

schoolarchief foto

Tuin.24 In de oorlog werd er zoveel mogelijk zelf ‘geboerd’. De bloemen 
voor het pensionaat moesten wijken voor maïs (WO II).

schoolarchief foto

Tuin.25 Herstel van soldaten in de tuin in 1945. schoolarchief foto

Tuin.26 Canadees (nood)kerkhofje. schoolarchief foto

Tuin.27 Canadees (nood)kerkhofje. schoolarchief foto

Tuin.28 Turnfeest in de tuin. schoolarchief foto

Tuin.29 Anno 2004 is de tuin heel wat soberder geworden.gemakkelijk 
onderhoud is vandaag de dag de enige parameter. Hier zie je 
de looppiste in he Zuidwesten van het terrein, naast de Dullaert.

persoonlijk archief foto

Tuin.30 Het alpentuintje anno 2004. persoonlijk archief foto

Tuin.31 Het alpentuintje anno 2004 (met tussen de bomen het rusthuis 
Maria Ten Doorn voor bejaarde zusters).

persoonlijk archief foto



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Varia.01 De oudste woning van Eeklo, aan het Leiken. Gebruikt door het 

mannelijk tuinpersoneel en gesloopt rond 1940.
schoolarchief foto

Varia.02 De ‘nieuwe’ hoeve aan de Dullaert. schoolarchief foto

Varia.03 Hoeve op de achtergrond tijdens de verhuis naar de Dullaert. schoolarchief foto

Varia.04 De hoeve anno 2004. schoolarchief foto

Varia.05 Tropische serre, die is verdwenen enkele jaren nadat Sint-
Theresia werd gebouwd. (bevond zich vlak naast Sint-Theresia)

schoolarchief foto

Varia.06 Het lazaret Sint-Elisabeth. generalaatsarchief plan
Varia.07 De Expo (van ’59 tot ’81, hoewel het oorspronkelijk maar een 

levensduur van 10 jaar had).
schoolarchief foto

Varia.08 Rusthuis Maria-Ten-Doorn voor bejaarde zusters. schoolarchief foto

Varia.09 Nieuwe zelfbedieningszaal. schoolarchief foto

Varia.10 Het instituut groeide ook buiten Ten Doorn. Dit getuigt de lagere 
school Sint-Janneke aan de’rand’ van Eeklo (1961).

schoolarchief foto

Varia.11 Ook via de VKSJ floreerde het katholicisme. Hier zien we de 
meisjes op de speelplaats van het pensionaat in 1935.

schoolarchief foto

Varia.12 De lekenleraressen in 1927. schoolarchief foto

Varia.13 De lekenleraressen in 1931. schoolarchief foto

Varia.14 In 1965 kwamen de meeste zusters voor de eerste keer buiten 
de kloostermuren als gevolg van de versoepelingen van het 
Tweede Vaticaans Concilie. De zusters vertoefden hier in het 
natuurreservaat het ‘Leen’.

schoolarchief foto

VARIA



Referentienr. Beschrijving Locatie Detail
Varia.15 Een chambrettezaal ergens in Ten Doorn. (de exacte plaats heb 

ik niet kunnen achterhalen…)
schoolarchief postkaart

Varia.16 Een schets van de inrichting van een kamer in 1935. generalaatsarchief schets
Varia.17 Een schets van het meubilair van die kamer generalaatsarchief schets
Varia.18 Dit bidprentje uit de negentiende eeuw en deze ansicht 

illustreren dat Ten Doorn oog en zin had voor precissie, geduld 
en schoonheid.

schoolarchief miniaturen

Varia.19 Schets van het recollectenklooster anno 1700. schoolarchief schets

Varia.20 De situatie van Eeklo naar Pourbus in 1562, met daarop de 
kerk van de grauwe zusters en het ‘perceel’ van het latere Ten 
Doorn.

schoolarchief plan-schets

Varia.21 Verbeterde versie van deze pourbus (met de juiste verhouding). archief F. Pille plan-schets

Varia.22 Ten Doorn overspoeld door militairen, vluchtelingen. schoolarchief Foto

Varia.23 Kazerne Ten Doorn. schoolarchief foto
Varia.24 Het lazaret Sint-Elisabeth. schoolarchief foto
Varia.25 Document dat de evolutie van het aantal internen bijhield 

tussen ’82-’83 en ’83-’84.
schoolarchief tekstdoc.

Varia.26 Exterieur vanOxford voorbereidende school ‘Strawberry Bank’ 
in Dalhousie, India.

generalaatsarchief foto

Varia.27 ‘Engelse huiselijkheid’ vanOxford voorbereidende school 
‘Strawberry Bank’ in Dalhousie, India

generalaatsarchief foto
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