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1. Don’t Stop Me Now! - niet te stoppen 

De leerlingen van het secundair onderwijs van het Heilig Hartinstituut te Heverlee vonden een wel 
erg originele manier om hun school, een beschermde erfgoedsite, aan de man te brengen. Door middel 
van een ‘flashmob’ wisten ze het verleden perfect aan het heden te koppelen. Een verslag van Lore 
Renson, LO-leerkracht in het secundair onderwijs van het Heilig Hartinstituut en bedenker van het 
initiatief. 

 

In de projectiezaal van het HHH 

Op vrijdagnamiddag 30 maart vond in onze school een dansproject plaats. Het was het 
hoogtepunt en tegelijk de apotheose van een voorbereidingsperiode van vele weken. Alle 
leerlingen van het secundair onderwijs van onze school waren op één of andere manier 
betrokken. En dat is nu net wat het zo leuk maakte.  

Tijdens het eerste trimester was ik op youtube bij een filmpje beland dat me erg aansprak. In 
een school in Amerika danste een leraar door de school en in zijn zog dansten vele leerlingen 
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mee. Dit filmpje liet me niet los. De verbondenheid die deze leerlingen met hun school 
moesten voelen, dat vond ik een geweldig gegeven. 

Ik dacht dat zoiets in onze school ook mogelijk moest zijn. Ik wist ook dat er op onze school 
vele goede dansers school lopen, ook al was dat helemaal geen voorwaarde.  

 

In de Sint-Elisabethrefter van het HHH 

Maar hoe kon je zoiets filmen? Ik vroeg het eerst na bij Jan Portael, een collega met kennis ter 
zake. Zo kwam ik te weten dat je voor zoiets gespecialiseerd materiaal nodig hebt voor het 
opvangen van de schokken die de verplaatsing met zich meebrengt. Ik dacht dat ik het idee 
hier wel kon opbergen. Er gingen enkele weken voorbij…maar het bleef knabbelen.  Toen 
dacht ik aan Bas Schaevers, oud-leerling, vriend van mijn zoon Quin en tweede jaarstudent 
aan filmschool KASK te Gent. Ik belde hem. Zonder er lang over na te denken, zei Bas: ik doe 
dit. Hij was er zich heel erg van bewust dat onze school mooie plekken bevat en zag daar 
potentieel in. Bovendien had hij als oud-leerling een affiniteit met de school. Bas kwam 
bovendien met het schitterende idee om het te laten doorgaan tijdens de vastenvoettocht.  

Aangezien ik thuis ook een dansende dochter/leerling heb zitten, heb ik haar daar eens 
voorzichtig over aangesproken. Of zoiets leuk zou zijn, Silke?... Voor ik het wist was er een 
facebook groep, waren er een tiental kandidaat dansers om het project te trekken, hadden ze 
een liedje gekozen en stelden ze een parcours voor. Mijn LO-collega’s waren onmiddellijk 
paraat om mee te plannen, logistiek mee te ondersteunen en dansante collega’s Dominique, 
Lieve, Sandrine, Sofie en Valerie stonden klaar om mee het dansje aan te leren aan bijna 2800 
leerlingen. Een hele week organiseerden we een ‘dansweek’ tijdens de LO-lessen en dat gaf 
mij en de 10 betrokken leerlingen de kans om groepen apart te nemen om de dansjes van de 
‘flashmob’, de naam die het filmproject kreeg, aan te leren. We mochten we de labo’s 
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gebruiken, we mochten de feestzaal gebruiken, maar de kapel?... ook de kapel mochten we 
gebruiken! …overal kregen we een ’ja, doe maar’. 

 

In de Boodschapkapel 

Af en toe kreeg ik de vraag van een leerling: ‘Mevrouw, waarom doen we dit eigenlijk?’. ‘We 
doen dit voor het plezier’ was steeds het enige antwoord.  

En dan was het eindelijk zover: 30 maart. Wat een spannende dag!... Bas was ziek en 
koortsig, maar sloeg zich met behulp van zijn assistent Pol doorheen de heftige dag. De  LO-
collega’s hadden hun schouders helemaal mee onder het project gezet. Zonder hen was het 
nooit gelukt! Maar ook vele andere collega’s boden hun hulp gevraagd en ongevraagd aan. 
De leerlingen deden het fantastisch en zelfs het weer zat mee. Om 15.10u waren we klaar met 
de laatste opnames en kon ik Bas wel bij elkaar vegen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de grote speelplaats met alle leerlingen van het secundair onderwijs HHH 
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Tegen het einde van de paasvakantie kreeg ik bericht van Bas om de montage te bekijken. 
We schaafden nog enkele dingen bij en zorgden ervoor dat het filmpje voor de opendeurdag 
de wereld in gestuurd werd… . 

Je kunt het schitterende resultaat bekijken via deze link. We vragen u wel enkele minuten 
geduld om het bestand te laden. 

2. Project Garden of Eden 

Het Heilig Hartinstituut in Heverlee is een levendige site met een belangrijke en brede 
onderwijs-, zorg-, recreatieve en woonfunctie. Een aantal delen van deze site zijn beschermd 
als monument. 
 

In het kader van het onroerend 
erfgoeddecreet, wordt op deze site 
momenteel aan een beheersplan 
gewerkt voor de periode 2019-2039 
dat inzet op duurzaamheid en 
participatie. De hoofddoelstelling 
gaat uit van het behoud, de 
verbetering of het herstel van de 
beschermde elementen. De 
uitdaging voor de toekomst bestaat 
enerzijds uit een duurzaam, 
proactief en planmatig beheer rond 
het onderhoud van de verschillende 

gebouwen en het houtig erfgoed. Door in te zetten op een participatief beleid, worden de 
gemeenschapsvorming op de campus en het respect voor de omgeving versterkt door over 
de waarde van het erfgoed te communiceren. 
 
Met die bedoeling, deden Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee i.s.m. het secundair 
onderwijs van het Heilig Hartinstituut twee projectaanvragen. Het betreft enerzijds het 
participatief project  ‘Play Ground Circles’ dat experten, bewoners en gebruikers van de 
campus en omgeving betrekt in debatcirkels. De resultaten worden gedeeld met de omgeving 
en het bredere erfgoedveld. Het betreft anderzijds het Europees uitwisselingsproject ‘Garden 
of Eden’ (Buurklassen). Dit project omvat een online uitwisseling (via Etwinning), de 
ontwikkeling van portfolio’s en een verblijf van één week van de deelnemende klassen SO 
HHH aan de Northumberland Church of England Academy en omgekeerd.  Dit project zou 
van start kunnen gaan in november 2018. 

Beide projecten moet de heraanleg van de speelplaats van beide partners van de 
samenwerking aanpakken. In het geval van het HHH is dat de grote speelplaats met de 
lindebomen.  

Speelplaats HHH, prentkaart ca. 1930 (archief CEAH) 

https://www.youtube.com/watch?v=8_DxUQS1aLU
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De speelplaats met lindenronde 
maakt structureel en inhoudelijk 
intrinsiek deel uit van het algemene 
concept van een 19de-eeuws school- 
en internaatcomplex buiten de stad. 
De aandacht die ging naar de 
buitenaanleg is typisch en drukt er 
een aantal wezenskenmerken van uit: 
een ommuurde en dus veilige 
omgeving op de buiten ; een groene 
en dus gezonde omgeving; de 

religieuze iconografie. Deze elementen 
zorgen in hun geheel voor een landschappelijk waardevolle omkadering van de site. Diverse 
experten hebben zich inmiddels vanuit de diverse invalshoeken over de actuele 
problematiek van de speelplaats gebogen. Met name de afwateringsproblematiek en de 
slechte conditie van de het houtig erfgoed vergen een prioritaire maar brede aanpak. 

Het project vormt de 
aanzet voor de school om 
te werken aan een 
erfgoedprofiel waarbij 
erfgoed, erfgoedzorg en 
erfgoededucatie gaan deel 
uitmaken van de 
schoolvisie en het 
studieprogramma. Het is 
een dossier waarbij een 
geïntegreerde benadering 
zich opdringt. De 
verbindingen erfgoed en 
natuur, erfgoed en water 

(afwateringsproblematiek, doorlaatbaarheid van de bodem), erfgoed en mobiliteit (circulatie, 
parkeerzone), erfgoed en zorg (de functie van de speelplaats voor het nieuwe Woon- en 
Zorgcentrum, dat aan de speelplaats paalt, erfgoed en sport (problematiek van de overdekte 
sporttent), erfgoed en cultuur (openluchttheater als droom, rondleidingen, wandelingen), 
erfgoed en afval (afvalproblematiek op de speelplaats), erfgoed en veiligheid (risico bomen) 
kunnen en moeten in dit dossier gelegd worden om tot een duurzame en erfgoedvriendelijke 
heraanleg te komen. 

 

 

 

Speelplaats met jonge aanplanting, foto 1904 (archief CEAH) 

Masterplan grote speelplaats 
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3. Verslag Erfgoeddag 2018 

In onze vorige nieuwsbrief werd Erfgoeddag 2018 aangekondigd. Die 
ging dit jaar door op zondag 22 april en stond in het teken van het 
thema “Kiezen”. Wie ervoor gekozen heeft om aanwezig te zijn, had 
groot gelijk! 

De hele week die aan de 
Erfgoeddag vooraf ging, werd er 
naarstig gewerkt om de 
tentoonstelling vorm te geven. De 
Boodschapruimte aan het onthaal 
werd voor de gelegenheid 
opgedeeld in 2 zones: een zone met 
een opstelling van ons 
Topstukkenkabinet en een zone met 
de tentoonstelling “Verboden 
keuzes, verborgen kinderen”. 

Op zondag was ons team al druk in 
de weer van 9u ’s morgens om de 
laatste voorbereidingen te treffen: 
er werden nog vlug eieren in de 
incubator gelegd en het 
gymnastiekpak kreeg borsten. 

 

 

Het topstukkenkabinet 

Startpunt van de tentoonstelling “Ondergedoken Kinderen” 
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Omstreeks 10u mochten we de eerste geïnteresseerde begroeten. Mensen werden 
verwelkomd met een brochure die hen met de nodige uitleg doorheen ons 
Topstukkenkabinet gidste. Daarna keken ze hun ogen uit op de tentoonstelling van Kazerne 
Dossin en op de panelen die klaargemaakt werden door de leerlingen van 3 TSO van het 
HHH onder leiding van Wendy Marsoul. Via de 3 laptops met koptelefoon kon je kijken en 
luisteren naar onze filmpjes met interviews en getuigenissen van destijds ondergedoken 
Joodse kinderen, nu allen kranige tachtigers met een nog steeds levendige herinnering aan 
hun tumultueuze verleden. 

 

Om 15u mochten we genieten van de boeiende lezing gegeven door Lisa De Wolf over haar 
afstudeerproject aan de UCLL i.s.m. medestudente Karen De Lil over de Joodse 
ondergedoken kinderen van Don Bosco Groenveld. Wat ons op dat moment nóg meer met 
de neus op de werkelijkheid drukte, was de aanwezigheid van mevr. Anette Appelbaum, 
één van de kinderen die destijds ondergedoken waren in Don Bosco Groenveld, toen een 

weeshuis van de Zusters van 
Barmhartigheid. 

 

 

 

 

 

Iedereen hangt aan de lippen 
van gastspreker Lisa De Wolf 

Geïnteresseerde bezoekers 
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Na de lezing werd er een ware ontmoetingsplek gecreëerd en werd er bij een glaasje en een 
knabbeltje honderduit gepraat en gevraagd. 

Ik denk dat ik namens alle aanwezigen mag beamen dat het een mooie dag was waaraan 
eenieder een voldaan gevoel heeft overgehouden… 

4. Interview met Clara Hollants 

Zoals u in het verslag hierboven kunt lezen, bracht Erfgoeddag 2018 heel wat mensen samen in de 
Boodschapruimte van het Heilig-Hartinstituut naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Verboden 
keuzes, verborgen kinderen’ en de lezing ‘De joodse  kinderen van Don Bosco Groenveld’. Boeiende 
ontmoetingen met getuigen van toen, met nabestaanden, met mensen die op een of andere manier op 
deze verborgen kinderen en hun families betrokken zijn. Mevrouw Clara Hollants, zus van Betsie 
Hollants, was één van hen. 
 
Mevr. Clara Hollants is de voorlaatste uit een Antwerps gezin met 7 kinderen. Zijzelf is 
moeder van 5 kinderen.  Drie van hen wonen met hun gezin in het buitenland.   

Aan de vooravond van WOII is Clara 16 jaar. Het gezin woont in Antwerpen en is 
wereldwijd verbonden met vele vrienden in Duitsland én in andere landen. Het engagement 
van haar 20 jaar oudere zus Betsie en haar hulp aan de joden zijn aanleiding voor dit 
gesprek. 
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Mevr. Hollants herinnert zich heel scherp die morgen toen de eerste bom boven de wijk viel. 
Als retorica-leerling aan het Lutgardiscollege bereidde ze om 6 uur ’s morgens haar 
eindexamen aardrijkskunde voor. Ze vroeg zich af of de verkenners boven haar hoofd hun 
vluchten niet op een ander uur konden plannen, toen haar vader op de kamerdeur klopte: 
“Kom vlug naar beneden rond de schouw staan.” 

Bij het uitbreken van de oorlog logeerde een Duitse professor bij de familie Hollants. Hij was 
vogelvrij verklaard omdat hij openlijk tegen het naziregime had gereageerd. Zus Betsie heeft 
hem met de laatste boot uit Antwerpen naar Amerika helpen vertrekken, zonder zijn vrouw 
en 4 kinderen die in Genval waren ondergebracht. 

In 1940 was zus Betsie redactrice van De Morgenpost, de Antwerpse editie van de katholieke 
krant De Standaard. Mevrouw Hollants schuift me een artikel toe van Geraldine Reymenants, 
Universiteit Gent: “La Bergère d’un immense troupeau d’âmes”. Betsie Hollants’ leven in 
dienst van katholieken, joden en vrouwen; TSB 2003/3, p.48-6.  “Daarin kan je alles lezen. Ik 
heb het zelf nog maar pas.” We noteren dat ‘Pelgrim’ Eugène Yoors, met wie Betsie eind 
jaren 1920 in contact kwam en met wie ze haar hele leven bevriend is gebleven, haar 
journalistieke activiteiten, haar werk met en voor joden en de projecten die ze in Mexico is 
opgestart, sterk geïnspireerd heeft. 

Betsie zette zich met hart en ziel in voor het Jodenbureau in Antwerpen waar ze mee gestart 
is. De organisatie ontving Joodse mensen die beroep op hen deden, en hielp wie gevaar liep,  
onderduiken. Boven de Standaard Boekhandel, naast de redactie van De Morgenpost, waren 
enkele privékamers ingericht om mensen op te vangen. Op de vrije donderdagnamiddagen 
hebben Clara en haar jongere zus, op vraag van oudste zus Betsie, nog kussentjes voor de 
stoelen genaaid. Over de werking van het Bureau werd met geen woord gerept. 

Dat mensen gevaar liepen, dat ze opgepakt werden, welke pogingen ondernomen werden 
om ze te helpen onderduiken of vrij te krijgen, waren onderwerpen waarover niet gesproken 
werd. Zeker niet in het bijzijn van kinderen, uit vrees dat ze ‘iets’ zouden verklappen.  

Contact met Joodse families had de familie Hollants niet, enkel met de familie van de 
voorzitter van de Joodse diamanthandelaars. Hun dochter  is ‘verborgen’ geweest bij zusters 
in Wallonië, als ‘intern’ onder een schuilnaam. Zij is verpleegster geworden. 

Ook de jongste broer van mevr. Hollants, leraar Engels in Pulhof Berchem, liep gevaar en is 
ondergedoken. “Een leraar Engels had zeker met de vijand te maken.” Later is hij toch nog in 
een krijgsgevangenenkamp geraakt. Aan een Russische medegevangene vroeg hij om hem 
Russisch te leren. Met succes!  Tijdens expo ’58 was hij examinator en later leraar Russisch. 

Bij het ophalen van herinneringen aan de tijd dat Joodse kinderen ondergebracht werden bij 
families om hen te beschermen tegen deportatie en erger, zijn deze feiten uit het leven van 
mevr. Clara Hollants ter sprake gekomen. 
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5. Comme-ci, Comme-ça 

In het concertgebouw Flagey in Brussel hebben zo'n 300 kinderen op zondag 10 juni l.l. 
opgetreden in de bekende concertzaal Flagey. Hun unieke concert 'Comme Ci, Comme ça' is 
één van de invullingen van het grote El Sistema-project. 

 

De kinderen komen uit Brusselse scholen die de 3 landstalen vertegenwoordigen. Het betreft 
Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige scholen uit Molenbeek (o.a. de lagere school 
Sint-Karel die onder het Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee resideert), Schaarbeek, 
Elsene en Eupen. Samen met het Brussels Philharmonic Orchestra brachten ze een cantate als 
eerbetoon aan de bekende componist Leonard Bernstein en zijn ‘West Side Story’. Spannend, 
zeker als je weet dat de kinderen nog maar enkele maanden hun instrument bespelen! 
Inderdaad, speciaal voor deze gelegenheid leerden 10 leerlingen dit jaar op 
woensdagnamiddag viool spelen onder begeleiding van professionele muzikanten om aan 
dit concert te kunnen deelnemen. 

De compositie werd geschreven door Nick Hayes en Sarah Goldfarb. Hun bedoeling is de 
verhaallijn van ‘West Side Story’ over te nemen met twee bendes die tegenover mekaar 
staan: de Comme-ci en de Comme-ça. De Comme-ci houden van wiskunde, hightech, logica 
en zijn rijk. De Comme-ça houden van zingen, dansen en feesten, maar gaan een stevige 
knokpartij nooit uit de weg. Op een dag escaleert de hele situatie en beseffen ze dat ze zullen 
moeten leren samenleven en zelfs van elkaar zullen moeten leren houden. 
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Het El Sistema-project komt oorspronkelijk uit Venezuela, waar veel kinderen te arm zijn om 
een hobby te kunnen beoefenen. Een bekende dirigent daar kwam op het goede idee om 
kinderen samen te brengen, hen instrumenten te bezorgen en hen te leren om plezier te 
beleven aan het samen muziek maken. Dit project heeft in de loop van de jaren al vele 
bekende muzikanten en dirigenten voortgebracht. Ondertussen is dit project ook populair in 
tal van andere landen. 

 

De Karrewiet-ploeg van Ketnet is een kijkje gaan nemen tijdens de algemene repetitie van 
Comme-ci, Comme ça en heeft een mooi verslagje gemaakt. Wie even van de sfeer wil 
proeven, kan dat via deze link. 

 

 

https://www.ketnet.be/karrewiet/6-juni-2018-groot-concert-met-jonge-muzikanten
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6. Ondergedoken archieven 

Een verslag van Dr. Ilse Kerremans ocds over het boek De Pater en de Filosoof van auteur Toon 
Horsten. 

De titel laat het niet vermoeden, maar dit boek leest als een detectiveverhaal en weet de lezer 
vanaf het begin te boeien. 

Uitgangspunt is de persoonlijke betrokkenheid van de auteur bij het levensverhaal van pater 
Herman Leo Van Breda (1911-1974). 

 

Pater Herman Leo Van Breda 

Sinds de zomer van 1936 studeert de jonge Vlaamse franciscaan, Herman Leo van Breda, 
filosofie aan de Leuvense universiteit. Hij concentreert zich voornamelijk op het werk van 
Edmund Husserl, de vader van de fenomenologie. Na het overlijden van Husserl op 27 april 
1938, reist pater Van Breda naar Freiburg om zich te wijden aan het onuitgegeven werk van 
de meester. Vermits Husserl van Joodse afkomst was, bevindt zich zijn werk in het Hitler-
Duitsland in een precaire situatie. Bij aankomst in de woning van Husserl in Freiburg, is 
pater Van Breda verbijsterd. De onuitgegeven werken van Husserl bestaan voornamelijk uit 
40.000 bladzijden handschriften geschreven in een bijzonder Gabelsberger-steno. Niet alleen 
deze manuscripten moeten in veiligheid gebracht worden, maar ook de weduwe van 
Husserl, Malvine, en haar jarenlange huishoudster. Dankzij de vele contacten van pater Van 
Breda, kan hij haar onderbrengen in Herent. Om de handschriften in veiligheid te brengen, 
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doet Van Breda allereerst beroep op Aldegundis Jägerschmid, vriendin van Edith Stein en 
oud-leerlinge van Husserl. Maar gezien de omvang van de manuscripten, kan dit plan niet 
verwezenlijkt worden. Plan B wordt gestart, de manuscripten moeten in Leuven een veilig 
onderdak krijgen. Ook hier moet Van Breda steunen op zijn persoonlijke contacten en zijn 
spitsvondigheid – een hachelijke onderneming.  

Er is nog een andere moeilijkheid: de handschriften zijn geschreven in het Gabelbergse steno 
en slechts enkele medewerkers van Husserl kunnen dit ontcijferen: Edith Stein, Ludwig 
Landgrebe en Eugen Fink. Wanneer Van Breda in 1942 naar Echt in Nederlands Limburg 
reist om daar Edith Stein in het karmelklooster te bezoeken, is het in de hoop op haar 
medewerking. Zij zou in staat zijn transscripties te maken, maar zij weigert. Haar roeping als 
karmelietes staat op de voorgrond.  

Naast Edmund Husserl (1859-1938) komen in het boek heel wat filosofen van rang en faam 
aan bod. Maar ook een vrouw die niet alleen van belang is in de geschiedenis van het 
Husserl-archief, maar eveneens in de geschiedenis van de zusters annuntiaten van Heverlee: 
Dr. Lucy Gelber. 

Lucy Gelber, Oostenrijkse Joodse en musicologe, is dankzij de 
Belgische musicoloog en toenmalige senator Alfons Verbist naar 
België kunnen vluchten. Alfons Verbist vraagt Herman Van Breda 
hierbij om hulp. Volgens het boek zou Van Breda haar 
onderbrengen in hetzelfde klooster in Herent waar Malvine 
Husserl ondergedoken leeft. We weten echter dat Lucy Gelber kon 
onderduiken bij de zusters annuntiaten in Heverlee. In het Heilig 
Hartinstituut kent men haar als musicologe, voor pater van Breda 
was zij “juffrouw Katrien” en verrichtte zij secretariaats-en 
archiefwerk… 

 

Wanneer Herman Van Breda de manuscripten van Edith Stein 
in 1945 vanuit Nederland naar Leuven brengt, wordt het de 
taak van Lucy Gelber deze zwaar beschadigde manuscripten te 
ordenen en klaar te maken voor publicatie. 

Toon Horsten schrijft correct en met veel respect over het werk 
van Lucy Gelber en haar toenemende inzet voor de 
nalatenschap van Edith Stein. Dat het later tot een conflict komt 
aangaande de manuscripten van Edith Stein en het Husserl-
archief, wordt eveneens waarheidsgetrouw weergegeven, ook 
in de bredere context van de financiële problemen waarmee 
Herman Van Breda te kampen had.         Lucy Gelber op hogere leeftijd 

De jonge Lucy Gelber 
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Niettegenstaande de tweede wereldoorlog, de Jodenvervolging,, de juridische problemen 
(wie zijn de wettelijke erfgenamen van de nalatenschap), de relaties met het bestuur van de 
faculteit en de universiteit in het algemeen, de buitenlandse collega’s die ook wel een 
graantje willen meepikken, de financiële zorgen en zijn wankele gezondheid, weet Herman 
Van Breda het Husserl-archief in Leuven op de wereldkaart te plaatsen. 

Lucy Gelber ligt dankzij haar muzische verdiensten echter ook aan de basis van het archief 
Gelber-Verbist. Verbist als in professor Alfons Verbist met wie ze een eigen 
muziekpedagogische methode had ontwikkeld. Samen met Verbist had zij zich tot doel 
gesteld de leergangen voor muziekopvoeding uit te werken. Met deze leergangen wilden zij 
en prof. Verbist een elite van leerkrachten vormen die, van kleuterschool tot en met het 
secundair onderwijs, zouden zorgen voor de muzikale opleiding van de jeugd. In 1963 
verscheen het standaardwerk over de muziekopvoeding: “Geest en Leest der 
Muziekopvoeding”. Daarnaast heeft Gelber tal van andere publicaties op haar naam staan. 

Kortom, Lucy Gelber (1904-2001) heeft een rijk gevuld leven gehad met enerzijds haar 
muziekpedagogische bezigheden en anderzijds haar werk i.v.m. de uitbouw van het 
Husserl-archief, waardoor ze in contact kwam met de geschriften en de filosofie van de 
karmelietes Edith Stein. 

Haar musicologische stukken zijn bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en bij de 
Broeders van Liefde in Gent. Het Stein-archief werd door Lucy Gelber geschonken aan de 
paters karmelieten in het Nederlands-Limburgse Geleen. 

7. Scholen zijn plekken waar levens elkaar kruisen 

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 Helma Seyfollahi en zuster Annette Lembagusala, die op de 
campus in Heverlee misschien al je pad hebben gekruist.  

Helma Seyfollahi 

Helma Seyfollahi is 43 jaar en werd geboren in Iran. Ze komt uit een kleine, 
gewone familie met 3 dochters. Moeder was leerkracht fysica en vader 
leerkracht wiskunde. De oudste zus is afgestudeerd als arts en woont nog 
steeds in Iran, de jongste zus heeft ergotherapie gestudeerd in België en 
woont hier ook. Helma wou oorspronkelijk ook arts worden, maar in Iran 
kun je niet zomaar een richting kiezen aan de universiteit: je moet slagen 
voor een ingangsexamen waar 2 miljoen studenten aan deelnemen en, 
afhankelijk van je behaalde score, kun je inschrijven voor een bepaalde 
richting. Helma is uiteindelijk afgestudeerd als kinesitherapeut. Ze 
trouwde met een Iraanse man waarmee ze een zoontje kreeg. 

Helma 
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We vragen Helma of er een verschil is tussen kinesitherapie in Iran en in België. In Iran 
wordt er alleen behandeld: er moet dus een kwaal zijn. In België wordt er behandeld, maar 
ook mobiel gehouden. Ook ziekenhuizen zijn anders. Hier gaan rijk en arm naar hetzelfde 
ziekenhuis en wordt iedereen sowieso geholpen. In Iran heb je ziekenhuizen van de overheid 
waar de armere bevolking heen gaat. Maar let wel: kunnen ze de behandeling niet betalen, 
dan worden ze weggestuurd. Anderzijds zijn er privé-ziekenhuizen voor de rijken waar je 
500 euro voor een kamer neertelt. Die kamer ziet er dan wel uit als een luxe hotelkamer. 

Terug naar Helma. Omdat haar man politiek actief was, 
werd het tijdens de revolutie te gevaarlijk en besloot het 
gezin Iran te verlaten. Het plan was om naar Canada te 
reizen, maar ze geraakten niet aan een visum. Dus 
trokken ze naar Europa: via Italië naar Frankrijk met de 
bedoeling door te reizen naar Engeland, gezien het 
Engels in Iran de tweede taal is. Maar ook voor dit land 
kregen ze geen visum. In Frankrijk blijven, was geen 
optie omdat dat land een slechte reputatie heeft bij 
asielaanvragers. Dus kozen ze voor België zonder het 
land te kennen. Omdat zowel Helma als haar man verder 

wilden studeren, vestigden ze zich in Leuven. Haar diploma als kinesist bleek in België niet 
geldig te zijn. Dus startte ze, met de hulp van de immigratiedienst, een studie 
verpleegkunde. Omdat Helma niet afhankelijk wou zijn van de hulp van het OCMW, besloot 
ze haar fulltime studies te combineren met een job in een woon-zorgcentrum. Helma 
studeerde af met een thesis over nierdialyse, waarna ze meteen een job aangeboden kreeg in 
Gasthuisberg. 

Ondertussen werd het gezin gezegend met een tweede zoontje, alhoewel hun relatie toen al 
onder druk stond. Na een tijd in Gasthuisberg te hebben gewerkt, solliciteerde Helma als 
thuisverpleegkundige. En dus waagde ze opnieuw de sprong in het duister en hield ze de 
overdrukke job 8 jaar vol. Ondertussen was hun huwelijk op de klippen gelopen en klaagden 
de kinderen dat ze hun hardwerkende mama te weinig voor zichzelf hadden. 

Ondertussen was de scheiding een feit en kon Helma steun en liefde putten uit een prille 
relatie met de advocaat die Helma tijdens de scheiding verdedigd had. Van een echte love 
story gesproken! 

Omdat de oudste zoon de richting burgerlijk ingenieur wou starten in Leuven, besloot 
Helma in dezelfde stad een nieuwe job met regelmatigere uren te zoeken. Die vond ze als 
hoofdverpleegkundige in het woon- en zorgcentrum annuntiaten Heverlee. 
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Onnodig te verduidelijken dat Helma een ontzettend 
moedige en sterke vrouw is die niet bang is van een 
uitdaging. Naar eigen zeggen, kun je best meteen 
beslissen en doen wanneer er zich een kans aanbiedt, 
en niet meer nadenken. Helma leidt haar eigen 
personeel op dezelfde manier: als je niet gelukkig 
bent, moet je verder gaan. 

Als we Helma vragen hoe ze haar eerste jaren in 
België ervaren heeft, dan geeft ze toe dat ze de eerste 
twee jaar regelmatig heimwee had naar haar familie 
en cultuur en vooral naar die warme mensen. Nu, na 
17 jaar in België, voelt ze zich geen Iraanse meer. 

Wanneer ze er op bezoek gaat, voelt ze zelf dat ze veranderd is en dat zich moeilijk kan 
aanpassen. 

Toch heeft ze enkele elementen van haar cultuur bewaard. Zoals elke Iraniër, ligt er bij haar 
thuis een Perzisch tapijt. Helma vertelt ons dat ook Perzische tapijten onderhevig zijn aan 
modetrends. Vroeger was een Perzisch tapijt altijd kamerbreed. Tegenwoordig worden er 
tapijten in allerlei formaten gemaakt. Helma’s kinderen worden tweetalig Perzisch-
Nederlands opgevoed zodat ze bij een bezoek aan de familie met hen kunnen 
communiceren. Helma kookt al lang geen Iraanse recepten meer. Ze is dol op onze Vlaamse 
kost: balletjes met kriekjes, witloof in ham-rolletjes, … . 

Sr. Annette Lembagusala 

Zuster Annette Lembagusala, zuster annuntiaat, is geboren in 1967 
in Kikwit, Congo. Van 1996 tot 1998 studeerde ze psychologie en 
pedagogie aan de universiteit van Louvain-la-Neuve in België. Van 
1998 tot 2001 studeerde ze in Brussel aan St-Thomas, waar ze in 
2001 afstudeerde als regente Franse literatuur en godsdienst. Daarna 
keerde ze terug naar Congo (Totshi) waar ze een aggregaat lager 
secundair onderwijs behaalde (2004). In 2006 behaalde ze in 
Kinshasa haar licentiaat in de onderwijswetenschappen. Van 2010 
tot 2016 werkte ze aan haar DEA in Kinshasa en haar doctoraat in 
België. 

Op 29 mei verdedigde ze aan de KULAK haar doctoraatsthesis «L’éducation des filles dans 
les écoles secondaires du diocèse de Kikwit en RDC 1960-1997 - Contribution des 
congrégations féminines». Sr. Annette beschouwt haar thesis als een historisch pleidooi voor de 
positie van de Congelese meisjes. Een pleidooi omdat de emancipatie via het onderwijs van 
de meisjes nooit een prioriteit geweest is voor Congo. Dit verklaart waarom er vandaag nog 
steeds zoveel meisjes  analfabeet zijn en overladen met huishoudelijke taken en werk op het 
veld. Haar pleidooi voor de schoolse opvoeding van de meisjes omvat vier uitdagingen: de 

Helma tijdens een activiteit in het WZC 

Sr. Annette Lembagusala 
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uitdaging tijd, aangezien dit een proces van lange adem wordt; de maatschappelijke 
uitdaging, omwille van de specifieke zwaargewichten in zwart Afrika; de culturele 
uitdaging, gezien de gewichtigheid van gewoonten en tradities, de psychologische uitdaging 
als gevolg van de rem die gesmeed werd door de verschillende mentaliteiten.   

Via haar pleidooi wil ze haar overtuiging 
delen over de belangrijke rol die de 
Congolese meisjes zouden moeten 
hebben, vooral zij die op het platteland 
wonen. Hun emancipatie via het 
onderwijs zou een krachtige hefboom 
moeten worden om de boerenstand uit 
de miserie te tillen en het hele land naar 
sociale vooruitgang te helpen evolueren. 
Door de emancipatie via het onderwijs 
mogelijk te maken, kan de vrouwelijke 
Congolese bevolking die al sinds 
mensenheugenis gemarginaliseerd, 

vergeten en geminacht wordt, eindelijk de sleutel in handen krijgen van de deur waarachter 
nieuwe horizonten liggen die voorgoed komaf maken met onwetendheid, obscurantisme en 
vooroordelen. 

Desondanks blijft het nationaal leven op alle vlakken politiek onveilig. Met een 
onderwijsbudget van ongeveer 1% voor een bevolking van 70 miljoen inwoners, is het 
onrealistisch om te denken dat er een consequente ondersteuning voor het onderwijs komt 
voor meisjes als toekomstige verantwoordelijken voor het land. Dat is de reden waarom ze 
durft te stellen dat, indien het onderwijs voor meisjes in Congo een prioriteit zou worden, 
het land, dankzij de school, vrouwen zou kunnen vormen die waardig zijn aan de 
maatschappij van morgen!  

Maar om dat te bereiken, moeten de lesgevers de ouders overtuigen. Op hun beurt moeten 
de ouders de Staat overtuigen en die moet dan het nodige geld zien te vinden. Dat is 
noodzakelijk. Als het zo ver is, zal er geen monsterbudget meer nodig zijn voor oorlog, maar 
wel voor onderwijs, vooral voor meisjes. 

Sr. Annette Lembagusala is intussen al terug afgereisd naar Congo om er voltijds te doceren 
aan het ISP (Institut Supérieur de Pédagogie) in Kikwit. 

 

 

 

 

Sr. Annette Lembagusala met de universitaire toga 
na het behalen van haar doctoraatstitel 
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8. Hal5 @ Hal 5 

In afwachting van de definitieve restauratie, 
heeft de Stad Leuven en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Leuven (AGSL) bij wijze 
van tijdelijke invulling een project opgestart 
in de historische spoorweghal 5 langs de 
Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Het project 
‘Hal5’ brengt verschillende partners 5 jaar 
samen onder één dak.  

Riso Vlaams-Brabant is één van de 
kernpartners van het project Hal5. Riso wil 
zich toeleggen op het ontwikkelen van een 
plek die bijdraagt aan een verbindende en 
opbouwende dynamiek. Een volkskeuken, 
bijvoorbeeld. Een volkskeuken in de 
betekenis van een open en laagdrempelige 
groepsactiviteit waar een 150-tal mensen 
samenkomen om een maaltijd op basis van 
voedseloverschotten te bereiden en te 
nuttigen. 

Voor dit project sprongen leerkrachten 
Ines D’Haen, Iris Engelborghs, Anouk 
Decupere en Hadelijn Dewilde onder 
leiding van Katrien Peeters graag mee op 
de (voedsel)kar onder het mom van een 
IO-project voor hun vierdejaars STW. Na 
twee wervende hapjesbedelingen op 20 en 
26 april (klas 426 maakte de hapjes, 
klassen 414 en 418 zorgden voor de 
sensibilisering van de buurtbewoners), 
was het voor de leerlingen van 426 van 

het TSO Heilig Hartinstituut alle hens aan 
dek op de eerste volkskeuken op 3 mei. 
Die ochtend gingen de verschillende kookploegen aan de slag met het opstellen van tafels, 
stoelen en kookstands, de versiering van de eetruimte, het ophalen van voedseloverschotten  
bij de leveranciers, het klaarmaken van de soep, … . 
 

Klas 426 van het SO HHH o.l.v. leerkracht Katrien Peeters 
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Van een total make-over gesproken! In de 19de-eeuw werden deze ateliers namelijk gebouwd 
als montagehallen voor locomotieven. Met de onafhankelijkheid van België in 1830 kwam de 
ontwikkeling van het spoorwegnetwerk in een stroomversnelling. Dankzij haar centrale 
ligging in België, kreeg Leuven als één van de eerste steden een spoorweg. Om de treinen te 
kunnen onderhouden, was er een spoorwegwerkplaats nodig. 

En dus werden er in 1863 grote industriële hallen gebouwd: de Centrale Werkplaatsen. 
Maurice Urban tekende  meteen een volledig complex met ateliers, maar ook een bakkerij en 
een voedingsmagazijn. De Centrale Werkplaatsen zijn een mooi voorbeeld van een 
belangrijk grootschalig industrieel complex uit de tweede helft van de 19de eeuw. Enkel hal 
9 werd enkele decennia later gebouwd. Hal 5 was een atelier met draaibanken en 
werktuigen. Ook deze hal heeft twee kenmerkende, rondbogig afgedekte poorten per 
kopgevel. Gietijzeren zuilen dragen hier een volledig houten dakconstructie. Het dak van hal 
5 is daardoor uniek op het terrein: de andere hallen hadden de typische polonceau spanten, 
opgebouwd uit driehoeken en vaak gebruikt om grote ruimten te overspannen. 

De Centrale Werkplaatsen zorgden voor een ware 
bevolkingsexplosie in het groene Kessel-Lo. De 
spoorwegarbeiders en -bedienden betrokken 
arbeiderswoningen rondom de Centrale Werkplaatsen. 
Die woningen bepalen vandaag nog steeds het 
straatbeeld in de omgeving. De nieuwe spoorweg trok 
ook vele handelaars en ambachtslui aan. 

Door al die activiteit kende Kessel-Lo een enorme economische, sociale en 
stedenbouwkundige ontwikkeling. In 1993 stopten de spoorwegactiviteiten op de Centrale 
Werkplaatsen definitief. De installaties werden ontmanteld, machines verhuisden naar 
andere werkplaatsen. Al in de jaren ‘90 tekende het projectteam stadsontwerp onder leiding 
van prof. Marcel Smets een eerste visie uit op de herontwikkeling van de Centrale 
Werkplaatsen. In 1996 werden de meest unieke hallen - hal 4, 5, de tussenhal, hal 9 en 
weegbrug Schenk – beschermd als monument. In 2006 kocht de stad het terrein aan. Het 
autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven (AGSL) werd eigenaar van het terrein 
in 2007 en stuurt vanaf dan de ontwikkeling aan. 

Sinds 2015 kennen de overgebleven hallen een tweede leven na de instandhoudingswerken 
voor veiligheid en waterdichtheid. Als alles volgens plan verloopt, starten de definitieve 
restauratiewerken in het najaar van 2018. In de toekomst zullen de hallen publieke functies 
huisvesten die een centrale rol spelen voor de gemeente (een jeugdcentrum, kantoren, 
atelierruimten, overdekte speel- en sportruimte, …). 
 
Meer informatie over Hal5 vind je op www.hal5.be. 
Met dank aan de dienst Stadsvernieuwing van Leuven. 
 

Hal 5 

http://www.hal5.be/
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9. Michel Devisch: priester, theoloog, opvoeder 

Een maand voor zijn vijftigste verjaardag is Michel Devisch overleden op 28 juli 1988. 
Hij was geestelijk directeur van de zusters annuntiaten in Heverlee en adjunct-directeur- 
generaal van het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, ‘de Guimardstraat’. 

Ter gelegenheid van het dertigjarige overlijden van zijn broer, bracht Noël Devisch, 
(voormalig voorzitter van de Boerenbond en tegenwoordig voorzitter van de Zeebrugse 
Visveiling) een bezoek aan het archief van Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee met de 
bedoeling de biografie van zijn broer samen te stellen.   

Al heel vroeg wist Michel dat hij 
priester wilde worden. Hij volgende 
Grieks-Latijnse humaniora aan het 
Sint-Lodewijkscollege te Brugge, 
waar hij als primus afstudeerde. Zijn 
priesteropleiding startte in Leuven 
waar hij het diploma van 
Baccalaureaat in de wijsbegeerte 
behaalde en werd verder gezet in 
het seminarie in Brugge. Michel 
werd priester gewijd op 20 april 
1965 en trok terug naar de KU 

Leuven voor een licentie en een 
doctoraat in de theologie. Hij was 

uitermate geboeid door exegese en wijdde zijn doctoraatstudie aan het onderzoek over de 
bronnen van de evangelies. Daar heeft hij zeven jaar aan gewerkt en promoveerde met 
grootste onderscheiding. Ondertussen was hij gedurende vijf jaar directeur van het Leo XIII-
seminarie, waar hij mede instond voor de begeleiding van tientallen seminaristen die in 
Leuven studeerden. 

Waar Michel en velen met hem verwachtten dat hij zich verder aan de Bijbelstudie zou 
wijden, in Leuven of in Brugge, werd hij benoemd tot directeur van het Sint-Jozefscollege in 
Izegem. Het was een enorme uitdaging, zonder enige pedagogische vorming noch ervaring. 
Maar het viel goed mee: hij inspireerde, gaf ruimte aan leraars en leerlingen en werkte 
vernieuwend; zijn droom was een evangelisch bezielde scholengemeenschap. Vrij snel werd 
hij lid – en drijvende kracht- van de interdiocesane commissie voor schoolpastoraal. Het 
moet de bisschoppen opgevallen zijn, want na amper vijf jaar werd hij benoemd tot adjunct-
directeur-generaal van het toen nog unitaire ‘Nationaal Secretariaat van het Katholiek 
Onderwijs’. Hij was in de eerste plaats verantwoordelijk voor het Nederlandstalig onderwijs, 
maar focuste zich ook op de christelijke identiteit en een eigentijdse schoolpastoraal. 
Daarover heeft hij heel wat gepubliceerd en tientallen conferenties gegeven. De teksten zijn 
bijgehouden in het Secretariaat van het Katholiek onderwijs. De Bijbelse grondslag en de 

Michel Devisch tijdens een misviering (archief CEAH) 
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visie over de christelijke identiteit en een eigentijdse schoolpastoraal die hij heeft uitgewerkt, 
zijn dertig jaar later nog steeds een inspiratiebron. 

 

Gebeden van Michel Devisch, 
uitgegeven door de Zusters Annuntiaten te Heverlee, 1988 p12 

Tijdens een lange afwezigheid door ziekte van directeur-generaal Mgr. Daelemans, nam hij 
zijn leidende functie over. Ook toen was de hervorming van het secondair onderwijs in volle 
discussie en daarbij stond de overheveling van het onderwijs naar de Gemeenschappen op 
de politieke agenda. Michel stond voor een nieuwe uitdaging om deze gevoelige thema’s 
beleidsmatig op te volgen, inclusief de zorg voor de vrijheid van onderwijs en de gelijke 
behandeling van de onderwijsnetten. Dit was een zware opdracht. 

Bij zijn benoeming in de Guimardstraat, vond hij een warme thuis bij de zusters annuntiaten 
in Heverlee. Hij werd geestelijk directeur van de kloostergemeenschap. Daar kon hij echt 
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priester zijn: de verkondiger van de ‘Blijde Boodschap’. Elke morgen deed hij de mis en de 
avond voordien schreef hij een woordje ter verduidelijking van de teksten; op zondag 
hoogmis met -opnieuw uitgeschreven- homilie. Hij gaf regelmatig conferenties voor de 
kloostergemeenschap met onder meer een reeks over de spiritualiteit van de annuntiaten. 
Zijn getuigenissen en interpretaties van de Bijbelteksten werden zeer gewaardeerd; na zijn 
overlijden hebben de zusters zijn conferenties, homilieën en inleidingen op de dagelijkse 
eucharistievieringen gebundeld in een reeks publicaties. De zusters hebben ook een boekje 
met gebeden van Michel Devisch uitgegeven: ’Ons leven ligt in Uw Hand’. 

Dankzij zijn discretie, zelfs wat gesloten karakter, was hij de vertrouwenspersoon van heel 
wat mensen; zoals een zuster getuigde: ‘Hij heeft enorm veel gedaan in alle bescheidenheid’. 

De combinatie van zijn zware 
functie in het Katholiek 
Onderwijs en zijn opdracht bij de 
zusters annuntiaten, maakten zijn 
dagen lang en zijn nachten kort. 

Daarbij kon hij moeilijk neen 
zeggen bij een vraag om hier of 
daar ten lande een conferentie te 
geven. Hij deed het ook graag: 
mensen bezielen met de 
boodschap van Jezus. 
Medewerkers en collega’s zeiden 

achteraf dat ze verwonderd waren 
dat hij dit aankon en geen inzinking kreeg. Het is erger geworden… 

Op 28 juli 1988 is Michel gestorven aan een hartaanval. De consternatie was enorm, bij zijn 
moeder en familie, in de Guimardstraat en bij de zusters in Heverlee. Uit de vele 
getuigenissen na zijn overlijden blijkt welke belangrijke invloed Michel Devisch gehad heeft 
in de verschillende domeinen waarin hij actief was.  

In het harde leven dat hij zichzelf oplegde was hij een gelukkig mens. Zijn geluk steunde 
vooral op zijn onwankelbaar geloof: zijn naam stond geschreven in de palm van Gods hand; 
zijn liefdevolle God had hem geroepen om zijn boodschap te verkondigen. 

10. Duivels erfgoed 

Een verslag van Ria Van Assche, directie lagere school Heilig Hartinstituut Heverlee. 

Met het vijfde leerjaar schreven we ons in voor de wedstrijd van Ketnet en de Rode Duivels 
met als doel Pleegzorg in de kijker te zetten. We nodigden twee begeleidsters van Pleegzorg 
uit om een woordje uitleg te komen geven. Anouk en Vanessa toonden ons een filmpje 

Bezoek aan een missiepost in Congo in 1984 (archief CEAH) 
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waarin een pleegkind ons een kijkje in zijn leven gunde. Daarna vertelden ze ons hoe 
Pleegzorg precies werkt en wat hun job inhoudt. De kinderen kregen ruim de tijd om vragen 
te stellen, waar ze gretig gebruik van maakten. Ter afsluiting deden we een stellingenspel 
waarbij de kinderen akkoord of niet akkoord gingen met de stellingen. Na het bezoek van de 
begeleidsters maakten we posters over Pleegzorg. Met deze posters trokken we om half vier 
naar de speelplaats om ouders, grootouders, tantes, ... aan te spreken en Pleegzorg te 
promoten. We kregen van Pleegzorg een canvas zak voor elke leerling. Deze versierden de 
kinderen met textielverf als moederdagcadeau. Met deze zakken zetten alle mama's 
Pleegzorg nog steeds letterlijk in de kijker.  

Op vrijdag 8 juni was het dan eindelijk zover, bezoek van enkele Rode Duivels! Dries 
Mertens, Simon Mignolet en Koen Casteels werden verwelkomd door een gigantische 
erehaag van kinderen, juffen en meesters. In de sporthal kwamen we samen voor een kort 
interview door Sara, de wrapper van Ketnet. Daarna mochten alle leerlingen van het vijfde 
een penalty trappen naar één van de twee keepers, terwijl Dries Mertens advies gaf. Alle 
klassen van de lagere school mochten op de (klas)foto samen met de Rode Duivels en 
konden een item voor de klas laten signeren. Besluit: een topdag voor zowel leerling als 
leerkracht! 

 

 

 

 

De Rode Duivels op bezoek in de lagere school van het HHH 
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Voor Dries Mertens was dit een thuismatch. Kleine Dries heeft namelijk in het Heilig 
Hartinstituut school gelopen. Het team van CEAH wist een mooie herinnering uit het 
schoolarchief op te diepen. 

 

11. Nieuwe aanwinsten in het archief 

Schilderij met Johanna van Valois in de hoofdrol 

Johanna van Valois (1464-1505), ook bekend als Johanna van Frankrijk of Jeanne de France, 
was de eerste echtgenote van koning Lodewijk XII van Frankrijk. Het huwelijk werd wel 
gesloten, maar niet geconsumeerd. Haar man verstootte haar en wilde geen band met haar 
aangaan, omdat zij naar zijn zeggen aan hem was opgedrongen en omdat zij door haar 
fysieke handicap fysiek afstotelijk was. 

Het huwelijk werd ontbonden en Jeanne trok zich terug op een kasteel te Bourges. Zij houdt 
er zich bezig met rechtspraak, armoede en de opvoeding van de jeugd en krijgt de bijnaam 
'la bonne Duchesse'. Al snel gaf ze er ook gehoor aan de stem van Maria die ze hoorde toen 
ze vijf of zeven jaar oud was: "Voor je dood zal je ter ere van mij een orde stichten; daardoor 
zal je mij erg behagen en dienen." 
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En dus stichtte Johanna een vrouwencongregatie, de Annonciaden of Annuntiaten, genoemd 
naar de 'Annunciatie' (= de 'Boodschap' van de engel Gabriël aan Maria). In de lente van 
1500 worden de eerste meisjes voor het klooster gerekruteerd en wordt er naast het paleis in 
Bourges een monasterium gebouwd. Johanna noemde zich in het klooster Gabriële en bracht 
de rest van haar leven door in versterving en gebed. 

Johanna van Valois overleed uiteindelijk op 40-jarige leefijd als een heilige, omringd door 
haar medezusters. Haar nagedachtenis vindt steeds plaats op haar sterfdag: 4 februari. Ze 
werd eerst in 1743 door paus Benedictus XIV zalig, en nadien op 28 mei 1950 door paus Pius 
XII ook heilig verklaard. 

Deze recente aanwinst werd gevonden in de kelders van het huis van de congregatie van de 
zusters annuntiaten Heverlee in de Duizendmeterlaan 9 in Sint-Pieters-Woluwe. Het is niet 
gesigneerd of gedateerd, geschilderd op hout en bevat achteraan een verwijzing naar de 
adellijke familie de Schaetzen-de Laminne de Bex 1993. Johanna van Valois wordt op dit 
schilderij voorgesteld als koningin. Herkent iemand deze voorstellingswijze? 

 

Johanna van Valois 



 
 

 
Het Angelus 29 • Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee  26 
Jaargang 10, april 2018 

 
  

 

12. De verborgen Koning 

In de voormalige kapel van het Sint Jan Berchmanscollege in Diest werd onlangs een 
verborgen Koning ontdekt. 

De kapelruimte is tegenwoordig ingericht als kleuterspeelzaal. Eén van de glasramen boven 
in de apsis van de voormalige kapel is aan de achterkant beschermd door een houten plaat, 
waardoor er geen licht meer doorheen valt en het dus niet opvalt dat het zelfs een glasraam 
is. Groot was dan ook de verbazing toen Greet Lemmens (leerkracht geschiedenis in 
KSDiest) en Ria Christens (archivaris CEAH) de plaat verwijderden en er een prachtige 
afbeelding van Christus Koning op hen neerkeek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het glasraam Christus Koning 
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Nog groter was hun verbazing toen bleek dat het werk vele overenkomsten vertoont met de 
glasramen in onze eigen Boodschapkapel, o.a. in de loden lijnen tussen de verschillende 
glaspartijen. 

 
Na onderzoek bleek het glasraam 
in Diest ontworpen te zijn door 
‘onze’ Eugeen Yoors. Eugeen 
Yoors (1879-1975) vormde samen 
met Flor Van Reeth, Felix 
Timmermans, Ernest Van der 
Hallen, Anton Van de Velde en 
Gerard Walschap de kerngroep 
van de vooruitstrevende 
katholieke kunstenaarsvereniging 
De Pelgrim. Zij vormden een 
genootschap van kunstenaars die 
het christelijk geloof beleden in 
artistiek verantwoorde plastische, 
literaire en muzikale werken; een 
beweging die met haar manifest de 
internationale aandacht trok. 
Yoors werd vooral bekend om zijn 
vernieuwende stijl en techniek in 
de glazenierskunst in België. Van 
hem zijn glasramen te vinden in 
België, Engeland, Mexico en Zaïre. 
 
 

 
Het glasraam, met een 
diameter van 150 cm, werd 
aan het Sint-Jan-
Berchmanscollege geschonken 
door het Davidsfonds van 
Diest en werd ingehuldigd op 
11 augustus 1935 ter 
gelegenheid van het 60-jarige 
bestaan van de school. Deze 
informatie is althans te lezen 
op de marmeren steen in de 
hal buiten de kapel. 
 

Een detailzicht 

Een detail van het glasraam 
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13. Jaarlijkse sluiting 

Onze diensten zijn gesloten van 16 juli tot en met 15 augustus 2018. 

Daarna zijn we opnieuw tot je beschikking! 

 

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