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1. In Memoriam Wim Bergen 
 

Op zondag 11 augustus overleed Wim Bergen 
op 64-jarige leeftijd. 
 
Wim zal blijvend geassocieerd worden met de 
lerarenopleiding van PHO, KHLeuven, UCLL in 
Heverlee en Diest, zijn levenswerk. 
 
Op 1 september 1978 startte hij als pedagoog in 
het Pedagogisch Hoger Onderwijs van het 
Heilig Hartinstituut. Toen hij in 1994 zr. Marie 
Gilles opvolgde als directeur, stond de 
lerarenopleiding aan de vooravond van een 
eerste grote fusieoperatie. In 1995 werd Wim 
departementshoofd van de Lerarenopleiding 
Heverlee – Diest in de nieuwgevormde 
hogeschool KHLeuven. Fusies en samenwerking 
in netwerken vormen vanaf dan de rode draad 
doorheen zijn onderwijsloopbaan. 

 
Hij werd een drijvende kracht in de uitbouw van de lerarenopleidingen in Heverlee en 
in Diest. Met zijn adjunct-departementshoofd Jan Vanderghote en de 
opleidingshoofden vormde hij een krachtig beleidsteam en een sterk lectorenkorps dat 
garant stond voor lerarenopleidingen die gewaardeerd werden in binnen- en 
buitenland. De inhoudelijke vernieuwing van de lerarenopleiding ging hand in hand 
met een vernieuwing van de infrastructuur: een campus in de vroegere gebouwen van 
Belgacom in Diest, een nieuwbouwcampus met sportvoorzieningen aan de 
Hertogstraat in Heverlee en een grondige verbouwing van Flos Campi. 
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Zijn lerarenopleiding was een kroonjuweel van KHLeuven. Vanuit die 
verantwoordelijkheid had Wim een bepalende inbreng op sleutelmomenten in het 
fusieproces. 
 
Zijn wijsheid, ervaring en het brede netwerk maakten van hem een logische trekker in 
het Expertisenetwerk School of Education Associatie KULeuven dat in 2006 in de 
schoot van de nieuw opgerichte Associatie KULeuven werd opgericht. Hij investeerde 
veel energie in de ontwikkeling van dit netwerk tussen de lerarenopleidingen van de 
associatie KULeuven vanuit zijn overtuiging dat goede lerarenopleidingen een 
hoeksteen zijn van onze samenleving en dat dit beter lukt via samenwerking dan via 
concurrentie. 
 
Ondanks zijn goedgevulde agenda, bleef hij graag tijd maken voor de regionale 
vergaderingen op de campussen in Heverlee en Diest, voor de overlegvergaderingen 
rond de organisatie van de campus in Heverlee en voor de vormingssessies in 
Hoepertingen. “Zijn lerarenopleiding” hield hij zorgvuldig in balans met de noden van 
de andere partners op de campus. 
 
Bij de fusie van de hogescholen KHLeuven, Comenius en KHLim werd hij 
groepshoofd van de lerarenopleidingen van de nieuwe fusiehogeschool. Als 
groepshoofd en lid van het directieteam legde hij mee de basis voor UC Leuven 
Limburg (UCLL). Helaas belette zijn gezondheid hem om in deze laatste fase voluit te 
kunnen gaan. 
 
Wie Wim kende, zal hem blijvend associëren met de kraanvogel als symbool voor zijn 
visie onderwijs en samenleven. En vanzelfsprekend ook met zijn liefde voor poëzie en 
initiatieven die de ontwikkeling van zijn medewerkers en de samenhang in zijn team 
konden versterken. 
  
Jan Vanderghote, als adjunct departementshoofd 20 
jaar zijn trouwe metgezel, verwoordt hun 
samenwerking in vier woorden: verstandig, 
vertrouwen, verbonden en vriendschap. Vier 
woorden die beginnen met een v, symbool voor de 
formatievlucht van de kraanvogel.  
 
Beste Wim, bedankt voor dit alles…  
 
 
Roger Haest 
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2. Kranige vogel 

Roger Haest schreef het in het vorige punt al: “Wie Wim kende, zal hem blijvend associëren 
met de kraanvogel.” 

Voor wie de kraanvogel van de voormalige KHLeuven niet kent, geven we hieronder een 
voorstelling in vogelvlucht. 

 

De kraanvogel is een smeedwerk van de hand van Lucas Van Haegenborgh.  

Menigeen denkt nu waarschijnlijk: “Waarom een kraanvogel?”. 

In Japan wordt de kraanvogel als een gelukbrenger gezien. Hij staat symbool voor een lang 
leven. Volgens de Chinezen waren de “Hemelse kraanvogels” boodschappers van wijsheid. 
De legendarische Taoïstische wijsheden werden vervoerd op de rug van een kraanvogel. 

Voor Wim Bergen refereerde de sociale hoogvlieger naar de dynamiek, de hoge 
kwaliteitsstandaard en de teamspirit van de lerarenopleiding. Het beeld stond meer dan 
twintig jaar symbool voor de lerarenopleiding. 

De legendarische kraanvogel zal binnenkort nieuwe oorden opzoeken. Over zijn nieuwe 
bestemming wordt momenteel volop gebroed… 
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3. Minder broeders in Vaalbeek 
 
Op 8 september l.l. zette het franciscanenklooster van Vaalbeek -voor sommigen beter 
bekend als vormingscentrum La Foresta en kunstencentrum Pro Arte Christiana- voor de 
laatste keer zijn deuren open voor het grote publiek. Na de Open Monumentendag sloot de 
laatste pater-beeldhouwer de deuren van het kunstencentrum voorgoed. De activiteiten van 
La Foresta lopen nog door tot 2021. Welk lot het gebouw daarna toebedeeld krijgt, ligt in de 
handen van een projectontwikkelaar en van de gemeente. 
 

 

Het franciscanenklooster in Vaalbeek 

 
Dit gebouw begon zijn geschiedenis in 1951 als klooster met studiehuis voor de paters 
franciscanen of minderbroeders. Het studiehuis kwam er op een stuk grond van 11ha dat 
vroeger Coeckelberghebos (Kockelberghe) werd genoemd en in 1947 werd aangekocht door 
Pater Provinciaal Gabriel Franck. Het gebouw werd ontworpen door architect Frans 
Vandendael uit Heverlee. De opvolging van de bouw was in handen van provinciaal overste 
pater Dionysos Jules Van Ruyteghem. Het nieuwe studiehuis in de buurt van de Leuvense 
universiteit moest de vroegere studiehuizen vervangen. 
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Franciscanen of minderbroeders 

Van 1951 tot 1965 woonden er gemiddeld 20 paters (meestal professoren en lectoren), 20 
lekenbroeders en een 50-tal fraters (studenten). De lekenbroeders werkten mee in de keuken, 
de refter, de wasserij, de kleermakerij, schoenmakerij, schrijnwerkerij, boekbinderij en de 
fruit- en groetenkweek op de boerderij. De franciscanen kregen ook de toelating voor een 
eigen kerkhof. Vanaf 1960 werd in de kelders gestart met een provinciale bibliotheek. In 1962 
werd gestart met de bouw van een kunstcentrum met tentoonstellingsruimte: Pro Arte 
Christiana. Ondertussen werden er ook sportterreinen aangelegd voor voetbal, tennis, 
volleybal en basketbal. De fraters kregen een open culturele vorming en konden ook 
musiceren en toneelspelen. Ze engageerden zich in de parochie, bedevaarten, speelpleinen 
en jeugdwerking. 
 

In 1966 namen verschillende congregaties de 
beslissing om er Samenwerkende Instituten 
voor Priesteropleidingen te organiseren voor 
minderbroeders (Vaalbeek), augustijnen 
(Heverlee), picpussen (Tremelo) en oblaten 
(Korbeek-Lo). Een jaar later werd beslist om alle 
priesteropleidingen in Leuven te centraliseren 
onder leiding van jezuïeten en dominicanen. 
Nog een jaar later (1968) ging de fusie nog 
verder met het Centrum voor Kerkelijke Studies 
met professoren-franciscanen. 
 
Het studiehuis organiseerde regelmatig 
academies voor religieuzen. Naast thema’s over 
letterkunde, kwamen ook filosofie en theologie 
aan bod, waarbij men zich niet beperkte tot de 
christelijke inspiratie, maar ook ruimer keek 
naar bv. de filosofie van Plato, Aristoteles en 
zelfs het boeddhisme. Op zondag werden er 
regelmatig sprekers uitgenodigd. 

De kloosterkerk in Vaalbeek 
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Eén van die sprekers was franciscaan Herman Van Breda, professor filosofie in Leuven. We 
kennen Herman Van Breda nog uit onze nieuwsbrief van juni 2018 in het artikel 
“Ondergedoken Archieven”. Van Breda concentreerde zich tijdens zijn studies voornamelijk 
op het werk van Edmund Husserl, de vader van de fenomenologie. Vermits Husserl van 
Joodse afkomst was, bevond zijn werk zich in het Hitler-Duitsland in een precaire situatie. 
Van Breda stelde alles in het werk om de 40.000 bladzijden handschriften in een bijzonder 
Gabelsberger-steno van de inmiddels overleden Husserl veilig naar Leuven te krijgen. 

 

Pater Herman Leo Van Breda 

In 1969 werd Vaalbeek een centrum voor bezinning, retraites, vormingen, vergaderingen en 
een onthaalcentrum voor CERA (nu KBC). 
 
In 1972 werd het studiehuis gesloten. Studenten en de waardevolle provinciale bibliotheek 
verhuisden naar de Beriotstraat in Leuven. De nieuwe bibliotheek daar zou later de Maurits 
Sabbe-bibliotheek worden. 
 
In 1994 startte de Christian Academy for European Dialogue (CAFED) er een Europees 
vormingscentrum voor katholieke organisaties: La Foresta vzw. La Foresta had enerzijds tot 
doel ruimte te bieden aan jongeren en volwassenen voor het inrichten van vormings- en 
bezinningsinitiatieven, waarbij het internationale evenals het christelijke karakter van de 
initiatieven een belangrijke rol spelen.  
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In de 'gloriejaren' telde de gemeenschap van Vaalbeek meer dan honderd leden. Tot 2013 
bleef hier een gemeenschap van enkele paters gevestigd. 
Nadien was er alleen nog pater Rik Van Schil en zijn kunstencentrum Pro Arte Christiana. 
Pro Arte Christiana is ver buiten de grenzen van Vlaanderen bekend geworden dankzij twee 
paters-kunstenaars: Geroen De Bruycker (1916-2007) en Rik Van Schil (1931). 
 

 

Kunstencentrum Pro Arte Christiana 

 
De belangrijkste rol van het religieus kunstencentrum was om als niet-commercieel centrum 
tentoonstellingen te organiseren waarin verschillende stromingen uit binnen- en buitenland 
aan bod kwamen. De paters organiseerden er een jeugdatelier dat later overgenomen werd 
door de gemeente. Ook volwassenen konden er tot 2015 terecht voor cursussen. 
 
 

Wat brengt de toekomst voor het 
franciscanenklooster? Het complex zal in 
elk geval een openbaar nut moeten 
dienen. Wordt vervolgd… 

Tip: wie de mooie omgeving en het  
domein wil verkennen, kan dit 
combineren met de Rooikapelweg-
wandeling uit het rijke aanbod van 
Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee. 

Meer informatie over de route vind je 
hier. 

Artikel met dank aan de Geschied- en 
Heemkundige Kring Oud-Heverlee.  

De kloosterhof 

http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/de-erfweg#de-rooikapelweg
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4. De Strafste School 
 
Op 7 mei 2019 ontving de directeur van het HHH-HHK de volgende brief van de jury 
van De Strafste School.  
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Al voor het negende jaar op rij ging radiozender MNM op zoek naar de meest inventieve, 
sociaal geëngageerde en hartverwarmende middelbare school van Vlaanderen en Brussel. De 
school kreeg de award uit handen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 
(CD&V).  
 

 

Om zich in te schrijven kon elke school een filmpje insturen waarin de leerlingen tonen dat 
“als één groep samen grenzen verleggen” in het DNA van de school zit. De 15 scholen die 
dat het beste deden, kregen een bezoek van De Strafste School-jury (MNM-dj Tom De Cock, 
Nora Gharib, leerlingen uit De Strafste School 2018 en de leden van de sterrenjury, Stien 
Edlund, de Burgemeester uit Samson & Gert, Imke Courtois, MNM-dj Brahim en Saïd en 
Salah van SLM). 

 

Bekijk het onthaal van de MNM-jury live via de volgende link. 

https://www.robtv.be/nieuws/heilig-hartinstituut-en-redingenhof-blazen-jury-van-de-strafste-school-omver-77362
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Van de meer dan 1.000 middelbare scholen liet het Heilig Hartinstituut in Heverlee en 
Kessel-lo de diepste indruk na op de jury. “Wij zijn een school van 3.000 leerlingen en toch 
zijn wij erin geslaagd om in de 15 minuten dat de jury langskwam, onze samenhorigheid te 
tonen tussen alle leerlingen en al het personeel, zowel in de vestiging in Heverlee als in 
Kessel-lo”, aldus directeur Thijs Craane. 

 

Het radiofeest met optredens die de school van MNM cadeau kreeg, moest worden 
uitgesteld door het verlies van Grigor Sukyasyan, één van de leerlingen uit het vierde 
middelbaar. 

Dit feest werd ruimschoots ingehaald op het einde van de eerste 
schooldag van het nieuwe schooljaar. Die dag sloot het Heilig 
Hartinstituut Heverlee en Kessel-Lo hun eerste schooldag af met 
een groot radiofeest en tal van live optredens. Presentatoren Tom 
De Cock en Laura Govaerts brachten tal van muzikanten mee. Er 
waren optredens van een deel van de cast van Like Me, Cyra – een 
van de winnaars van de MNM UrbaNice Battle of Talents – en 
MNM Start to DJ-winnaars Merlo en Manuals. Gers Pardoel kon 
gelukkig ook nu tijd vrijmaken en was van de partij. Als 
verrassing was er ook nog Peter Van de Veire, die voor enorm veel ambiance zorgde vlak 
nadat de officiële onthulling van het ‘Strafste School’-bordje had plaatsgevonden.  
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5. Project Slimerfgoed.be: erfgoed en onderwijs vinden elkaar 

In uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet heeft de aftredende Vlaamse minister van 
Cultuur, Sven Gatz, in juli de principiële beslissing genomen om het project Slimerfgoed.be: 
proeftuinen en participatief platform voor schoolerfgoed te ondersteunen. Cultureel Erfgoed 
annuntiaten Heverlee en partners zijn hier meteen mee aan de slag gegaan. 

Een school heeft haar wortels in het verleden. Haar erfgoed biedt tal van mogelijkheden om 
maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot inclusie, gender, diversiteit … aan te gaan. 
Erfgoed is daarbij bijzonder interessant omdat het zich leent tot verschillende perspectieven 
en betekenisgeving. 

 

Schoolerfgoed kan ingezet worden als een substantieel, laagdrempelig en toegankelijk 
onderdeel van krachtige leer- en leeromgevingen op school.  
Schoolerfgoed is veelsoortig: visueel, tactiel zowel als immaterieel. 
Daar tegenover staat dat het ‘bedreigd erfgoed’  is.  Onderwijserfgoed is in toenemende mate 
digitaal erfgoed. Bovendien vergroten fusies en schaalvergroting het risico op verlies. 
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Het project richt zich op het 
erfgoed van de Vlaamse 
onderwijsinstellingen van het 
leerplicht- en het 
kleuteronderwijs, van alle netten 
en van het gewoon en 
buitengewoon onderwijs. 

Ook de actoren binnen die 
organisaties vatten we heel ruim 
op: dat kunnen zowel besturen, 
leerkrachten, leerlingen als oud-
leerlingen zijn. Al wie zich 
aangesproken voelt om de zorg 

voor schoolerfgoed ter harte te nemen, als om ermee aan de slag te gaan in het onderwijs. 

Er zijn tien onderwijs- en erfgoedpartners die het project in zijn geheel en bij de aanvraag 
hebben onderschreven en hun medewerking hebben toegezegd (UCLL, Heilig Hartinstituut 
Kessel-Lo, KADOC, CAG, Histories, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Brugge, k.ERF, 
Dominiek Savio, Heilig Graf Turnhout). Het open netwerkmodel impliceert dat, doorheen 
het traject en de proeftuinen, steeds nieuwe partners toetreden. 
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Het project omvat 4 proeftuinen en een platform. Dat platform zal dienen als een instrument 
om over het project te communiceren, maar ook als een duurzame omgeving waar de 
erfgoed- en de onderwijssector elkaar op termijn systematisch zullen kunnen vinden rond 
‘schoolerfgoed’ en hun expertise. Er worden bruikbare tools en handleidingen ontwikkeld 
rond de vier erfgoedfuncties waarrond in de proeftuinen wordt gewerkt: onderzoeken, 
herkennen en verzamelen, behouden en borgen, presenteren en toeleiden. 
 

 
 
Op 13 september l.l. is in het Heilig Hartinstituut Heverlee de startsessie gehouden i.v.m. de 
eerste proeftuin. Op 10 en 11 oktober gaat daar ook de eerste proeftuin door. Studenten 
Lerarenopleiding van UCLL en OKAN-leerlingen van HHK werken, aan de hand van 
voedingserfgoed, rond interculturaliteit. Op 10 januari 2020 vindt in de school Dominiek 
Savio in Gits de startsessie plaats van de tweede proeftuin over waardering van erfgoed in 
het buitengewoon onderwijs. 
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6. Zr. Jeanne Devos: een inspiratie, een project 

In januari 2018 werd Julie Hendrickx, leerkracht 
Godsdienst en geschiedenis in de eerste graad 
van het secundair HHH, via een 
overheidssubsidie één (kalender)jaar vrijgesteld 
van haar onderwijsopdracht en gedetacheerd 
naar KADOC om een biografie van Zuster 
Jeanne Devos te schrijven. De publicatie ervan 
was voorzien voor de lente van 2019. 

Begin 2019 kon ze via een bijkomende subsidie 
nog een half jaar verder werken; niet alleen om 
de laatste hand aan het manuscript te leggen, 
maar eveneens om een educatief verlengstuk aan 
het boek te realiseren. Als leerkracht kon dat in feite niet ontbreken! Dankzij die bijkomende 
subsidie, kon Julie gedetacheerd worden naar de vzw Cultureel Erfgoed Annuntiaten 
Heverlee, waar ze lespakketten uitwerkte voor de derde graad van het lager onderwijs, en 
voor elke graad van het secundair onderwijs. 

De eerste maanden van 2019 gingen nog zo 
goed als volledig op aan het finaliseren van 
de tekst, het uitzoeken van illustraties en 
foto’s uit het rijke Vlaamse en Indiase 
verleden van Jeanne, het zoeken naar 
passende onderschriften bij de foto’s en het 
doornemen van de drukproeven. De eerste 
interviews sijpelden binnen, terwijl eveneens 
gebrainstormd werd over de inhoud van de 
lespakketten en de mogelijkheden die het 
netwerk van het CEAH ter ondersteuning 
kon bieden. 
De eerste contacten werden gelegd met het 
Damiaanmuseum in Tremelo, het 
Tropenmuseum in Amsterdam om te 
onderzoeken hoe het thema “missie” in het 
leven van Jeanne als missionaris kon verbreed 
worden naar andere missionarissen en andere 
vormen van de combinatie erfgoed en 

educatie. Er werd ook samen met UCLL gebrainstormd over de implementering van de 
thema’s van het boek-in-wording in stagelessen, afstudeeronderzoeken en 
stagemogelijkheden in India. 

Julie Hendrickx (links) en zr. Jeanne Devos (rechts) 
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Julie kon via CEAH ook een vormingsdag volgen bij VIAA, het Archief voor Onderwijs, dat 
leerkrachten wegwijs maakt in het aanmaken en raadplegen van digitale beeldbanken. VIAA 
biedt een platform met verzamelingen Vlaams audiovisueel beeldmateriaal, gegroepeerd in 
thema’s, die alle leerkrachten gratis kunnen raadplegen ter verrijking en ondersteuning van 
hun lessen. Dat beeldmateriaal omvat reportages van Koppen, Pano, Vlaamse 
nieuwsuitzendingen, Telefacts, en dergelijke. Julie stelde tijdens haar detachering naar 
CEAH twee collecties audiovisueel materiaal samen; één rond het thema Jeanne Devos en 
één rond het thema mensenrechten. 

Op 10 mei was het dan 
zover: in een tot de nok 
gevulde 
Kamermuziekzaal in de 
Luca School of Arts 
(voorheen 
Lemmensinstituut), 
stelden Julie, Jeanne 
Devos en uitgeverij 
Lannoo het kersverse boek 
“Alsof de Weg ons zocht” 
aan het grote publiek 
voor. Onder andere 
Burgemeester Ridouani 

van Leuven, minister-president Geert Bourgeois en Rector Luc Sels zagen dat het goed was 
en namen met genoegen hun cadeau-exemplaar in ontvangst. In totaal woonden ongeveer 
500 gasten de boekvoorstelling bij, en bijna evenveel boeken gingen diezelfde avond al over 
de toonbank!  

Vanaf dat moment stroomden de aanvragen 
voor interviews en bijkomende 
boekvoorstellingen binnen, terwijl de tijd tikte 
om ook de lespakketten en andere ideeën verder 
uit te werken. Er werden eveneens aanzetten 
gemaakt om een Engelse vertaling te kunnen 
realiseren. Die laatste maanden van het 
schooljaar was het werkelijk jongleren met de 
tijd! Eind juni, toen de detachering officieel 
afliep, waren de lespakketten klaar voor 
verspreiding, hadden reeds vier studenten van 
de Lerarenopleiding bij de UCLL voor een link met Jeanne Devos in hun afstudeeronderzoek 
gekozen en werden heel wat ideeën uitgewerkt samen met de lerarenopleiding van de 

Julie en zr Jeanne Devos (Foto: Kerk en Leven) 
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UCLL, die in het huidig academiejaar verder vorm zullen krijgen. Eén student koos zelfs 
specifiek om rond “bronnenomgang” te werken. 

Voor alle studenten is het erfgoed-perspectief een uitdagende en verrijkende invalshoek: zij 
kunnen onderzoeken welk tastbaar materiaal aanwezig is in “het archief” en hoe de transfer 
naar de klaspraktijk gemaakt kan worden. Andere ideeën voor een samenwerking met de 
Lerarenopleiding omvatten een boekvoorstelling in de “Living Library” waar de studenten 
niet alleen het boek ontlenen, maar ook kennismaken met de auteur. Het nieuwe vak 
Wereldburgerschap en het vak Sustainable Development Goals lenen zich dan weer 
uitstekend om de thema’s uit het boek (missie, vrouwenrechten, kinderrechten, arbeid, 
congregaties, …) vorm te geven.  

 

We kunnen niet anders dan besluiten dat er op zes maanden tijd heel wat vruchtbare en 
veelbelovende aanzetten gemaakt zijn om jong en oud te inspireren met thema’s uit het rijk 
gevulde Vlaamse en Indiase leven van gewaardeerde oud-leerling van de school, in 
samenwerking met CEAH. 

Tekst en foto’s: met dank aan Julie Hendrickx (HHH SO) 

 

  
Leerkrachten kunnen de lespakketten voor verschillende graden downloaden 

via deze link. 

https://static1.squarespace.com/static/55840dcce4b038f27c8e4bf2/t/5d8332291010f46908bc913f/1568879153388/LESPAKKETTENVOLLEDIG.pdf
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7. Indrukwekkende Boodschapkapel geeft na 60 jaar nog steeds 
nieuwe geheimen prijs …  

De klas Huishoudkundig Regentaat van 1958 bezoekt na 60 jaar haar oude school in het 
Heilig Hartinstituut in Heverlee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stralend waterzonnetje en een gemoedelijke sfeer heersen over de binnenkoer van het 
Heilig Hartinstituut in Heverlee. Vandaag staat er hoog bezoek op de agenda, enkele oud- 
leerlingen komen na meer dan 60 jaar nog eens hun vroegere school bezoeken. Ook al is er 
ondertussen veel veranderd, het bezoek doet heel wat herinneringen oprijzen. Meermaals 
rollen de namen van zusters, medeleerlingen en de verschillende gebouwen en plekjes van 
toen over de tongen. Onze bezoekers staan te popelen om aan de rondleiding te beginnen. 
 

De tocht start in een nogal museum-aandoende zaal, er 
gaat zelfs een alarm af wanneer iemand te dicht bij het 
kroonstuk van de tentoonstelling komt. Het betreft een 
werk van de schilder Albert Servaes, België’ s eerste 
expressionist, en doet onmiddellijk een belletje rinkelen 
bij de dames. Ook toen zij hier nog schoolliepen, genoot 
dit ingetogen maar indrukwekkende werk al een 
bijzondere status. ‘Hier mochten wij niet komen hoor, 
dat was enkel voor de zusters’, luidt het. Een zin die we 
nog vaker zullen horen tijdens het bezoek.  
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Onze vrolijke gids Ria is archiefmedewerker van het Cultureel Erfgoed Annuntiaten 
Heverlee. Zij zorgt samen met een team gemotiveerde vrijwilligers dat het erfgoed van de 
congregatie niet verloren gaat. Wanneer we halt houden bij een maquette van de site, gaat 
het volume bij de bezoekers helemaal de hoogte in. Ria geeft een heldere en gestructureerde 
uitleg en duidt alles bijbehorend aan op de maquette, maar ze heeft het niet makkelijk om de 
aandacht van de dames vast te houden. Het overzicht van de gebouwen wekt nu eenmaal 
heel veel herinneringen op. De meeste daarvan zijn vrolijke gebeurtenissen en het lachen 
bedaart niet onmiddellijk. Toch waren er ook minder mooie momenten en de strikte 
waarden en normen van toen, vaak opgelegd door zusters met strenge namen als Marie-
Thérèse, doen bij een jonge toehoorder wel wat wenkbrauwen fronsen.  
 

 
 
De rondleiding vervolgt in de feestzaal, een theater dat ook vandaag nog in gebruik is door 
het Heilig Hartinstituut van Heverlee. Het is een zeldzaamheid geworden om in een 
hedendaagse school over zo’n troef te beschikken. De gigantische projector in het midden 
van het plafond verraadt dat er ook films kunnen vertoond worden. Zo treedt zelfs een 
antieke theaterzaal de 21e eeuw binnen en zal het een bijzondere plaats blijven innemen in 
het geheugen van alle generaties die hier hun schoolcarrière doorlopen. 
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Als afsluiter volgt de zaal 
waarover al heel de namiddag 
wordt gesproken: de 
Boodschapkapel. Deze bevindt 
zich in het beschermde Van 
Reeth-gebouw, een 
modernistische toevoeging uit 
de jaren ’30. Het is een bijzonder 
gebouw, dat bij iedereen die er 
binnentreedt onmiddellijk een 
ontzaglijk gevoel opwekt. Ook 
bij de bezoekers, die er vroeger 

bijna dagelijks kwamen, laat de kapel nog steeds een stevige indruk na. Het is voor de 
meesten dan ook al lang geleden dat ze de indrukwekkende glasramen nog hebben 
aanschouwd. Ria geeft ook hier uitstekende toelichting. Zo vertelt ze over de particulariteit 
van het glaswerk en de eigenzinnigheid van de ontwerpers: architect Flor Van Reeth, 
glazenier Eugeen Yoors en beeldend kunstenaar Rie Haan; die er samen een totaalwerk van 
maakten van internationaal allooi.  

 

 
 

Ook voor deze oudgedienden gaf de kapel nog niet al haar geheimen prijs. Wanneer Ria ons 
een steile wenteltrap opleidt, stijgt de nieuwsgierigheid bij de bezoekers. Er is een tribune 
aan de achterkant van het centerstuk van de kapel. ‘Die hadden we van achteraan in de zaal 
nog niet gezien’, klinkt het. Zelfs voor diegenen die als misdienaar regelmatig vooraan 
stonden, blijkt dat een verrassing te zijn. Het was de zitplaats voor zusters-leerlingen van 
andere congregaties. Zij werden kort opgevolgd en de strenge regels schreven voor dat ze 
best van alle mogelijke invloeden van buitenaf afgeschermd werden. Zelfs naast hun 
medezusters van de congregatie mochten ze niet gaan zitten. Ook hier zorgt een prominent 
glasraam voor een bijzonder lichteffect in de ruimte. Het is een constante in de kapel die 
moeilijk in beeld te brengen is, maar steeds opnieuw naar adem doet happen van 
bewondering. 

Tekst en foto’s: Michiel Suls (UCLL) 
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8. Scholen zijn plekken waar levens elkaar kruisen: 
als werkelijkheid fictie wordt  

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. 

Het volgende relaas is van de hand van Ria Christens over een bijzondere bezoeker aan Cultureel 
Erfgoed annuntiaten Heverlee. 

“Mijn vader werd geboren en leefde in Polen toen de oorlog uitbrak. Hij verloor er heel zijn 
familie. Hij zelf, nog een jongen, werd gedeporteerd en verbleef in wel twaalf verschillende 
concentratiekampen, waaronder Auschwitz… Hij had een getatoeëerd nummer op zijn 
voorarm. Hij overleefde, maar met een groot trauma. Na de oorlog kwam hij naar België, op 
zoek naar verre overlevende familie. Het was daar dat hij mijn moeder ontmoette. Het 
tragische verhaal van mijn vader, dàt was vele jaren het verhaal van mijn familie, niet wat 
mijn moeder in België overkwam”. 

 

Van links naar rechts: zr. Lea Moerenhout, Batia Hayon, Lisa De Wolf en Ria Christens 
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Aan het woord is de Joodse Batia Hayon, vandaag met haar gezin woonachtig in de buurt 
van Tel Aviv. Batia maakt met haar echtgenoot een rondreis door België en bezoekt op 4 
september 2019 het archief van de annuntiaten op zoek naar sporen over de 
voorgeschiedenis van haar mama. 

“Mijn moeders naam is Esther Szwejcer. Ze werd geboren op 15 februari 1931 in Luik en 
bracht haar kindertijd door in Schaarbeek, in de rue Joly”. Toen haar vader overleed, trokken 
Esther en haar mama Brana Korn, die de kost verdiende als kleermaakster, in bij haar tante 
en diens familie “ Het was een gelukkige kindertijd. Esther was een excellente leerlinge aan 
de gemeenteschool.  Ze groeide veilig op in een grote familie”.   

 

Toen de Duitsers in mei 1940 België binnenvielen, zou dit gevoel van veiligheid voorgoed 
verdwijnen. “De familie vluchtte naar het Zuiden van Frankrijk. Toen ze terugkeerde, was 
het huis leeggeplunderd. De naaimachines waren gestolen, waardoor Esthers moeder 
gebroodroofd werd”. De verordeningen waarmee de Duitse bezettende overheid het web 
rond de Joodse bevolking in België dichttrok, volgden elkaar vanaf het najaar van 1941 op.  
De verordening op het Joodse schoolwezen bepaalde op 1 december 1941 dat Joodse 
kinderen uit publieke, katholieke en privéscholen moesten worden geweerd, in het 
vooruitzicht dat voor hen een apart Joods schoolwezen moest worden opgezet. “Mijn 
moeder was 9 jaar oud, toen ze van de ene op de andere dag uit de school werd gezet. Tot 
vandaag herinnert ze zich de extreme angst die de Duitse maatregelen en de onrust die ze 
veroorzaakten bij haar teweegbracht”. Toen Esthers moeder inging op een oproep van de 
Duitse overheid om zich aan te melden in Mechelen voor tewerkstelling in Duitsland, werd 
Esther opgenomen in het gezin van haar tante. Haar moeder zou ze nooit meer terugzien... .  
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Zo veel jaar later gaat Batia op zoek naar het weeshuis in 
Heverlee waar haar mama van 1943 tot het einde van de 
oorlog onderdook. Toen de Duitse razzia’s midden 1942 
begonnen, werd het raadzaam geacht de kinderen van 
de ouders te scheiden en te laten onderduiken.  
Kinderen jongen dan 15 jaar stonden geregistreerd op de 
identiteitspapieren van de vader en moesten dus zelf 
geen papieren kunnen voorleggen. Aanvankelijk vond 
Eshter  samen met haar nicht Regina een schuilplek bij 
mensen die, bij nader inzien, niet zo bekommerd waren 
om hun lot, maar die vooral economisch voordeel in de 
oorlog zochten. Zo zocht de vrouw des huizes ook het 
gezelschap van Duitse soldaten, een gevaarlijke toestand 
die haar tante tijdig inzag en waar ze de meisjes uit 
weghaalde. Het Joods beschermingscomité regelde 
vervolgens dat Esther naar het Huis van Barmhartigheid 
in Heverlee kon. Ze verbleef er onder de schuilnaam 
Elise Savoie… . 

Lisa De Wolf en ik begeleidden Batia en haar echtgenoot naar Don Bosco Groenveld. We 
dwaalden er door de schoolgangen, waar nu het nieuwe schooljaar op gang getrokken werd, 
en vonden in vloertegels, trappenhuizen en zoldergebinten sporen van dit beklijvende 
verleden. Het interieur heeft intussen veel van zijn oorspronkelijke uitzicht prijsgegeven, 
maar de voorgevel van het voormalige weeshuis is nog steeds dezelfde. 

 

 
 

Batia vertrok met veel verhalen en impressies terug naar Tel Aviv, waar ze ze ongetwijfeld 
met haar moeder zal delen. 

Don Bosco Groenveld, 
 voorheen het Huis va Barmhartigheid 
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Als dank voor de rondleiding, trakteerde Batia ons op een doos heerlijke halva, een zoet 
streekproduct uit Israël en buurlanden. Halva ziet er een beetje uit als nougat, maar dan 
zachter. Het wordt bereid met gemalen amandelen of sesamzaad, suiker, honing, 
plantaardige olie en wat bloem. 

Over de precieze oorsprong 
van de lekkernij is nogal wat 
discussie. Volgens sommige 
bronnen is het rond de 
twaalfde eeuw ontdekt in 
Byzantium (nu Istanboel). 
Anderen beweren dat het al 
in 3000 jaar voor Christus 
bekend was als een gelatine-
achtig dessert op basis van 
olie, bloem en suiker. 

Halva zich in al zijn varianten verspreid over het Midden-Oosten, Zuid-Europa, Centraal 
Azië en India. Grofweg zijn er twee verschillende soorten halva te onderscheiden: halva op 
basis van bloem en halva op basis van noten. De halva op basis van bloem wordt vooral van 
griesmeel gemaakt, waardoor het een wat meer gelei-achtige structuur heeft. De 
basisingrediënten zijn ghee (geklaarde boter), bloem (vaak griesmeel) en suiker. Deze versie 
is vooral populair in India, waar ze het mixen met kokos en dadels. De halva op basis van 
noten is de variant die we van Batia gekregen hebben. De meesten kennen deze halva als het 
massieve, kruimelige blok waar je in een Turkse winkel een plak vanaf kunt laten snijden. De 
bekendste variant is de tahini halva, op basis van sesampasta. Maar je hebt ook halva op 
basis van zonnebloempitten, pistachenoten, amandelen en pinda’s. In de basis worden de 
notenpasta’s gemengd met honing of suiker en eventueel wordt er nog chocolade, vanille of 
extra noten aan toegevoegd. 

Halva is op zich overheerlijk bij een kopje koffie of thee, maar creatievelingen kunnen hem 
ook gebruiken als topping van soft-ijs, hem verwerken in brownies naar een recept van 
Ottolenghi of wat dacht je van halva cheesecake? 
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9. Van de ‘oude stempel’ 

Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee doet elk jaar een oproep aan alle scholen die onder 
het Inrichtend Comité annuntiaten Heverlee resideren, i.v.m. het archiveren van 
schoolerfgoed.  Historisch waardevol erfgoed kan je bij Cultureel erfgoed annuntiaten 
Heverlee in bewaring geven. 
 
Directies denken dan vaak meteen aan oude documenten en beeldmateriaal. Maar ook oude 
gebruiksvoorwerpen m.b.t. de school krijgen een plek in onze depots. Kijk maar…  
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10. Playground Circles: de cirkel is rond 

Op 20 mei 2019 werd het project Playground Circles 
afgesloten door een heus toonmoment. De verschillende 
initiatieven omtrent de verfraaiing en heraanleg van de 
speelplaats werden hier voorgesteld aan een ruimer 
publiek. 
 
Naar analogie met het netwerkevent werd het toonmoment 
gestart met een plenaire sessie waarbij de projectcoördinator 

nogmaals terugkwam op de 
opzet en de doelen van het 
project. Bovendien werden de 
verschillende initiatieven kort 
voorgesteld en werd het 
verloop van de dag 
meegedeeld. 
Ook het publiek werd tijdens 
het panelgesprek betrokken bij 
het debat. Dit gebeurde door 
middel van Mentimeter, een 
applicatie waarbij het publiek 
aan de hand van een code die 
ze ingeven op de website van 
Mentimeter kunnen stemmen 
over een stelling. 
Het daadwerkelijke 
toonmoment van de 
verschillende initiatieven 
gebeurde door middel van een 
tentoonstelling. Elk initiatief 
werd voorgesteld op één of 
meerdere panelen die 
aangekleed werden door de 
initiatiefnemers. Zij legden de 
bezoekers haarfijn uit hoe zij 
gewerkt hebben aan een ontwerp of een voorstel voor de nieuwe speelplaats.  
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Flankerend naast het PGC - project liep het uitwisselingsproject met de Northumbria Church 
of England school ‘Garden of Eden’ (zie nieuwsbrief februari 2019 nr 32) en zijn 
verschillende initiatieven van leerlingen en leerkrachten ontsproten. 
 
Tekeningen van de kunstklassen 
De leerlingen van de studierichtingen beeldende en architecturale kunsten (klas 401) en vrije 
beeldende kunsten (klassen 501 en 601) gebruiken hun talent om de site te verkennen en de 
plannen creatief vorm te geven. Ze maakten tekeningen die de toekomstige speelplaats 
schetsen, rekening houdend met de belangen van de verschillende gebruikers van de 
speelplaats. 
 
De schetsen waaraan de zesdejaars tijdens de uitwisselingsweken werkten met de leerlingen 
uit Ashington werden tijdens een workshop zelfs in een professioneel programma 
(SketchUp) uitgetekend. Dit gebeurde onder leiding van een expert van het ingenieurs- en 
architectenbureau ESSA. 
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De anamorfose van klas 609.04 
De leerlingen van klas 609.04 werkten aan onder begeleiding van hun leerkracht wiskunde, 
Gerda Somers, aan een onderzoeksopdracht over anamorfosen. Een anamorfose is een 
vertekende afbeelding die pas vanuit een specifiek perspectief voor de toeschouwer haar 
“correcte” vorm krijgt.  
De leerlingen voerden eerst een literatuurstudie naar het begrip anamorfose en 
concludeerden dat het concept berust op een, volgens hen, eenvoudige, wiskundige 
berekening. Vervolgens gingen de leerlingen zelf aan de slag en maakten ze berekeningen 
voor een anamorfose die ze zelf ontwierpen. Dit ontwerp tekenden ze vervolgens met krijt 
uit op de speelplaats en legden ze vast op beeld. Op deze manier slaagden ze erin om kunst 
en wiskunde met elkaar te verenigen. 
Concreet zouden de leerlingen graag anamorfosen willen integreren in het nieuwe ontwerp 
van de speelplaats. Ze stellen voor om bij zitgelegenheden bijvoorbeeld een anamorfose van 
een zitbank te maken, of zelfs bij de ingang van de school de initialen “HHH” als anamorfose 
te tekenen. Volgens de leerlingen is dit iets unieks en verrassends dat geen enkele andere 
speelplaats heeft. 
 

 
De uitgetekende anamorfose van klas 609.04   
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De enquête van klas 603.01 
De zesdejaars humane wetenschappen met LEF stelden een enquête op die peilde naar de 
visie over de nieuwe speelplaats (zie bijlage 6). Dit deden ze met hun leerkracht Sander 
Vanhaute binnen het vak gedragswetenschappen.   
Voor deze enquête werd de OVUR-cyclus toegepast. Er werd gewerkt volgens onderstaande 
methode: 

1. Bewustwording speelplaats: panel-gesprek rusthuis  
2. Observatie problematiek speelplaats  
3. Trip Ashington: werken rond diverse oplossingen, plattegronden... 
4. Analyse wat ontbreekt er, noodzaken, vereisten...  
5. Variabelen gezocht voor opstelling enquête  
6. Rekening houden met diverse vereisten van verschillende stakeholders 
7. Opstelling  van de enquête  
8. Afname enquête  
9. Verwerking resultaten enquête    

De leerlingen voerden tevens een literatuurstudie. Niet alleen de onderzoeksvaardigheden 
en de bedoeling van het project stonden hier centraal, maar ook het welzijn van jongeren, het 
belang van een speelplaats en de belangen van de verschillende stakeholders kwamen hier 
aan bod.  
De vragenlijst die opgesteld werd door de leerlingen bestond uit drie delen. Het eerste deel 
peilde naar het huidige welbevinden van de leerlingen. Vervolgens stelden ze een aantal 
veranderingen met betrekking tot de speelplaats voor en vroegen ze naar de persoonlijke 
mening van de deelnemers. Tot slot peilde de enquête tevens naar de nood aan diverse 
activiteiten tijdens de middagpauzes. De steekproef werd gehouden bij zesdejaars uit alle 
studierichtingen van de school. 
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Projectaanvraag “Bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen”  
Enkele leerkrachten en medewerkers van de school dienden een projectaanvraag in voor 
bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Het doel: meer ruimte creëren op de 
speelplaats voor individuele beweging door de plaatsing van street work-outtoestellen. De 
aanvraag werd helaas niet goedgekeurd door de jury omdat ze van mening waren de focus 
te sterk lag op de plaatsing van één toestel. Het idee om op de speelplaats meer 
mogelijkheden tot individuele beweging te integreren wordt echter wel meegenomen door 
de architect die een ontwerp zal maken voor de nieuwe speelplaats. 
 
Projectaanvraag “Natuurprojecten op school” 
In de eerste graad zetten een aantal leerkrachten hun schouders onder een projectaanvraag 
over biodiversiteit. De aanvraag werd goedgekeurd en met de subsidie zullen ze de 
speelplaats en de sportvelden vergroenen. Ze leggen daarbij vooral de focus op de 
sportvelden aan de eerste graad. Daar zijn er amper bomen, wat maakt dat de ruimte van 
7 840 m² een grote, schaduwloze vlakte is. Door het plaatsen van bomen, zouden ze zowel de 
biodiversiteit op de speelplaats willen verhogen, alsook zorgen voor meer schaduw. 
Concreet zouden er hoogstambomen (inheemse heesters) aangeplant worden die de functie 
van zonnescherm zullen vervullen. Ook willen ze een groentetuin en een bloemenweide 
realiseren en bijvoorbeeld insectenhotels en nestkasten voor vleermuizen integreren op de 
speelplaats. Bovendien zou het project ook ingebed worden in de lessen. 
 

 
Immaculata en de huidige sportvelden (foto: CEAH) 

Erkentelijk ten aanzien van de provincie Vlaams-Brabant 
die het project financierde en de dienst erfgoed die het 
met veel interesse volgde. Wil je meer weten over de 
gebruikte werkvormen? Het volledige rapport is 
consulteerbaar op de website van Cultureel Erfgoed 
annuntiaten Heverlee. 

https://static1.squarespace.com/static/55840dcce4b038f27c8e4bf2/t/5d8a33fdf11e7109ea6f56a3/1569338385522/Rapport-PGC.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55840dcce4b038f27c8e4bf2/t/5d8a33fdf11e7109ea6f56a3/1569338385522/Rapport-PGC.pdf
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11. Niet mis die geschiedenis 

In het eerste middelbaar van het HHH werd het schooljaar op een toffe manier opgestart in 
het kader van de nieuwe leerplannen geschiedenis. De leerkrachten geschiedenis o.l.v. Julie 
Demeester kwamen er op het idee om hun kleine archeologen in spe via een bezoek aan het 
archief aan bronnenonderzoek leren te doen. 

  
 

Een les geschiedenis geven, is namelijk veel meer 
dan verhalen vertellen. Om tot zinvolle geschiedenis 
te komen, moeten we historisch onderzoek doen. 
Met andere woorden: werken aan geschiedenis. We 
duiken het archief in en onderzoeken als 
archeologen een stukje van onze eigen 
schoolgeschiedenis. Hiervoor worden de leerlingen 
verschillende bronnen aangereikt: geschreven 
bronnen, ongeschreven materiële bronnen en 
ongeschreven mondelinge bronnen. 

De twee concrete doelstellingen die we met dit 
project willen uitwerken zijn: 

• de leerlingen kunnen uit een bron informatie 
halen om een historische probleemstelling te beantwoorden 

• de leerlingen kunnen zelf een historische probleemstelling formuleren 

In totaal komen 20 eerstejaarsklassen (440 leerlingen) op onderzoek in de archiefkelders en 
op de depotzolder bij Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee, waar ze in totaal 6 
onderzoeksopdrachten doorlopen. 
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12. Expo’s en activiteiten in de kijker 

#Gedurfd – Sint Franciscus en sultan Al-Kamil 

 
In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi het ondenkbare deed. Tijdens de 
vijfde kruistocht trok hij, tegen de kruisvaardersmentaliteit in, naar Egypte om er de sultan 
te ontmoeten. Een ontmoeting die tot de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt en de 
rode draad vormt voor dit participatietraject met tentoonstelling en nevenactiviteiten 
over respect voor andere religies. 

Meer info op www.demindere.be 
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Bruegel vertekend 

 

 
 
Vijf topillustratoren, Carll Cneut, Sassafras De Bruyn, Lobke Rondelez, Fatinha Ramos en 
Delphine Frantzen, gingen, beïnvloed door het Pajotse landschap en haar bewoners,  al 
tekenend aan de slag op reproducties van werken van Bruegel. Het eindresultaat is een 
tentoonstelling vol nieuwe Bruegels, een creatieve denkoefening in ‘Wat zou Bruegel 
schilderen als hij vandaag nog steeds in het Pajottenland zou rondlopen?’.  
De expo neemt je mee op een treffende, hilarische maar ook confronterende 
ontdekkingstocht. 
 
Meer info op www.bruegelvertekend.be 
  

  

http://www.bruegelvertekend.be/
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Boekenfeest in Terbank 

 

 

De Vrije Basisschool Terbank in Heverlee organiseert een boekenfeest op 27 september, 
van 15.30 tot 20u, met een boekenmarkt, voorleesmomenten van jeugdauteurs als Stefan 
Boonen, Karla Stoefs, Kolet Janssen, Kim Crabeels en Mathilda Masters. Er zijn ook 
leeshoekjes, een poëziemuur en een bar met lekkere hapjes. Kers op de taart is de 
inhuldiging van de gloednieuwe boekentrap van de school. Terbank wil met dit evenement 
het lezen stimuleren en co-teaching stimuleren. 
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