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1. Het Arenberg Festival 

Van 20 oktober 2018 tot 20 januari 2019 worden in Leuven vijf eeuwen Arenbergs tot leven 
gebracht in een organisatie van KU[N]ST Leuven. Het programma laat ons op een unieke 
manier kennismaken met het leven van een adellijke familie. 

 

Het programma omvat 2 grote tentoonstellingen, een spectaculair openingsweekend en tal 
van evenementen in en rond Leuven. 

Een eerste tentoonstelling “Macht en Schoonheid” gaat door in het M-Museum. 
De Arenbergers waren een familie met oog voor schoonheid. De financieel en politiek 
machtige familie beschikte over enorme rijkdommen waarmee ze een indrukwekkende 
kunstcollectie wist te verzamelen. Deze collectie raakte door de jaren heen verspreid over de 
hele wereld. Speciaal voor dit Festival worden in M enkele topwerken uit de vroegere 
Arenbergcollectie opnieuw samengebracht en verzameld onder één dak. 
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Frans Floris - Het ontwaken van de Muzen 

In de Universiteitsbibliotheek kan je terecht voor de tweede grote tentoonstelling “Adellijk 
Wonen. Het kasteel in Heverlee van Croÿ naar Arenberg”. Deze expo leert je alles over de 
uitzonderlijke geschiedenis van Arenbergkasteel, het interieur en zijn bewoners (niet alleen 
de vele prinsen en prinsessen die er woonden, maar ook de bedienden). Op die manier krijg 
je een uniek inzicht in het leven op het kasteel in de periode van de 19de tot het begin van de 
20ste eeuw. 

 

Hertogin Engelbert Marie van Arenberg, geboren Hedwige de Ligne  1906 © (privécollectie) 

Het startschot voor het Arenberg Festival wordt gegeven tijdens het weekend van 20 en 21 
oktober 2018 met een spectaculair festival in en rond het kasteel van Arenberg. Het kasteel 
was vroeger één van de favoriete verblijven van de Arenbergs. Tegenwoordig maakt het deel 
uit van de wetenschapscampus van de KU Leuven. Het kan dan ook niet anders dan dat het 
openingsweekend een mix is van technologie en geschiedenis. Maar ook amusement, 
culinaire ontdekkingen en heel veel doe-activiteiten voor alle leeftijden staan op het 
programma. 

Meer informatie vind je hier. 

  

https://www.arenbergleuven.be/nl/
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2. Arenbergwandeling voor gezinnen 

Als partner van organisator KU[N]ST Leuven, legt Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee 
de sporen van de Arenbergs bloot in de verdere omgeving van het kasteel. 

Dit doen we aan de hand van een boeiende en leerrijke doe-en zoektocht voor gezinnen. De 
wandeling “Op stap naar het kasteel van prinses Lydia” is een gezellig familiegebeuren, op 
maat voor jong en oud. 

Wie waren de Arenbergs eigenlijk? En waarom waren zij zo belangrijk dat hun naam nog 
altijd blijft voortbestaan? Tijdens deze speelse gezinswandeling kom je er alles over te weten. 
Wandel langs straten, pleinen en bospaadjes richting het kasteel van prinses Lydia. De leuke 
doe-opdrachten laten je kennismaken met de rol die de Arenbergfamilie in deze streek 
speelde. 

 

Deze wandeling gaat in première tijdens het openingsweekend van het Arenberg Festival op 
20-21 oktober 2018. Er zijn twee startpunten: reeds vanaf 8u kun je starten vanaf het Heilig 
Hartinstituut te Heverlee (aanmelden aan het onthaal) en vanaf 12u ook vanaf het kasteel 
van Arenberg (zondag 21/10 al vanaf 8u! – welkom aan de algemene infostand!). Het traject 
bedraagt zo’n 8km (+/- 3,5u) en is, mits een kleine omweg, ook toegankelijk voor wielers. 

Een wandelgids ligt tijdens het openingsweekend gratis ter beschikking aan beide 
startpunten. Nog ter gelegenheid van het openingsweekend, koppelen we een wedstrijd aan 
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onze wandeling. Zoek het adellijke Arenbergwoord, vul het in op de wedstrijdkaart in het 
wandelboekje en win museumtickets of boekenpakketten voor het hele gezin! 

Na 22 oktober 2018 zal de wandeling toegevoegd worden aan ons permanente 
wandelaanbod van de Erfweg. 

Praktische info:  

Wanneer: 20-21 oktober 2018 
Start : Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee (onthaal) vanaf 8u 
  Of Arenbergkasteel, vanaf 12u 
Kostprijs: gratis (1 wandelgids en wedstrijdkaart per deelnemend gezin inbegrepen) 
Partners: Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee ism WSP 
 
 

3. Fakkeltocht voor Verdraagzaamheid 

Op 16 november is het de Internationale Dag voor Verdraagzaamheid. 

PARCUM, Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur 
organiseert in samenwerking met de Dienst Diversiteit van de Stad 
Leuven, Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee en de Leuvense 
vredesbewegingen een ‘Fakkeltocht voor Verdraagzaamheid’ op de 
Heilig Hartsite in Heverlee. Er wordt gestapt van op de speelplaats 
van het Heilig Hartinstituut tot aan het Commonwealth War Grave 
of het ‘Engels kerkhof’, waar gesneuvelden met verschillende 
religieuze achtergronden uit beide wereldoorlogen, begraven liggen. 
De fakkeltocht zal worden ingeleid door enkele woordvoerders van 

de religieuze gemeenschappen. Na afloop wordt een warme kop soep aangeboden.  

De fakkeltocht kadert in het tentoonstellingsprogramma bij de tentoonstelling ‘Religie. 
Helend. Verdelend’ bij PARCUM. Op 16 november zal het museum tot 18u30 geopend zijn 
en de deelnemers aan de fakkeltocht kunnen ook een bezoek met korting aan PARCUM 
brengen op een andere dag.  

Meer informatie vind je op onze website 
en op www.parcum.be 

Praktische info: 

Wanneer: 16 november 2018 
Startplaats: Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee: speelplaats 
Start:  19u 
Kostprijs: gratis 

http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/de-erfweg/
http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/de-erfweg/
http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/agenda/
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4. Bijzondere banken 

De bouw van de Boodschapkapel in het Heilig Hartinstituut tussen 1930 en 1932 kwam er na 
een impuls van de geestelijk leider van de religieuzen, directeur Jozef Bossaerts die de 
zusters aanraadde om in de school te investeren naar aanleiding van het enorme 
plaatsgebrek waarmee de school al jaren kampte. 

Bossaerts had persoonlijke banden met enkele kunstenaars van de Pelgrimbeweging. Hij was 
ook bekend met de vlotte samenwerking tussen architect Flor Van Reeth en glazenier Eugeen 
Yoors. Het lukte Bossaerts om via Van Reeth eindelijk beweging te krijgen in het 
aanslepende kapeldossier. 

 

De Boodschapkapel 

De opdracht was het ontwerpen van een kapel die 1200 leerlingen, 300 zusters en 200 
medezusters van een andere congregatie zou kunnen bevatten. Deze groepen moesten de 
viering afzonderlijk kunnen volgen. De kapel moest ook aansluiten bij het hoofdgebouw 
zodat de leerlingen vlot van en naar de kapel zouden kunnen circuleren. 
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De jonge architect Rie Haan kwam het duo Van 
Reeth-Yoors vervoegen om de volledige 
inrichting te ontwerpen. Hij was de zoon van een 
familie van Nederlandse goudsmeden die tal van 
religieuze kunstwerken vervaardigden. Het 
altaar werd een combinatie van zwarte, groene 
en groen geaderde marmers. De kandelaars 
maakte hij van koper. De Godslamp in gegoten 
aluminium wordt gedragen door 2 lovende 
engelen. Tot slot legde Rie Haan zich toe op het 
ontwerpen van de kerkbanken en van de 
biechtstoelen. 

Dankzij Rita Bourgeois, één van de bewoners 
van de assistentiewoningen op onze campus en 
tevens het nichtje van Rie Haan, krijgen we een 
familiale en bedrijfsinkijk in dit verhaal. 

 

Rita’s grootvader, Aloïs (Louis) Haan had 
twee kinderen: Henri (Rie) en Marie-José. 
Rita is de dochter van Marie-José. De liefde 
voor kunst heeft ze duidelijk van haar 
grootvader geërfd. Als jong kind vond ze 
het geweldig om in het atelier van haar opa 
rond te hangen en als jongvolwassene 
studeerde ze aan het kunsthistorisch 
instituut in Antwerpen. Tot enige tijd 
geleden was Rita nog volop actief als 
TOPA-gids (Toerisme Pastoraal) in de 
Antwerpse kathedraal, de Sint-Jacobs- en de 
Sint-Pauluskerk. Tegenwoordig beperkt ze 
zich (ze is ondertussen 86) tot het gidsen in 
de Antwerpse kathedraal.  

 

Rie Haan 

Kruisbeeld van Rie Haan bovenop het tabernakel 
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Het 'oorspronkelijke' altaar in de Boodschapkapel 

Terug naar Louis en Rie Haan. Rie studeerde aan het 
Brusselse Sint-Lukasinstituut architectuur en 
binnenhuisarchitectuur. Na zijn studies ging hij aan het 
werk in het atelier van zijn vader (die het op zijn beurt van 
zijn eigen vader had overgenomen). Louis was één van de 
eersten om een elektrische forceerbank te installeren, wat 
het maken van de voet en de kuip van een kelk of 
kandelaar vergemakkelijkte. Hij was ook één van de eerste 
bezitters van een pneumatische hamer wat het drijfwerk 
verbeterde. In 1930 waren in Louis’ atelier zo’n 40 
personeelsleden tewerkgesteld. En wanneer Louis voor 
een opdracht naar het buitenland moest, was het oma 
Haan die het personeel aan het werk hield. Zij zorgde in 
het atelier trouwens voor het textiel: de gordijntjes van de 
tabernakels, de binnenbekleding, de fluwelen gordijnen 
achter het altaar,…  

Rie werkte tijdens zijn atelierperiode mee aan het ontwerp van een aantal kerken: de Sint-
Walburgiskerk te Antwerpen, de Sint-Antoniuskapel in Leuven en de Boodschapkapel in het 
Heilig Hartinstituut Heverlee. Rie hield zich voornamelijk bezig met de ontwerptekeningen, 
want tekenen kon hij als de beste. Zijn technische vaardigheid was echter een stuk minder, 
waardoor de ontwerpen vaak door vader Louis werden uitgevoerd. Louis signeerde zijn 
werken zelden. Als hij het deed, was het met “A. Haan fecit Antwerpiae. Waarschijnlijk is 
het daardoor dat Rie in de literatuur bekender is dan Louis.  

In 1939 sloot Louis zijn atelier. Rie stopte toen met religieuze kunst en keerde terug naar het 
architect-zijn. Marie-José zei vaak over haar broer Rie: “Onze Rie kan niet met pastoors om.” 

De Godslamp 
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De mannen van de Pelgrimbeweging: vlnr Eugeen Yoors (uiterst links), Felix Timmermans (4de), Rie Haan  
(6de), Flor Van Reeth (7de) 

Als architect leefde Rie Haan zich later uit, voornamelijk in en rond Antwerpen, met sociale 
huisvesting in de wijk Luchtbal te Antwerpen (1955) alsook vele bioscopen, feestzalen en 
theaters, zowel in nieuwbouw (bv Zaal Elckerlyc) als in herinrichtingen (bv de inkompartij 
van Cinema Roma en het zalencomplex van de Antwerpse Dierentuin. Rie Haan was ook 
werkzaam als architect-stedenbouwkundige van de gemeente Massenhoven. 

Nog een faits divers over Louis. Deze heeft samen met Eugeen Yoors gestudeerd. Toen 
beiden hun specialisatie moesten kiezen, was het Louis die Eugeen een zacht duwtje in de 
richting van de glasramenkunst gaf. 

 

 

 

De familie Haan is goed vertegenwoordigd op onze campus. Rie (en dus zo goed als zeker 
ook Louis) hebben hun sporen in de Boodschapkapel achtergelaten. Nichtje Rita betrekt hier 
één van de assistentiewoningen, een project dat ze heeft leren kennen via haar zus Greta die 
in de Raad van Beheer van het Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee zetelt en 
tevens ere-prof is aan de KU Leuven. En de vonk van de kunstliefde sloeg over op de 
volgende familiegeneratie, nl naar de jongste dochter van Rita’s broer, Tanja Bourgeois die 
kunstgeschiedenis in Leuven studeerde en wiens eindwerk over de Boodschapkapel 
handelde. L’histoire se répète… 
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5. Scholen zijn plekken waar levens elkaar kruisen  

Scholen zijn plekken waar jonge levens elkaar kruisen, ‘moderne kathedralen’ om het met de woorden 
van directeur Lieven Lemmens te zeggen.  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. 

Deze keer hadden we een interessante ontmoeting met Julie Hendrickx, al 19 jaar leerkracht 
godsdienst in het secundair onderwijs van het HHH. Julie heeft op deze campus zelf als 
leerling van het secundair onderwijs school gelopen en nadien als studente aan de 
lerarenopleiding. Ze is voor velen dan ook geen onbekende figuur. Ze is tevens het nichtje 
van Zr. Jeanne Devos, zuster van de Jacht in Heverlee. 

Julie (spreek uit als Djoelie) is geboren in 1977 in 
Goa, Indië. Ze werd op 2,5-jarige leeftijd door 
haar ouders geadopteerd uit een weeshuis in 
Mumbay (toen nog Bombay). De bedoeling van 
Julie’s ouders was om op hetzelfde moment ook 
nog een jongetje uit een ander weeshuis te 
adopteren, maar de administratieve tredmolen 
zorgde hier voor vertraging. 

Julie beschrijft haar ouders als ‘India-fielen’: ze 
hadden een grote liefde voor alles wat Indisch 
was en het hele huis was in Indische stijl 
ingericht. De gedachte aan Indië werd door de 
ouders ‘warm gehouden’ bij de kinderen, zonder 
hun ideeën echt op te dringen. Ze werden alle 
drie (na het jongetje is er ook nog een tweede 
meisje geadopteerd) jarenlang voorbereid op de 

grote Indië-reis die op het programma stond zodra ze wat ouder waren. Toen Julie 16 was, 
was het zo ver. Er was een bezoek gepland aan de drie weeshuizen waar de kinderen 
destijds geadopteerd werden. Bij het bezoek aan Julie’s weeshuis, bleek dat ze geboren is in 
Goa en niet in Mumbay, zoals de ouders altijd verondersteld hadden. Verder ontbrak elk 
spoor naar de biologische ouders van Julie. In die tijd (de jaren 1970)  werd er gewoon niets 
geregistreerd. 

Die reis was heel confronterend  voor Julie. Ze zag eruit zoals elke jonge vrouw in de straat 
(al waren er toen nog niet zo veel die een jeansbroek droegen), maar voelde zich op en top 

Julie en zr. Jeanne Devos in Indië 
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een Belgische tiener. Ze had voortdurend het idee dat iemand van haar biologische familie 
haar op elk moment zomaar kon kruisen zonder elkaar te herkennen. 

Dat besef heeft gedurende twee jaar haar nieuwsgierigheid naar haar familie van oorsprong 
gevoed. Dat was mede door het programma ‘Opsporing Verzocht’ dat toen op de televisie 
werd uitgezonden. Pas toen in één van de afleveringen een dochter (zoals zij) oog in oog 
kwam te staan met haar biologische moeder en die geen enkele blijk van enthousiasme 
toonde bij het terugzien, besefte Julie dat het haar net zo kon vergaan. Toen heeft ze beslist 
om de zoektocht te laten varen en gewoon gelukkig te zijn met haar Belgische gezin. 

Op het moment dat ik dit gesprek met Julie heb, meldt ze me dat ze sinds januari 2018 
vrijgesteld is van haar opdracht als lesgeefster. Dat heeft alles te maken met een biografie 
over haar tante.  Geloof het of niet, maar Jeanne Devos droomde er als kind al van om 
missionaris in Indië te worden. De enige manier om aan een visum te geraken, was via het 
behalen van een diploma dat je toeliet om met kinderen met een beperking te werken. En 
dus studeerde de jonge Jeanne Devos orthopedagogie, vertrok ze in 1961 als missionaris naar 
Indië en ging ze met doven en slechthorenden werken. Al snel kwam ze daar tot het besef 
dat er buiten de schoonheid en veiligheid van het klooster een wrede wereld lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze had regelmatige ontmoetingen met een meisje dat als huispersoneel werkte, door haar 
werkgever verkracht en geaborteerd werd en weer verder moest werken. Huisarbeid is in 
Indië niet erkend en het huispersoneel wordt dan ook soms wreed behandeld. Daarop 
besliste Zr. Jeanne Devos om een beweging op te richten die vecht voor de erkenning van 

Jeannes beweging in beweging 
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huisarbeid. Die beweging ijvert er o.a. voor dat het personeel een contract krijgt, redelijk 
betaald wordt, mondiger wordt, enz. Op dit moment telt deze beweging reeds miljoenen 
leden en is er een transitie gaande naar een officiële vakbond. In 2011 was er een enorme 
doorbraak toen Zr. Jeanne Devos eindelijk gehoor kreeg bij de ALO in Genève die de 
wereldwijde erkenning van huisarbeid op de agenda plaatste. 

Vorig jaar kreeg ons Koningshuis kennis van het goede werk van Zr. Jeanne Devos (die 
ondertussen terug in België was). Tijdens hun geplande handelsreis aan Indië, wilden ze 
haar en haar beweging daar bezoeken. Na het bezoek was ons koningspaar dermate onder 
de indruk, dat ze vroegen om haar ervaringen te documenteren. Julie, die dit bezoek van 
haar tante aan Indië een mooie gelegenheid vond om mee te reizen, koesterde op dat 
moment zelf al de wens om een biografie over haar tante te schrijven. 

 

Zr. Jeanne Devos en ons koningspaar 

En dus werden er fondsen gezocht om Julie gedurende één jaar de tijd te geven om aan een 
boek te werken. De fondsen werden geregeld via het Zr. Jeanne Devos Fonds van de KU 
Leuven. Op dit moment is Julie’s werk bijna rond. Uitgeverij Lannoo zal het boek in mei-juni 
2019 uitgeven. 
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Door dit boek komt voor Julie Indië weer een stukje dichterbij. Door over de ervaringen van 
haar tante te schrijven, voelt ze dat de wortels van haar eigen geschiedenis in de Indische 
aarde liggen. Hoe vaker ze er komt, hoe meer ze het gevoel heeft dat ze thuiskomt. 

6. Openluchtklas 

Het team van basisschool Jan Ruusbroec in 
Ruisbroek heeft deze zomer hard gewerkt 
om de bestaande schooltuin om te toveren 
in een letterlijke ‘openluchtklas’. Het idee 
van de tuinklas is ontstaan omdat de tuin al 
zeer leuk ingericht was, maar niet vaak 
werd gebruikt. Om de kinderen levensecht 
te laten leren en van de gezondere 
buitenlucht te laten genieten, heeft de 
school de tuin verder ingericht zodat er 
effectief les gegeven kan worden. Er 

werden schoolborden opgehangen, stoeltjes in een halve cirkel geplaatst en een werktafel 
neergezet. Tegelijkertijd kunnen er zo’n 40 leerlingen les volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RingTv maakte er een boeiende reportage over die je hier kan bekijken en beluisteren. 

Jan Ruusbroec is op dit moment één van de scholen onder de vleugels van het Inrichtend 
Comité Annuntiaten Heverlee. De ‘roots’ van de school liggen bij de Zusters van de Heilige 
Harten van Virginal en bij de Ruisbroekse linnenfabrikant Henri-Joseph Rey die in 1865 in 
kasteel "Hemelrijk" in de Fabriekstraat, in de schaduw van zijn fabriek, een vrije 
meisjesschool oprichtte en in het vroegere kasteeltje een klooster voor de zusters aan wie het 
onderricht van de meisjes werd toevertrouwd. Het Hemelrijk zou het oorspronkelijke 
geboortehuis zijn van Jan Ruusbroec (1293-1381), ergo de huidige naam van de school. 

https://www.ringtv.be/nieuws/onze-schooltuin-een-klaslokaal
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Dezelfde Henri-Joseph Rey richtte eind 19de eeuw ook een vrije jongensschool op in de 
Gieterijstraat. Een niet onbelangrijk feit, want in 1974 werd er door beide scholen stevig 
gedroomd over een fusie.  

Die fusie kwam er ook daadwerkelijk in de hoedanigheid van de huidige vrije basisschool 
Jan Ruusbroec. Na de fusie verhuisden de meeste klassen, behalve enkele kleuterklasjes, naar 
de Fabrieksstraat. In september 2007 werd het gebouw in de Gieterijstraat definitief door de 
school verlaten. Tegenwoordig is de oude jongensschool duchtig gerenoveerd en de 
thuisbasis voor het parochiecentrum. 

7. Tijd voor Textiel  

 

Sommigen weten dat het Heilig Hartinstituut opgericht 
werd in 1887 als huishoudberoepsschool en dat ze in 1896 
uitgebreid werd met een hogere landbouwschool. Weinigen 
echter weten dat dit instituut ook internationale faam 
genoot met haar tapijtschool (1905-1952). De École de 
haute lisse du Sacré-Coeur ontstond dankzij het initiatief 
van de Leuvense professor Armand Thiéry die het materiaal 
ter beschikking stelde: 9 “haute lisse” weefgetouwen, 5 
“basse lisse”-getouwen en 6 toestellen voor “petit point”.  

Voor de kartons werd vooral gewerkt met Joris De Geetere: 
frescoschilder, tekenleraar en artistiek directeur van een 
aardewerkatelier in La Louvière. Hij haalde zijn inspiratie bij 
oude 16de-eeuwse tapijten. Thiéry spaarde kost noch moeite 
om tapijtencollecties op te sporen en te laten fotograferen 
en naschilderen. Ook voor het bekomen van wol werd op 
geen frank gekeken. De nalatenschap aan textiel (tapijten, 
kartons, …) die o.a. hieruit voortgevloeid is, wordt sinds 
begin september door Cultureel Erfgoed Annuntiaten 
Heverlee diepgaander ontsloten. Judith Van Puyvelde, de 
stagiaire die ons hierbij helpt, vertelt over haar ervaringen… 

De “haute lisse”-weefgetouwen 
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Laat ik mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Judith, master studente kunstwetenschappen 
aan de KU Leuven en oud-leerlinge van het Heilig Hartinstituut. Mijn voorliefde voor 

archieven en mijn persoonlijke 
voorgeschiedenis met de school maakt het 
voor mij dubbel zo speciaal om eindelijk te 
ontdekken wat er zich achter de deuren 
van het archief afspeelt. Wat mij ook 
aanspreekt in deze stage is het 
genderaspect. Enerzijds ben ik 
geïnteresseerd in de kunstzinnige uitingen 
van de religieuze beleving van vrouwen 
en anderzijds in het traditioneel 
vrouwelijke van het handwerkonderwijs. 

 In het kader van mijn opleiding en mijn 
interessegebied werk ik als stagiaire aan de 
textielcollectie van het archief. De 

textielcollectie omvat drie grote groepen van textiel: de wandtapijten en kartons hiervoor, de 
didactische collectie en het liturgisch textiel. Zowel het diepgaander inventariseren en 
beschrijven van de collecties, als het contextualiseren ervan behoren tot mijn taken. 
Momenteel ben ik bezig met de wandtapijten en de kartons.  

De databank die de gegevens van de 
textielcollectie verzamelt is nog 
onvolledig. Daarom zijn we nu bezig 
met het ontrollen van alle kartons. De 
niet-gekleurde ontwerptekeningen 
zijn allemaal ontrold en nagekeken of 
de beschrijving van de stukken die we 
hebben klopt. Het is hier en daar al 
een gepuzzel gebleken met 
inventarisnummers die aan meerdere 
objecten zijn gegeven of objecten 
waarvan meerdere exemplaren zijn 
bewaard. De stapel met 
‘probleemgevallen om na te kijken’ zal 
nog een hele uitdaging worden.  We 
winnen advies in, oa bij KADOC hoe 
we al dit ‘buitenformaat en delicaat’ 
materiaal nadien best opnieuw 
verpakken en bewaren. 

Judith Van Puyvelde 

Sint-Joris en de Draak 
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Alle kartons worden ook gefotografeerd met behulp van een reprostatief en op een witte 
achtergrond. Nadat de digitale opnames door de fotograaf zijn bewerkt en verwerkt, 
controleer ik de beschrijving die al bestaat in de databank en wijzig en vul ik ze aan waar 
nodig. Vorige week kwam ik zo een afbeelding tegen met een fragmentje van een tekst in de 
bovenhoek. Geïntrigeerd door de paar letters begon ik aan de reconstructie van de tekst. Al 
snel kon ik de woorden “weert den (…) t zijn kwade dagen (…) weert den (…)” ontcijferen. 
Omdat die woorden klonken als een gedicht, heb ik ze op goed geluk eens ge-Googled. Wat 
bleek nu? Het gaat om een gedicht van Guido Gezelle over een wolf die geweerd moet 
worden van de schapenstal! En dat sluit helemaal aan bij het tapijt waar een herder met zijn 
schaap in het veld opstaat. Dat vind ik het leuke aan archiefwerk; het samenbrengen van 
puzzelstukjes, ook al is het vaak iets kleins zoals een gestileerd bloemenmotief herkennen 
vanuit een ander karton.  

Naast pastorale thema’s, zijn er kartons met religieuze onderwerpen of puur decoratieve 
motieven.  Van sommige werktekeningen zijn de tapijten nog bewaard.  Ze bevinden zich in 
het archief (bv het tapijt van Joris en de draak) of elders, bvb. de monumentale reeks van de 
kruisweg in Pepinster.  Maar soms duiken ook historische kartons op waarvan het tapijt 
(nog) niet kon worden teruggevonden.  Zo heb ik me verdiept in het karton en de 
werktekening van een tapijt met een tafereel uit het leven van Jeanne d’Arc.  Beide gaan 
terug op een vijftiende eeuws tapijt, dat zich in het Historisch en Archeologisch museum van 
Orléans bevindt.  

 

Naast het aanvullen van de databank verdiep ik me aan de hand van het archief, via 
literatuur en plaatsbezoeken in het fenomeen van de tapijtschool Ecole de haute lisse du Sacré 
Coeur et de l’Immaculée Conception. Wie waren de belangrijke spelers in het bestuur van de 
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school? Hoe werkt een tapijtschool? Wat is de rol van een ontwerptekening voor een 
wandtapijt? Wie was schrijnwerker Jacobus Tobback die de weefgetouwen met hoge 
schering ontwierp….?  

Ik hoop een antwoord te vinden op deze en ander vragen die nog zullen opduiken. Gelukkig 
ben ik hier nog wel een tijdje en kan ik altijd eens van gedachten wisselen met de 
medewerkers en vrijwilligers hier op het archief bij een theetje. 

 

8. Lijkt jouw huis ook op een walvis? 

Vier jaar geleden kreeg basisschool Imelda in Sint-Jans-Molenbeek bezoek van 
theatermaakster Inne Goris. Of de school zin had in een theaterproject? 

Het resultaat is dat, tijdens de volgende twee jaar, de leerkrachten regelmatig samen naar 
theatervoorstellingen gingen kijken die als basis dienden voor theaterworkshops met de 
kinderen. Ze genoten ervan om de kinderen het plezier van een andere werkvorm te laten 
ontdekken. 

Na twee jaar volgden er langere 
workshops gespreid over een 
heel jaar en werd er naar het 
Kaaitheater getrokken om te 
repeteren. Ook werd er een 
manier gezocht om creatief met 
taal om te gaan. Kinderen die 
worstelen met taal, ontdekten 
bijvoorbeeld dat ze zich ook 
kunnen uiten via beweging. 

 

Via schrijfworkshops met Pieter 
Delfosse, werd elke klas 
gestimuleerd om een eigen 
theatertaal te ontwikkelen die goed, 
noch fout is en tot de verbeelding 
spreekt. 
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Na drie jaar werkte de hele school 
rond één centraal thema: huis. Toen 
ontstond het idee om met een kleine 
groep kinderen uit verschillende 
klassen aan een voorstelling te 
werken. Maar liefst één derde van de 
school wou meedoen! 

  

De groep repeteerde wekelijks en het 
vroeg heel wat geduld van leerlingen, ouders en begeleiders om van deze bende een echte 
groep te maken. De ouders werden nauw bij de voorstelling betrokken door open repetities 
en regelmatige toonmomenten. Bovendien werd aan de kinderen een totaalervaring 
meegegeven van wat er 
allemaal bij theater maken 
komt kijken, dit door de 
medewerking van, naast de 
eerder vermelde Pieter 
Delfosse, Koen Broos 
(fotograaf), Lotte Boonstra 
(kostuumontwerp), Stef Stessel 
(scenografie en licht) en Het 
kaaitheater (productie en 
presentatie). 

Inne Goris merkt achteraf op dat de kinderen door het hele proces veranderd zijn, als speler, 
maar ook als mens. Ze hebben meer lef en trekken zich minder aan of wat ze zeggen goed of 
slecht is. Drama en kunst in het algemeen stimuleren kinderen om verder te denken dan 
goed of fout. 

 

Goris vervolgt in deze productie haar 
verkenning van de narratieve 
mogelijkheden van een woning die ze 
startte met de theaterinstallatie Huis en 
laat kinderen vertellen over hun 
verdriet, onstilbare dansdrang of 
slapeloze nachten. 

Een reportage vind je hier. 

https://www.bruzz.be/en/videoreeks/donderdag-13-september-2018/video-last-performances-our-house-looks-whale
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Het Kaaitheater presenteert en (co)produceert lokale en internationale podiumkunsten in de 
Brusselse kanaalzone: een gebied waar de wereldproblematiek in een notendop samenkomt. 

Het Kaaitheater ontstond in 1977 met de organisatie van het eerste Kaaitheaterfestival. Er 
werden tussen ’77 en ’85 vijf festivals georganiseerd. Initiatiefnemer Hugo De Greef nam een 
voorbeeld aan de festivals van Nancy, Avignon en Edinburgh, het Berliner Theatertreffen en 
het Holland Festival. Aan het festival werd een tijdelijke functie toegeschreven: “tot hier te 
lande een even verfrissende, progressieve theaterbeweging op gang gekomen is.” Het was 

uiteindelijk de editie van 1983 die een nieuw 
theaterklimaat in Vlaanderen heeft ingeluid: Jan 
Decorte, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Jan 
Lauwers stonden op dit festival met gemak naast 
Gerardjan Rijnders, Jürgen Gosch, The Wooster 
Group, Steve Paxton... Het effect van de festivals was 
groot: iedereen had het gevoel aanwezig te zijn bij de 
geboorte van een nieuwe taal, getuige te zijn van een 
nieuw elan, er deel van uit te maken. 

Het gevolg was dat het Kaaitheater gevraagd werd 
haar festivalformule in te ruilen voor een reguliere 
jaarwerking. Kunstenaarsvereniging Schaamte, 
waarvan Hugo De Greef eveneens de initiatiefnemer 
was, werd de basis van die jaarwerking. Uiteindelijk 
zouden het Kaaitheater en Schaamte samensmelten. 

In 1983 kreeg het Kaaitheater voor het eerst een eigen 
huis. De oude brouwerij L’Etoile en het bijhorende brouwershuis in de O.L.V. Van 
Vaakstraat 81 werden in gebruik genomen (vandaag de Kaaistudio’s). Vroeger lag brouwerij 
De Sterre (later L’Etoile genoemd) midden in de industrie- en handelsbuurt, tussen de Zenne 
en het kanaal. Rond 1700 stroomde het schone Zennewater 
nog rijkelijk door Brussel. Het rivierwater was zuiverder 
dan putwater en werd overvloedig gebruikt voor het 
brouwen van lambiekbier. 

Brouwerij De Sterre werd gebouwd in 1850 en is meer dan 
een eeuw actief geweest. Op het einde van de 18de eeuw 
slonk het aantal brouwerijen naarmate de industrie en het 
stijgende  bevolkingsaantal de Zenne in een open riool 
veranderden. Een andere tegenslag voor de brouwers was 
de aanleg van de centrale lanen en de overwelving van de 
Zenne vanaf 1867. De brouwerijen verhuisden naar de rand 
rond Brussel-centrum en velen verfransten hun naam (De 

Brouwerij L'Étoile 
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Sterre werd L’Etoile). 

In 1983 werd het leegstaande woonhuis van de brouwerij ingericht als repetitielokaal voor 
het Kaaitheater. Dankzij de schoorsteen in rode baksteen zie je het gebouw al van ver liggen. 

De fusie tussen Kaaitheater en Schaamte ging officieel in op 1 januari 1988. Daarna volgde 
een nomadische periode: het Kaaitheater organiseerde voorstellingen in de Munt, de 
Ancienne Belgique, CBA (vandaag Zinnema), de Hallen van Schaarbeek, het Théâtre de 
Banlieue, het Théâtre National, Théâtre 140, de KVS, de Beursschouwburg, het Paleis voor 
Schone Kunsten… Er moest, met andere woorden, elke keer veel geld en energie 
geïnvesteerd worden om de eigen producties in Brussel te tonen. Dit probleem leidde tot een 
zoektocht naar een eigen theater. 

In 1993 werd het Lunatheater langs de Sainctelettesquare in Brussel op heel korte tijd en met 
beperkte middelen klaargestoomd om zowel het Kaaitheater als de Ancienne Belgique te 
ontvangen. Beide organisaties deelden het gebouw van ‘93 tot ’96. In 1996 trok de AB 
opnieuw in haar eigen gerenoveerde pand aan de Anspachlaan. In 2001 veranderde de naam 
Lunatheater in Kaaitheater. 

 

In die tijd droomde de toenmalige directie van het Kaaitheater ervan om het Lunatheater om 
te bouwen tot een volwaardige theaterinfrastructuur, aangepast aan de noden van de tijd. In 
2016 werd deze wens naar een grondige transformatie opnieuw op de tafel gelegd. 
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De wens tot de transformatie van het gebouw volgt niet enkel uit concrete noden en kansen, 
maar kadert ook in de inhoudelijke visie die het Kaaitheater uitdraagt. Van bij de heropening 
van het theater in 1993 waren de beperkingen van het gebouw een uitdaging voor de 
artistieke werking van het Kaaitheater. Hoe stel je je open op naar een stad in volle 
ontwikkeling vanuit een gesloten modernistisch bouwwerk? Kaaitheater wil een plek zijn in 
de stad waar op verschillende manieren betekenis wordt gecreëerd. Het wil meer zijn dan 
zomaar een plek om afgewerkte theaterproducten te tonen. Het wil een kunstenaarscentrum 
zijn dat een centrale rol speelt in de kunstenaarsstad die Brussel de voorbije twintig jaar 
geworden is. Het wil een plek zijn voor artistieke productie en presentatie, maar ook een 
plek die andere gebruikers zich kunnen toe-eigenen. 

 

De site van het Kaaitheater 

In 2016 werd in opdracht van Minister Gatz dan eindelijk een studie uitgevoerd naar de 
mogelijkheden die het gebouw biedt en ook van de aanpalende Citroëngarage die in 
datzelfde jaar werd aangekocht door het Brussels Gewest. Op basis van deze studie, zal in 
2019 in samenwerking met het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse 
Gemeenschap, het Facilitaire Bedrijf en de Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam worden 
gekozen en een definitief ontwerp worden gemaakt. Het is de bedoeling om begin 2020 met 
de werken te starten. 

Deze plannen rond het gebouw aan de Sainctelettesquare betekenen niet dat de Kaaistudio’s 
in de O.L.V. Van Vaakstraat worden opgegeven. In tegendeel: de transformatie van het grote 
theater maakt het mogelijk om in de Kaaistudio’s nog meer de nadruk te leggen op het 
ondersteunen van jonge kunstenaars. 
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9. Mater Dei viert 60ste verjaardag 

Het Mater Dei-Instituut in Sint-Pieters-Woluwe is een school van de Zusters annuntiaten 
Heverlee met algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair onderwijs (TSO) en 
een kleuter- en basisschool. 

De geschiedenis van deze school gaat terug tot 1958 wanneer Zr. Vita, de algemeen overste 
van de zusters annuntiaten, tegemoet kwam aan de oproep van het aartsbisdom (kardinaal 
Van Roey) om in Sint-Pieters-Woluwe een tweetalige middelbare meisjesschool op te richten. 
Er was daar namelijk geen enkel alternatief voor het koninklijk atheneum dat zich 3 jaar 
eerder in de gemeente had gevestigd. Er waren plannen voor een Nederlandstalige en een 
Franstalige humaniora, en voor een kleuter- en lager onderwijs. 

Er werden gronden aangekocht op het terrein Paardenkoersveld van Stokkel, maar daar 
moest eerst een straat worden aangelegd (de Luchtvaartlaan). Gezien de school reeds de 
deuren moest openen op 1 september 1958, werden er in zeven haasten voorlopige 
lesruimten ingericht onder de tribunes van de hypodroom van Stokkel. 

In januari 1959 namen de lagere scholen hun intrek in de nieuwe lokalen aan de 
Luchtvaartlaan nummer 70. In september 1959 volgde de Franstalige humaniora. Nog in 
datzelfde jaar werd ook de kleuterafdeling opgericht. De Nederlandstalige humaniora 
verbleef nog als laatste tot januari 1960 in de lokalen van de hypodroom. Op 14 mei 1960 
kwam Monseigneur Suenens het nieuwe gebouw officieel inwijden.  

Ondertussen was vooral het aantal Franstalige leerlingen zo enorm gegroeid (meer dan 900 
leerlingen in het schooljaar 60-61), dat er nood was aan uitbreiding. Op 21 augustus 1960 
werd een bouwaanvraag ingediend voor een tweede gebouw, en op 20 september 1960 
kwam de toelating om een gymzaal en 18 nieuwe klaslokalen, waaronder enkele labo's bij te 
bouwen. Het definitieve gebouw was pas voltooid in 1963. De Nederlandstalige humaniora 
verhuisde toen van de Luchtvaartlaan 70 naar de 1ste 
verdieping van de Luchtvaartlaan 72. De turnzaal, 
labo's, de leraarskamer en speelplaats werden door de 
twee afdelingen gedeeld. 

Ondertussen heeft Mater Dei een rijke geschiedenis 
achter de rug en konden ze onlangs 60 kaarsjes 
uitblazen. Dat gebeurde in de Franstalige school op 28 
september. Zuster Christine Richir brengt verslag uit 
(vertaling: Zr. Lea Moerenhout) 

 Sr Christine Richir 
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Met het schoolfeest op 28 september 2018, zette het Franstalige Mater Dei-lyceum in Sint-
Pieters-Woluwe de viering van zijn 60-jarig bestaan feestelijk in. Die dag werd georganiseerd 
door een leuke groep leerkrachten die konden rekenen op de hulp van de leden van de 
participatieraad.  
De leerlingen werden vooraf in zestig ‘gemengde’ groepjes ingedeeld, telkens samengesteld 
uit leerlingen van het 1ste tot het 6de jaar secundair onderwijs. Elke groepje kreeg een jaartal 
toegewezen van 1958 tot 2018. De leerlingen moesten afspreken welke kledij ze zouden 
dragen volgens het decennium dat hen was toegewezen. Ze moesten ook een picknick 
klaarmaken met zero restafval. 
 

De dag startte met drie uur les in de stijl van toen. De 
leerkrachten waren verkleed. Zij gaven leerstof die nu 
niet meer gegeven wordt, zoals kruisjessteek, 
wellevendheid, schoonschrift. Ze doceerden ook 
actuele leerstof, maar met de leermiddelen van toen: 
wiskunde met logaritmetafels (de rekenmachine had 
de weg naar school nog niet gevonden) of ze gaven les 
uitsluitend ex cathedra. 
 

Om 11 uur verzamelden alle leerlingen op de speelplaats. Voor elke groep stond er een tafel 
klaar. De picknicks werden erop uitgestald en een jury liep langs om de tafelversiering te 
beoordelen, ook het thema van het decennium en het ecologisch aspect van de picknick 
(geen restafval).  
 

‘s Namiddags konden de leerlingen hun hartje ophalen 
met oude spelen en oefenden ze zich in touwtje 
springen, elastiek springen, hoepelen…  Ondertussen 
liep de jury langs om de kledij per groep te beoordelen 
met het oog op een beloning. 
 
Tot slot van de dag werden 11 grote taarten verdeeld 
waarvan iedereen kon mee genieten. 
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10. Recente aanwinsten 

Begin september kwam onze organisatie via een schenking in het bezit van enkele werken 
van Alfred Ost. 

Alfred Ost werd in 1884 geboren in Zwijndrecht. Hij beseft op 
zijn 18de dat hij kunstenaar wil worden. Hij volgt tekenlessen in 
Antwerpen en in Mechelen. In 1905 wint hij een prijskamp en 
krijgt hij zijn eerste opdracht: een serie wenskaarten over het 
leven en de dood van Frederik de Merode. 

Osts werken zijn te verdelen in een voor- en een naoorlogse 
periode. Vóór de oorlog had Ost duidelijk een optimistische kijk 
op het leven. Hij tekende kermissen, dieren, enz. Bij de uitbraak 
van de Eerste Wereldoorlog trok Ost naar Amsterdam. Door de 
oorlog werden zijn werken droeviger. Een positief punt is echter 
dat hij zich er belangloos inzette voor Belgische vluchtelingen en 
krijgsgevangenen. Hij werd daarvoor in 1920 benoemd tot 

“Ridder in de Kroonorde”. 

Ost zag een kunstenaar als een werktuig van God. 
Daarom ondertekende hij zijn grootste schilderijen 
ofwel niet, ofwel met D.G. (Deo Gratias). 

Het is geweten dat Ost eigenzinnige opvattingen had en 
eenzaam was. Hij verkocht enkel die werken waaraan 
hij minder waarde hechtte. Hij vatte een plan op om een 
'museum voor het volk' op te richten waar hij zijn 
werken zou kunnen hangen en waar jonge kunstenaars 
zouden werken. Met dit doel voor ogen, kocht hij in 
1928 een huis, maar korte tijd nadien stortte het in. Het 
jaar nadien kocht hij een ander huis, timmerde alle 
ramen dicht en schilderde alles, tot de stoelen toe, in het 
zwart. In die donkere omgeving werden lezingen 
gegeven waar denkgenoten van Alfred Ost van leer 
trekken tegen het materialisme, de verburgerlijking en 
de religieuze gemakzucht van de tijd. 

Ost was in 1920 aanwezig op het eerste congres van de 
kunstgroep “Moderne Kunst”. Paul Van Ostaeyen, 

Alfred Ost 
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Oscar en Floris Jespers, Paul Joostens, Piet Mondriaan, Kandinsky waren erbij.  De 
tussenkomst van Ost werd enorm geapprecieerd en ze noemden hem de ‘Pontonnier’ omdat 
hij diverse standpunten rond moderne kunst wilde verzoenen. Een bruggenbouwer dus. 

Ondanks het feit dat hij nu zijn eigen museum had, bleef Ost vasthouden aan het idee dat hij 
zijn werken naar het volk moest brengen. Dat leidde uiteindelijk tot grootschalige 
schenkingen. Zo schonk hij in 1936 maar liefst 430 werken aan Mechelen, hoofdzakelijk met 
als thema folklore en stadsgezichten. Het Nederlandse Roosendaal kreeg in 1937 ook 103 
werken.  

Om Hoogstraten in 1937 toe te laten een heilig Bloedmuseum op te richten, schonk Alfred 
Ost tachtig van zijn religieuze werken aan de gemeente. Hoogstraten is nu nog steeds fier op 
de werken die er in het Begijnhof worden bewaard in het Alfred Ostmuseum. Nadat hij in 
1938 de kans kreeg tentoon te stellen in Arnhem en Den Bosch, deed hij het prentenkabinet 
van ’s Hertogenbosch 51 tekeningen cadeau. 

Toen WOII uitbrak, trok hij zich steeds 
verder terug en, behalve enkele vrienden, 
ontving hij niemand meer. Hij bleef iedere 
dag tekenen en schilderen, maar hield alles 
verborgen.  

Een laatste tentoonstelling van Alfred Ost 
liep in september 1945 in de Antwerpse 
Dierentuin. Op het einde van de ten-

toonstelling schonk de kunstenaar alle 
geëxposeerde werken aan de Koninklijke 
Maatschappij voor Dierkunde. Ost stierf enkele 
weken later op 9 oktober 1945 in de 
Eeuwfeestkliniek in Antwerpen. 

In 1956 kreeg Ost van zijn geboortegemeente 
Zwijndrecht eindelijk de erkenning die hij 
verdiende. Via zijn erfgenamen kreeg de 
gemeente maar liefst 30 van zijn werken. Naar 
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aanleiding daarvan werd de vzw Stichting Alfred Ost opgericht. In de loop der jaren werd 
de collectie nog uitgebreid en in het nieuwe administratief centrum kreeg Ost ook een 
‘Alfred Ost-verdieping’.  Wie tegenwoordig de tentoonstelling in het AC van Zwijndrecht 
bezoekt, moet weten dat het dier altijd een belangrijke plaats heeft gekregen in zijn werk. 
Heel veel mensen zullen zich Ost trouwens voor altijd herinneren als de geniale tekenaar van 
trekpaarden. 
 

Nog voor het vallen van de bladeren, 
deponeerden intussen enkele 
basissscholen uit de regio Brussel en 
Halle, die onder het bestuur van het 
inrichtend comité annuntiaten Heverlee 
ressorteren, hun schoolerfgoed in het 
archief.  Een op til zijnde verbouwing, 
overvolle kasten, of bekommernis om de 

rijke geschiedenis niet verloren te laten gaan, 
liggen aan de basis van de overdracht aan het 
archief.  We ontvingen archief- en fotomateriaal 
van de basisschool Ruusbroec uit Ruisbroek (zie 
hierboven), van de Sint-Karel en Paruck school in 
Sint-Jans-Molenbeek en van het Boodschap-
instituut in Schaarbeek.  Het wordt even slikken 
om dit allemaal mooi te verwerken maar de 
stortingen zijn heel belangrijk om de geschiedenis 
van het basisonderwijs ook in de Brusselse regio’s 
mooi te kunnen documenteren.  Dergelijke 
erfgoedzorg wordt dan ook sterk gewaardeerd. 

 

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