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Het Angelus 
 
Nieuwsbrief 29 
Jaargang 10  april 2018 

 

1. ‘Franceso, va, ripara la mia casa’ 
 

'Ga en herstel mijn huis'. Dat zijn de woorden die Franciscus destijds te horen kreeg tijdens 
zijn visioen in het kerkje van San Damiano.  Op 1 september 2018 verhuizen alle internen van 
het Heilig Hartinstituut Heverlee naar hun volledig gerenoveerde nieuwe thuis. Het 
gerestaureerde beeld van Sint-Franciscus verhuist naar dezelfde plek.  Het kunstwerk uit 
1917 woont al lang op de campus en beleefde er een bewogen geschiedenis. De drukte en het  

 
leven van het jonge volk zal het met plezier gadeslaan.  De  
onthulling van het beeld wordt gevierd met een opendeur van 
het inmiddels deels afwerkte internaat. Het raadsel op de voet 
van het beeld H.D. ’75 blijft voorlopig onopgelost. 
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2. Erfgoeddag 2018 : topstukkenkabinet 

Op 22 april 2018 is het weer Erfgoeddag. 
Die staat dit jaar in het teken van “kiezen”. 
In het jaar van de lokale verkiezingen, roept Erfgoeddag 
op om te kiezen voor erfgoed.  

De erfgoedcollectie van de zusters annuntiaten bestaat uit duizenden interessante objecten.  
In het licht van het thema ‘kiezen’, hebben bezoekers aan de depots voor u een keuze gemaakt.  
Onder hen zusters van de congregatie, een groep leerkrachten van het secundair onderwijs 
van het Heilig Hartinstituut Heverlee en leerlingen van het derde leerjaar van de Vrije 
Basisschool Terbank.  De medewerkers van het archief voegden enkele representatieve 
stukken toe. Het resultaat hiervan zijn zestien bijzondere objecten met een verhaal. Ze zullen 
op Erfgoeddag uitzonderlijk tentoongesteld worden. 
 

Waar? 

Heilig Hartinstituut Heverlee : Onthaal en 
Boodschapruimte 

Wanneer? Van 10 u tot 18u doorlopend  

De toegang is GRATIS! 

 

 

3. Lezing : ‘de ondergedoken kinderen van Don Bosco Groenveld’  

De kracht van persoonlijke getuigenissen 

 
Don Bosco Groenveld in Heverlee 
was vroeger een weeshuis van de 
zusters van Barmhartigheid. 
Decennialang had de school een 
goed bewaard geheim: tijdens de 
Tweede Wereldoorlog konden er 
meer dan zeventig joodse kinderen 
onderduiken en zo de terreur van de 
Holocaust overleven.  

 

 

Benieuwd wat dit is?  Kom het antwoord ontdekken! 
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Lisa De Wolf brengt het verhaal van deze verborgen kinderen aan de hand van hun 
persoonlijke getuigenissen en vertelt over het educatief project met de leerlingen.  Lisa is 
bachelor Secundair Onderwijs en studeert momenteel aan de VUB.  Zij werkte samen met 
Karen Van Lil het project Don Bosco Groenveld uit. 

Waar: Onthaal Heilig Hartinstituut  

Wanneer: zo 22 april 15.00u 

De toegang is GRATIS! 

 

 

 

4. ‘Verboden keuzes, verborgen kinderen’ 

Onderduiken in het schoolarchief 

Heilig Hart Heverlee, Internaat Gatti de 
Gamond Sint-Pieters-Woluwe, Imelda-
instituut Brussel, Boodschapinstituut 
Schaarbeek... 

Ettelijke onderwijsinstellingen hielpen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog joodse kinderen 
onderduiken.  Hoe kan je het erfgoed in het 
schoolarchief op het spoor komen? Hoe ga je er 
mee aan de slag in een educatieve context? 
Enkele voorbeelden.   

Leerlingen van het derde jaar TSO werkten olv 
mevr. Wendy Marsoul rond het thema en tonen het resultaat.  De rondreizende tentoonstelling 
‘ondergedoken kinderen’ van kazerne Dossin is te bezichtigen. Ze schetst aan de hand van 
individuele verhalen de historische achtergrond van de gebeurtenissen. 

Wanneer?  Zo 22 april, doorlopend  10u-18u 
Waar?   Boodschapruimte Heilig-Hartinstituut  
De toegang is GRATIS! 
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5. Scholen zijn plekken waar levens elkaar kruisen  
Interviews in de kelder van Heilig-Hartinstituut in Heverlee en op het dak van het Sint-Karelinstituut 
in Molenbeek 

Gjylla 
Scholen zijn plekken waar jonge levens elkaar kruisen.  Op deze leer-, werk- en leefplekken wordt de 
samenleving van morgen gemaakt.  Hier groeit verbondenheid, worden kansen benut en komt een 
ongeziene creativiteit naar boven. Die superdiversiteit houdt het erfgoedprofiel van de school levend. 
Vandaag maken we kennis met Imad, een rijzende ster uit Molenbeek, en de mooie Gjylla uit 
Kerkom, die op de campus in Heverlee misschien al je pad heeft gekruist.  

Vrijwilligster van het archief Magda Guelinkx komt Gjylla en 
Linda lachend en zingend tegen in de keldergang op weg naar het 
depot.  Vergeleken met al de nieuwe schoolbezoekers die jaarlijks 
met de campus Heilig Hart in Heverlee kennismaken, is zij een 
echte ‘ancien’. Ze werkt hier intussen 14 jaar en de kloostergangen 
hebben voor haar geen geheimen. Ze heeft een nauwe band met 
de zusters, de bewoners van de campus, voor wie zij werkt.  

Toen Gjylla na zes jaar in België met de zusters en de campus in 
contact kwam, had haar gezin het hele vluchtelingenverhaal min 
of meer achter de rug. De oorlog in Kosovo dreef radeloze mensen 

zoals Gjylla, haar man en hun drie kleine kinderen op de vlucht, met alle ingrediënten van een 
vluchtelingenverhaal die op dit ogenblik actueel klinken.  Pas 
als je Het Klein Kasteeltje mocht verlaten, kon je aan het leven 
in België beginnen. Ze raakten eindelijk gesetteld in de 
landelijke gemeente Kerkom dat hen gastvrij onthaalde.  

Wanneer Magda Gjylla meeneemt op een rondleiding in het 
archiefdepot, dan merkt ze op dat het gamma aan 
kookgereedschap bij ons wel heel uitgebreid is. Zij leerde 
werken met minder kookgereedschap maar bereidt toch veel 
meer dingen zelf.  Zo maakt Gjylla haar brood. Ze kan haar pitabrood overigens erg 
aanbevelen. Ze maakt het met bloem, water en zout dat gekneed en geplooid wordt met olie, 
gevuld met kaas en prei of andere groenten.  Wanneer Gjylla op bezoek gaat bij haar broer laat 
zij steevast een paar flessen ‘Boza’ en ‘Strumka’ vullen, een lokale alcoholvrije drank die ter 
plaatse op flessen getrokken wordt. Misschien een gat in de markt om ons gebrekkig 
assortiment aan alcoholvrije dranken aan te vullen. Kortom, er valt nog wat inspiratie op te 
doen uit de Kosovaarse keuken. 

 

 

Gjylla 
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Imad 

 

De Morgen kopte op 18 maart: ‘Wanneer was de laatste keer dat u Molenbeek op een positieve 
manier op het scherm zag? Alleen al daarom kan de verfilming van het kinderboek Rosie en 
Moussa op geen beter moment komen’.  Directeur van het Sint-Karel instituut in Sint-Jans-
Molenbeek Lieven Lemmens interviewde oud-leerling Imad Borji, 13 jaar en acteur in ‘Rosa en 
Moussa’.  De locatie van het interview op het dak van de school is een knipoog naar een scene 
uit de film op een Brussels appartemensgebouw.   Benieuwd hoe Imad, thans leerling aan het 
Imelda-instituut, aankijkt tegen deze ervaring. 

Imad, proficiat met je 
acteerprestatie in 'Rosie en 
Moussa'. Hoe ben je in de 
‘filmwereld’ 
terechtgekomen? Toen ik in 
het vijfde leerjaar van juf 
Nathalie zat, kwamen er 
mensen van TADA (het 
toekomstatelier, nvdr) hun 
project voorstellen. Vijf 
kinderen uit onze klas 
werden uitgekozen om deel 
te nemen aan de activiteiten, 
die elke zaterdag doorgaan. 
Ook ik was één van hen.  De 
regisseur van Rosie en 
Moussa was toen op zoek 
naar jongeren die konden 

Imad in de polyvalente zaal G.J. Pille, waar de muzische 
activiteiten op school doorgaan en de muzo-schoolvisie wordt 
gevisualiseerd.   Zonder twijfel de plek waar hij het liefst 
vertoefde. 
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meespelen in de film, en stelde die vraag ook aan TADA. Zij belden mij op en vroegen of ik 
wou deelnemen aan de casting. En van het één kwam het ander.. 

Er speelden bekende acteurs als Ruth Beeckmans en Titus De Voogdt mee. Kende je hen 
al? Van hen had ik nog niet gehoord. Maar nu volg ik hen natuurlijk wel. Wie ik wel al kende 
is Aboubakr Bensaihi, de Molenbeekse acteur die meespeelde in BLACK. Hij hielp mij tijdens 
de repetities en gaf mij veel tips. Ook Adil El Arbi, de regisseur van deze film, ontmoette ik 
reeds tijdens de TADA-ateliers. Hij zei me dat hij mijn acteerprestaties met aandacht zou 
volgen. 
 
Was het eigenlijk moeilijk om maandenlang 'iemand anders' te spelen tijdens de opnames? 
De rol van Moussa invullen vond ik eigenlijk niet zo moeilijk. Hij lijkt wat op mij: een 
Marokkaanse jongen   uit   Molenbeek  die   in  een   appartement woont...  

Hoe zou jij de film aanbevelen? Waarom moeten we hem gaan bekijken? Ik hoop ook dat 
veel mensen de film gaan bekijken om eens een ander beeld te krijgen van Molenbeek. Niet 
dat van de diefstallen en criminaliteit of noem maar op, er zijn hier ook heel wat positieve 
dingen! 
  

 Je hebt nu geproefd van het acteursleven. Is het wat je 
ervan verwacht had? Of heb je nu andere dromen voor de 
toekomst? Dit is mijn ding! Hierin wil ik verder gaan! Van 
kleins af aan wou ik acteur en/of rapper worden. Nu ik 
ervan geproefd heb, ben ik daar nog meer van overtuigd! 
 
Je bent oud-leerling van Sint-Karel. Welke zaken of 
momenten zijn je bijgebleven? Eerlijk? Alles was leuk hier! 
Mijn hele tijd hier op Sint-Karel is één goede herinnering! 
 
Lieven Lemmens, 29 maart 2018.   
Het volledig interview verschijnt in de schoolkrant van het 
Sint-Karelinstituut. 

 

Rosie en Moussa , een film van 
Dorothée Van den Berghe 
naar het boek van Michaël 
De Cock en Judith 
Vanistendael loopt 
momenteel in  de filmzalen.  
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6. Villa Servais in Halle 

Op donderdag 1 maart haalde Villa Servais uit Halle opnieuw de krantenkoppen in De 
Standaard. Dit vonden wij een goede gelegenheid om ook een ‘nieuwsbriefkop’ aan dit 
historisch monument te wijden. 

Villa Servais werd in 1847 gebouwd door architect Jean-Pierre 
Cluysenaar in opdracht van Adrien François Servais (1807-
1866), een Belgisch cellist en componist afkomstig uit Halle en 
door zijn tijdgenoten vaak “de Paganini van de cello” 
genoemd. Servais reisde heel Europa rond als succesvol 
virtuoos, maar kwam toch steeds naar Halle terug. 
 
Servais woonde van 1847 tot zijn dood in 1866 in de villa en 
ontving er vele beroemdheden uit de muziekwereld. Het huis 
was dan ook volledig ontworpen voor het onthaal van gasten, 
met een inkomgalerij, een grote muziekzaal, een groot salon 
versierd met chinoiserieën en een grote eetkamer met 

ornamenten in marmer. 

Na zijn dood, kwam Villa Servais achtereenvolgens in 
handen van verschillende families. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw 
ingepalmd door de Duitsers en nadien door de geallieerden, omwille van zijn strategische 
positie ten opzichte van de Halse ‘Vogelpers’.  

Vanaf 1967 tot  1978 brengt het 
Heilig Hartinstituut van Halle er een 
aantal klassen in onder; de eerste vijf 
jaar telkens zeven klassen van de 
lagere school, en nadien ook eerst 
één en vervolgens twee 
kleuterklassen. De annuntiaten 
gaven er zelf ook les: Zuster Magda 
Neven in het eerste leerjaar (1967-
1968), Zuster Louise (Wies) Peeters 
in het eerste en derde leerjaar en als 
taakleerkracht (1969-1978) en Zuster 
Amanda Smedts als kleuterleidster 
(ca. 1975-1978). 

We vonden in onze archieven de personeelslijst terug uit het schooljaar 1989-1990 van de 
basisschool van het Heilig-Hartinstituut in Halle dat inmiddels verhuisd was naar het 
Handbooghof en de Halleweg. Daarop ook de naam van alle personeelsleden die in Villa 
Servais werkten. 

Zr. ‘Wies’ Peeters met haar toenmalige klas 
op de speelplaats achter Villa Servais 

Standbeeld van Adrien François Servais 
op de Grote Markt in Halle 
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Zuster Louise Peeters (zuster Wies voor wie haar kent) 
woont tegenwoordig in het klooster van de zusters 
annuntiaten te Heverlee. Ze vertelde ons dat ze graag 
heeft lesgegeven in Villa Servais en ze was er vorige 
maand te gast als getuige, waar ze onder anderea. enkele 
oud-leerlingen terug zag.  

Op 23 maart 1987 werd de villa beschermd als 
monument. Het gebouw stond dan leeg en heel wat van 
het prachtige interieur ging verloren of werd vernield. 
 

In juni 2016 kreeg de Villa een nieuwe 
bestemming, dankzij de aankoop door de 
Halse familie De Poorter. De familie wil 
er een tentoonstellings- en cultuurruimte 
van maken, maar er is ook ruimte voor 
een bed and breakfast en een privé-
woning. Zo krijgt het gebouw al zijn 
functies van weleer terug en kan de 
geschiedenis in de toekomst herleven. 

De eigenaars hebben een 
restauratiedossier ingediend bij het 
Agentschap Onroerend Erfgoed en de 

restauratie van de beschermde Villa Servais kan volgend jaar starten zodat het binnen enkele 
jaren opnieuw de grandeur van vroegere tijden zal uitstralen.  
 
Ondertussen loopt het artistieke project ‘Het leven in de villa Servais’. Voor dat project zijn 
de eigenaars van Villa Servais en Den Ast op zoek naar getuigen (zoals zuster Wies Peeters) 
die ooit in de woonst van de beroemde Halse cellist verbleven hebben, in totaal zo’n 250 
mensen. Ook mensen die herinneringen hebben aan de villa mogen zich melden. Ook foto’s 
of documenten zijn zeer welkom. Alle informatie vind je binnenkort op www.villaservais.be. 
Het resultaat zal verwerkt worden in een documentaire. Iedereen is welkom op 9-10 en 16-17 
juni tussen 14 en 18 uur om het gebouw voor het laatst te bezoeken vóór de start van de 
grote restauratiewerken. In primeur worden dan ook delen van de documentaire getoond, 
waarin onder meer oud-leerkrachten en -leerlingen aan het woord komen. 
 
 

 

Zr. Peeters op bezoek in Villa Servais 
Foto: Jeroen Vanmulder 

Villa Servais vóór de restauratie in 1994 

http://www.villaservais.be/
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7. The Chapel’s Art Perspective 

Onder de vleugels van het Prins Filipfonds, is voor het tweede jaar op rij het project The 
Chapel’s Art Perspective (CAP) van start gegaan. CAP is een project dat de samenwerking 
beoogt tussen scholen uit verschillende gemeenschappen van België. In dit geval zijn een 
zesdejaarsklas van het secundair Kunstonderwijs van het Heilig Hartinstituut uit Heverlee en 
een zesdejaarsklas van het secundair Kunstonderwijs van de school Notre Dame de la Sagesse 
uit Ganshoren de samenwerking aangegaan onder leiding van Tanka T’Sjoen (titularis en 
leerkracht Frans in het HHH) en Julie Anciaux (eveneens titularis en leerkracht CW en 
geschiedenis in het HHH) en anderzijds Vanessa Collin en Gaétane Deckers, leerkrachten van 
het NDS).  
 

 
De vier klassen van het HHH en het NDS op de trappen voor de ingang van de Boodschapkapel 

Het project is gespreid over twee dagen, waarop de samenwerking afwisselend in het 
Nederlands en in het Frans verloopt. De leerlingen krijgen o.a. een rondleiding in de 
Boodschapkapel van het HHH, waarbij de strakke architectuur, het altaar, de godslamp en 
vooral de magnifieke glasramen de nodige aandacht kregen. Vervolgens krijgen zij een 
creatieve opdracht waarbij ze een detail van de kapel moeten schetsen.  
Met deze opdrachten wordt beoogd deze jonge mensen met oog voor detail en zeer bewust te 
laten kijken naar kunst en hun indrukken te delen met leeftijdsgenoten, maar dit in een andere 
taal dan hun moedertaal. Op die manier denken we de leerlingen meer respect en meer gevoel 
voor cultureel erfgoed te kunnen bij brengen. 
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De tweede projectdag gaat door in de Notre Dame de la Sagesse te Ganshoren. waar de 
leerlingen opnieuw in groepjes (Frans/Nederlands) verdeeld werden. Ook hier wordt de 
kapel verkend via een gegidste rondleiding in het Nederlands door de leerlingen van de Notre 
Dame de la Sagesse. Bij de verkenning van de kapel met glasramen en de school waarvan het 
oorspronkelijke gedeelte dateert van 1909, ontdekken de leerlingen van het HHH een 
gelijkaardige Art deco trapleuning als in hun eigen school.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schetsen van leerlingen kunst (601) uit Heverlee en van de leerlingen architectuur uit Ganshoren 

De kapel in NDS De Art Deco trapleuning in NDS 
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8. Annuntiatenbier 

Onlangs bezorgde een groepje oud-leerkrachten ons de cataloog van een expo Het Dagelijkse 
Leven in Brussel in de 17de en de 18de Eeuw aan de hand van Brusselse Ordonnanties en Regelgevingen. 
Er wordt hierin naar een Brusselse verordening uit 1740 verwezen. De brouwersgilde regelde 
daarin de beurtrol van de brouwers in de banmolens.   

Op de lange lijst van brouwers, 64 in het totaal, staan herbergen  maar ook kerken en kloosters 
vermeld, zowel van paters als van zusters. Zo staan op de lijst ook ‘d’Annonciaten’. Niet 
onmogelijk, want er bestond in die periode wel degelijk een annuntiatenklooster in Brussel.  
De oorsprong van het Brusselse contemplatieve klooster gaat terug tot het begin van de 17de 
eeuw. Het werd in 1616 gesticht door acht religieuzen die uit Antwerpen kwamen. Ze 
betrokken een klooster aan de Leuvense Poort, het vroegere huis van graaf de Vertaing. Achter 
de stichting zaten, aldus Marc Carnier in zijn Monasticon van de annuntiaten-kloosters in België, 
vele belangrijke Brusselse families. Het was het vijfde klooster van de orde in België na Brugge, 
Leuven, Antwerpen, Nijvel. Aartshertogin Isabella legde op 5 mei 1620 de eerste steen van het 
klooster in de Sint-Goedele parochie.  

Het klooster van de annuntiaten in Brussel werd in opgeheven en deed achteraf onder andere 
dienst als kazerne. Plan van de stad Brussel 1846, Uit L. Hymans, Bruxelles à travers les âges, III.  
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Naar het einde van de 17de en het 
begin van de 18de eeuw werd het ook 
voor kloosters als die van 
Antwerpen en Brussel moeilijker om 
uit de hogere lagen van de 
samenleving te rekruteren en er 
door ondersteund te worden. Zowat 
alle annuntiatenkloosters leidden op 
die manier naar het einde van het 
Ancien Régime toe een armoedig 
bestaan. De meeste kloosters 
moesten met handenarbeid een deel 
van hun inkomsten zien te 

verwerven, bvb door bier te brouwen.  Toen het klooster in 1784 door Jozef II werd afgeschaft, 
deden de gebouwen dienst als cavaleriekazerne.   

En de traditie van het annuntiatenbier, die ging verloren, tot zij recent werd heropgevist. 
Hobbybrouwer en technisch directeur van het Heilig-Hart & College Halle Dirk Hoornaert, 
pakte er ter gelegenheid van een studietweedaagse mee uit. Het blond hobbybier was toen op 
de markt onder de naam ‘Gaudeamus’, maar werd voor de gelegenheid herdoopt tot 
Annuntiatenbier. In 2017 werd de stunt herhaald met het Annuntiatenbier 2017, alias de 
inmiddels op de markt gebrachte ‘Pajot’, met als opschrift in het pajottenlands "Gef mo ne 
Pajot begot". Een initiatief dat mag aangemoedigd worden. Vinden we in de archieven oude 
bierrecepten terug, dan zullen we ze Dirk ongetwijfeld ter hand stellen. 

9. De (omgekeerde) voedingsdriehoek: zoveelste model op rij 

Weg met de oude voedingsdriehoek! De nieuwe versie staat op zijn kop. 

De nieuwe, brede ‘basis’ 
bovenaan geeft aan dat er van de 
voedingsmiddelen die erin 
vermeld staan, veel gegeten mag 
worden, nl. groenten en fruit. In 
de punt onderaan staan rood 
vlees en dierlijke vetten. Tofu en 
peulvruchten staan een trapje 
hoger dan vlees en vis. Op die 
manier rangschikt de nieuwe 
driehoek alle voedingsmiddelen 
volgens het effect dat ze op onze 
gezondheid hebben: hoe hoger 
een product staat, hoe 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

33cl                          2017                      8%vol 

                         2017                      8%vol 
Dit heerlijk aperitiefbier is ontwikkeld door Dirk Hoornaert 

Ingr. : mout – water – hop – gist – steranijs – komijn 
           koreander – zoethout – oranjeschil  
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belangrijker het voor ons welzijn is.  Plantaardig voedsel valt dus te verkiezen boven dierlijke 
voedingsmiddelen. 

De omgekeerde driehoek is een idee van het Vlaams Instituut Gezond Leven (het vroegere 
VIGeZ), dezelfde organisatie die twintig jaar geleden haar voedingsdriehoek aan het publiek 
voorstelde. De veranderende eet- en beweeggewoonten kregen reeds eerder een neerslag in  
visuele modellen.  

In de jaren 1950 gebruikten we in Vlaanderen de uit 
Nederland afkomstige ‘Schijf van Vijf’. De bedoeling 
hiervan was om elke dag iets uit elk vak te gebruiken 
en dus meer variatie in de voedingsgewoontes te 
brengen.  

In 1967 werd het eerste Vlaams voedingsmodel 
gelanceerd in de vorm van een klavertjevier. Het was 
de bedoeling om elke dag iets uit elk klaverblad te 
eten. Daarna ontwikkelde men in Nederland de 
Maaltijdschijf. Die stond symbool voor een bord met 
de verhouding van de verschillende 
voedingsmiddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We haalden onze informatie uit verschillende handboeken Voedingsleer uit ons archief, 
waarbij we het in eigen beheer uitgegeven handboek Kookblaadjes van inspectrice Aline Brams 
moeten vermelden. Zij introduceerde als eerste de overzichtelijke voedingsmodellen in het 
onderwijs. 
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10. Levensboom voor Astrid 

Op 15 februari 2018 overleed Astrid Cranincx, leerlinge in het vijfde jaar Humane 
Wetenschappen van het Heilig Hartinstituut te Heverlee, na een lange en moedige strijd tegen 
kanker. Op 19 maart 2018 vond in de Boodschapkapel een zeer talrijk bijgewoonde 
herdenkingsviering plaats. Astrid krijgt voortaan een plek in onze herinnering door een 
levensboom die voor haar op de campus werd aangeplant. Moge Astrids optimisme, moed en 
volharding ons allemaal inspireren… De gedenkplaat bij de boom is een ontwerp en 
uitvoering in steigerhout en Cortenstaal door Peter en Leonardo, medewerkers van de eigen 
technische dienst. 

 

 
11. Archief: opmerkelijke aanwinsten 

Onlangs mochten we twee nieuwe aanwinsten in onze archiefcollectie 
verwelkomen. De eerste is een kopie van het getypte dagboek (bewaard 
in het Imperial War Museum IWM) van Mary Mulry-Morris (1921-1997), 
een Ierse verpleegster die sinds juni 1944 als verpleegster in de QAIMNS 
een beschrijving geeft van haar 
landing in Normandië samen 
met 101 British General 
Hospital (101 BGH). Tussen 
september 1944 en augustus 
1945 was ze verpleegster bij het 

101 BGH in een “klooster in Leuven” (nvdr het 
Heilig Hartinstituut te Heverlee).  Het is een 
boeiend dagboek dat ons een inkijk geeft in het 

Mary Morris in 1946 

Verpleegsters van het 101 BGH aan het werk 
in Heverlee. Olieverf Doris Claire Zinkeisen 
1945 (IWM) 
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leven in het HHH dat tijdelijk tot hospitaal ‘gebombardeerd’ werd.  Een synthese van de 
notities van Mary Mulry werd in 2014 gepubliceerd onder de titel A Very Private Diary.  

Een tweede interessante aanwinst 
betreft het “Verslagboek van de 
conferenties: Procesverbalen van de 
conferenties der vrije katholieke 
scholen der kringen Diest, Aarschot en 
Haacht van 1880-1933”. Het gaat om 
een verslagboek met meer dan 150 
verslagen van driemaandelijkse 
conferenties die telkens in een andere 
lagere school werden gehouden. 
Tijdens de bijeenkomsten werd een 
demonstratieles gevolgd door een 
lesbespreking. Het verslagboek werd 
bij ons binnengebracht door Simonne 
Weckx, vrijwilligster bij het WZC 
annuntiaten Heverlee en medewerkster bij het project ‘Het leven verteld’. Simonne ontdekte 
het boek bij het leegmaken van haar moeders huis nadat die in het WZC haar intrek genomen 
had. Mevr. Weckx-Goedhuys, onderwijzeres in Bekkevoort, had het verslagboek al die jaren 
zorgvuldig bewaard. Het krijgt nu een plekje in onze archieven. 

 

 

------------------------------------ 
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