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Een heus boek gewijd aan het 50-jarig 

bestaan van een huis dat bruist van mu-

ziek, woord en dans, die eer valt weinig 

academies te beurt. 

Maar wel aan de academie van Roosdaal 

die - na een aantal omzwervingen op 

Roosdaals grondgebied - sinds 10 jaar 

gehuisvest is in het geklasseerde Koets-

huis van Strijtem, te midden van het 

unieke Pajotse landschap. 

Al van voor de verankering met de Ste-

delijke Academie voor Muziek, Woord 

en Dans van Ninove in 2014 is deze af-

deling een gevestigde waarde, een artis-

tiek en onderwijskundig toevluchtsoord 

voor jong en oud, van 6 jaar tot … 

“Met gemak uitvoeren wat anderen 
moeilijk valt, ziedaar het talent; tot stand 
brengen wat het talent niet kan, ziedaar 
het genie.” (Henri-Frédéric Amiel, Zwit-

sers filosoof) 

Is dit niet waar het in ons kunstonderwijs 

om draait? 

We onthalen in de academie kinderen, 

jongeren en volwassenen die overlopen 

van talent en die, mits de aangepaste be-

geleiding van een pedagoog én vakspe-

cialist, nog meer groeien in hun talent.   
 
 
 
 
 

Daarnaast zijn er leerlingen die minder 

talentrijk zijn maar met een inspire-

rende en creatieve aanpak dingen berei-

ken die ze voordien niet mogelijk acht-

ten.   

Op maat van elke leerling, altijd op-

nieuw een hele uitdaging, dat is de mo-

tor die ons academieteam drijft. Aange-

moedigd door ouders en sympathisan-

ten, door voedende samenwerkingen 

met socio-culturele verenigingen en 

leerplichtonderwijs. 

Het gemeentebestuur van Roosdaal 

helpt ons onze artistiek-pedagogisch vi-

sie ‘op (mensen)maat’ te realiseren. 

Bijzondere dank aan Walter Evenepoel, 

zijn redactieleden en Erfgoed Rausa vzw 

voor dit met zorg en toewijding samen-

gestelde huldeboek.  Veel leesgenot. 

 

 

Karen Schelde-

man, Directeur 

Stedelijke Acade-

mie voor Muziek, 

Woord en Dans, 

Ninove 
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2020 zou een heel bijzonder jaar worden 

voor de Roosdaalse afdeling van de 

Ninoofse Stedelijke Academie voor 

Muziek, Woord en Dans. Het is immers 

precies een halve eeuw geleden dat 

cultuurpromotor Myriam (Marie)  

Borginon en muziekleraar Adolf Van de 

Perre in een plechtige brief aan het 

Roosdaalse Gemeentebestuur lieten 

weten dat zij  ‘de Muziekschool van 
Ledeberg te Roosdaal-Pamel’  hadden 

opgericht. Dat dit heuglijke feit met de 

nodige luister zou worden gevierd, daar 

twijfelde niemand aan. Tot een klein, 

onooglijk organisme het wereldwijde 

raderwerk deed vastlopen en alle struc-

turen op hun grondvesten lieten wanke- 

len.   Dat in dergelijke omstandigheden 

alle aandacht in de eerste plaats gaat naar 

de gezondheidszorg spreekt voor zich. 

Dat er ook veel middelen worden in-

gezet om de gehavende economie 

enigszins te reanimeren is ook een evi-

dentie. Maar dat de cultuursector in dit 

proces als een wat vervelend en over-

bodig blok aan het been in een hoekje 

wordt gedrongen, lijkt ons een bedenke- 

lijk fenomeen. Wij mogen hopen dat de 

beleidsvoerders zich realiseren dat in 

het verleden de cultuur altijd een bron 

is geweest van creatieve ideeën, die in 

de meest bewogen perioden hoop en 

troost boden en zo daadwerkelijk hiel-

pen om de grootste beproevingen te bo-

ven te komen. Daarom koesteren wij de 

hoop dat wij  in deze moeilijke periode 

met nog meer motivatie dan voorheen, 

niet alleen de cultuur in het algemeen, 

maar de kunsten in het bijzonder als 

een middel zullen aanwenden om deze 

crisis te boven te komen. Dat het plaat-

selijke kunstonderwijs hier een onver-

vangbare rol is toebedeeld, zal niemand 

in twijfel trekken. Laten wij er dus van-

uit gaan dat de verantwoordelijke direc-

teurs, de gemotiveerde leerkrachten en 

de duizenden enthousiaste leerlingen 

zich ook de volgende halve eeuw zullen 

kunnen uitleven in een stimulerende 

omgeving waarin muziek, woord en 

dans, naast alle andere kunsten, de we-

reld meer kleur mogen geven. 

Het is de mooiste manier om er de pio-

niers van destijds dankbaar om te eren. 

7 

 



 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

8 

 



 

2 De tijd 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Meer dan een halve eeuw geleden wer-

den de kiemen gelegd van wat eerst ‘de 

muziekschool van Ledeberg-Pamel’ zou 

heten om vandaag uitgegroeid te zijn tot 

wat plechtig heet ‘de Stedelijke Acade-

mie voor Muziek, Woord en Dans, ves-

tigingsplaats Roosdaal’. Zowaar een hele 

mond vol! Je kan je afvragen welk nut het 

heeft om hier een publicatie aan te wij-

den. De tijd waarin getracht werd om 

met uiterst primitieve middelen enkele 

dappere kinderen de basis van notenleer 

bij te brengen, is immers niet meer te 

vergelijken met de toestand vandaag, 

waarin een goed uitgebouwde onderwijs-

instelling de leerlingen op een pedago-

gisch onderbouwde manier een oplei-

ding kan worden gegeven in een schier 

onbeperkt aantal disciplines. Toch den-

ken we dat het zinvol is om even ach-

terom te kijken en er ons zo bewust van 

te worden in welke bevoorrechte situatie 

wij ons nu bevinden. Natuurlijk kan alles 

altijd beter, maar wanneer je straks dit 

boekje hebt doorbladerd, komt waar-

schijnlijk toch het besef dat ons Deeltijds 

Kunstonderwijs op de goede weg is. 

Daar komt bij dat herinneringen opha-

len niet alleen de penibele toestanden 

van destijds laat zien, maar dat ook veel 

unieke momenten van ontroering, 

warme vriendschappen en veel pittige 

anekdotes naar boven haalt. Wie geen 

binding heeft met onze academie zal dit 

boekje misschien snel dichtklappen. 

Maar wie in de verhalen en de teksten 

die volgen vergeten leraars of uit het oog 

verloren medeleerlingen herkent, zal 

ongetwijfeld met wat nostalgie veel za-

lige momenten herbeleven.  

Wij blikken terug op de aanloop naar 

1970, wij roepen beelden op van de 

schamele omstandigheden waarin na-

dien de ‘pioniers’ de academie stap 

voor stap tot bloei brachten. Wij laten 

oud-leraars en oud-leerlingen hun ver-

haal doen, we herbeleven weer enkele 

hoogtepunten en we kijken voorzichtig 

uit naar wat morgen op ons staat te 

wachten. Wanneer we deze woorden 

schrijven is dat toekomstbeeld eerder 

wazig. Maar of we het in mineur of ma-

jeur spelen, ingetogen of uitbundig dan-

send, doorgaan zullen wij! 
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3 De proloog 

 

 

  Om de wortels bloot te leggen van wat 

vandaag heet ‘Academie voor Muziek, 

Woord en Dans, Ninove, vestigings-

plaats Roosdaal’, moeten we zes decen-

nia diep graven in de zanderige heuvel-

top van Ledeberg, het Pamelse gehucht 

waar in het grote, witte  landhuis op de 

Dries een zeer merkwaardige dame 

woonde: Marie-Josephine Octavie Caro-

line Borginon (1894-1991). Zelf liet ze 

zich ‘Myriam’ noemen, maar iedereen 

kende haar als ‘Juffrouw Marie’. Met 

hoofdletter! Zij bewoonde, samen met 

haar broer (Jan) en zus (Henriette), het 

statige huis waar haar vader Gustave in 

1852 werd geboren. Gustave Borginon 

werd een internationaal gerenom-

meerde arts én volksvertegenwoordiger. 

Hij had zich gevestigd in Brussel en het 

was daar dat zijn dochter Marie werd ge-

boren (17 februari 1894). Toen zijn 

broer Alphonse (vader van de bekende 

politicus Rik Borginon, die ook arts was 

en zijn praktijk uitoefende in Pamel) 

overleed, keerde Gustave, net vóór de 

Eerste Wereldoorlog, terug naar zijn ge-

boortehuis. Voor Marie, die toen twintig 

jaar was, was dit geen onbekend terrein. 

Ze had immers gestudeerd in het aristo-

cratische meisjespensionaat, aan de an-

dere kant van de Dries. Deze befaamde 

onderwijsinstelling werd bestuurd door 

haar tantes. Die voorname opleiding 

heeft haar hele wezen bepaald. Maar 

hoewel ze zich bewust was te behoren 

tot de ‘intellectuele klasse’, heeft ze haar 

leven volledig in dienst gesteld van wat 

toen zo plechtig werd omschreven als 

‘volksverheffing’.  

 

 

10 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Zij richtte als jonge, zelfstandige vrouw 

verschillende katholieke verenigingen 

op. Wanneer ze op iets haar zinnen had 

gezet, dan kon niets of niemand haar te-

genhouden. Vastberaden, misschien wat 

eigenzinnig, streefde ze haar doel na. 

Door haar afkomst beschikte ze over 

een uitgebreid net van relaties binnen de 

aristocratie, de politiek en de geestelijk-

heid, maar ook met de ‘gewone’ dorps-

genoten had ze een stevige band. Het 

waren vooral de vrouwen en mannen die 

zich inzetten voor parochie en cultuur 

die in haar een grote medestander zagen. 

Zij werd dan ook betrokken bij ongeveer 

alle initiatieven die in het zelfbewuste ge-

hucht tot stand kwamen. Meer nog, zij 

was er vaak de woordvoerder en de mo-

tor van. Geen wonder dus dat ze nooit 

de tijd heeft gevonden om in het huwe-

lijksbootje te stappen. 

Toen in 1959 in Pamel de nieuwe bur-

gemeester werd ingehaald, werden ook 

op Ledeberg plannen gemaakt om van 

de plechtige inhaling een onvergetelijk 

evenement te maken. Dokter Albert 

Roosens was overbuur en goede vriend 

des huizes en bijgevolg was juffrouw Ma-

rie een van de enthousiaste oprichters 

van ‘Parochiekring Ledeberg’, in oor-

sprong een tijdelijke vereniging, maar zo- 

als later zou blijken, het echte begin van 

de Roosdaalse muziekschool.  

Van Roosdaal was er op dat ogenblik 

nog geen sprake. De populaire arts/bur-

gemeester zou Pamel zes jaar besturen 

en met sympathie de initiatieven steu-

nen die juffrouw Marie op de sporen 

zou zetten. Zo had ze in de schoot van 

het feestcomité de geesten klaar ge-

stoomd om een zangvereniging op te 

richten. Niet zomaar een alledaags 

kerkkoor of zo, maar een heus vier-

stemmig gemengd koor. Zij doopte het 

plechtig ‘Het Ludwigchoor’, ontleend 

aan Van Beethoven én steevast door juf-

frouw Marie gespeld met ‘ch’. Het heeft 

jaren geduurd voor men haar toch kon 

overtuigen om een correcte ‘k’ te ge-

bruiken. Naar een dirigent hoefde ze 

niet ver te zoeken. In de zachtmoedige 

Adolf Van de Perre, dorpsgenoot, 

broer van de Ledebergse koster en ge-

diplomeerd musicus, vond ze een be-

kwame mentor voor haar vocaal ensem-

ble. Dat bestond uit een zeer bont ge-

zelschap: een aantal getalenteerde zan-

gers, wat welwillende studenten, enkele 

leden van het kerkkoor op leeftijd en 

een handvol heel jeugdige meisjes en 

jongens, waaronder de toen negenjarige 

schrijver van deze tekst… 
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Op de foto hierboven 
(1962) poseert Myriam 

(Marie) Borginon (cen-
traal, met hoedje) sto-
icijns tussen de leden van 
‘haar’ Ludwigkoor. 
Rechts vooraan, Adolf 
Van de Perre, dirigent en 
medepromotor van de 
Muziekschool van Lede-
berg-Pamel.  

Juffrouw Marie moet ontelbare uren achter haar an-

tieke schrijfmachine hebben gezeten om lange brieven 

met verzoekschriften naar de plaatselijke en hogere in-

stanties te sturen  en om alle lessen en repetities tot in 

de puntjes voor te bereiden.   

We vonden stapels documenten, getypt op flinter-

dunne velletjes, waardoor we  de ontstaansgeschiedenis 

van de muziekschool stap voor stap konden reconstru-

eren. Op de volgende bladzijde vind je een duidelijk 

staaltje van het organisatorisch talent van juffrouw 

Borginon.  
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In 1961 was juffrouw Marie 67 jaar, 

maar nog boordevol energie. Geen 

moeite was haar te veel om de amorfe 

groep om te smeden tot een harmonisch 

geheel. De stemmen werden eerst afzon-

derlijk ingeoefend ten huize Borginon. 

Geschaard rond de piano (foto), de voe-

ten diep weggezakt in de precieuze tapij-

ten, kreeg iedereen haar/zijn zangpartij 

voorgezongen door juffrouw Marie zelf. 
  

 
 

De gezamenlijke oefenstonden onder 

leiding van dirigent Van de Perre, verlie-

pen minder luxueus. Misschien beseften 

de zangers het niet ten volle, maar eigen-

lijk riskeerden zij bij elke repetitie hun 

leven door hun gezangen te laten weer-

galmen in het oude meisjespensionaat, 

aan de overkant van het Ledebergse 

dorpsplein. Het eens zo geprezen insti-

tuut voor voorname dames, was verwor-

den tot een ruïne. Maar dat kon niet be- 

 
 

letten dat de zangers ontdekten wat een 

onbeschrijflijk genot het zingen in een 

koor teweeg kan brengen. Geluidsopna-

men zijn er niet gemaakt en misschien 

klinkt het in de herinnering mooier dan 

het in werkelijkheid was, maar het feit 

dat het Ludwigkoor aan verschillende 

tornooien kon meedoen en daar zelfs 

verrassende resultaten boekte, bewijst 

toch dat de discipelen van juffrouw 

Borginon het behoorlijk deden. Maar 

zij wou nóg beter! Zij voelde de nood-

zaak om vooral de jongere zangers beter 

op te leiden en ze nam het initiatief om 

bij haar thuis de eerste voorzichtige po-

gingen tot notenleer te organiseren. In 

de loop van het volgende jaar mocht ze 

een lokaal gebruiken in de nabijgelegen 

zusterschool. Zij kon de inspecteur van 

het Ministerie warm maken om bij zijn 

oversten de oprichting van een officiële 

muziekschool te bepleiten. 
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Tot haar spijt oordeelde men daar dat de 

tijd er nog niet rijp voor was. Wie dacht 

dat juffrouw Marie gelaten de toestand 

zou aanschouwen, die had het verkeerd 

voor. Gesteund door een ‘studiegroep’  

werden de lessen in de zusterschool en-

thousiast verder gezet.  
 

 
 

Wij hebben zelfs de namen kunnen ach-

terhalen van de aller-allereerste leer-

lingen: Rita Vandeperre, Francine De 

Ridder, Greta De Pijper, Rita Notaerts, 

Annemie Van Saene, Annie Kestens, 

Marleen Vanderplas, Estelle De Bolle 

en Linda Huylenbroeck. Wanneer ze in 

1962 twintig leerlingen vergaarde voor 

haar cursus, liet ze enkele lokalen in 

‘haar’ pensionaat opknappen en werd 

het muzikale zaad vanaf dan tussen de 

afbladderende muren rond gestrooid. 

Met de hulp van enkele welwillende me-

cenassen en vermoedelijk ook door het 

 

 

tasten in eigen beugel, kon ze vanaf 

1965 echte notenleerlessen laten geven 

door een gediplomeerd leraar: Adolf 

Van de Perre. Er werd een stempel aan-

gemaakt die voortaan alle briefwisseling 

plechtig zou sieren. 

  

 
 

Wanneer in 1966 ook ‘Bewegingsleer’ 

(gegeven door Alfred Dockers, leraar li-

chamelijke opvoeding en neef van juf-

frouw Marie) en pianolessen werden in-

gelast, steeg het leerlingenaantal toch al 

tot 35, om het volgende jaar bijna te ver-

dubbelen.  
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Marie Borginon motiveerde haar leer-

krachten ook om bijscholingscursussen 

te volgen en mee te zijn met de nieuwe 

pedagogische aanpak. Intussen had ze 

ook een zielsverwant gevonden in juf-

frouw Elza Van Saene, lerares lager on-

derwijs in de gemeenteschool van Pa-

mel. Zij zouden vanaf dan een hechte 

tandem vormen: Marie Borginon als de 

ondernemende, creatieve en stuwende 

motor, Elza Van Saene als de nuchtere, 

praktische en administratieve rechter-

hand.  
 

Al die tijd was juffrouw Borginon bezig 

met het bestuderen van reglementerin-

gen waaraan moest voldaan worden om 

een gesubsidieerde muziekschool te 

kunnen inrichten, met als uiteindelijke 

doel haar muziekschool te laten opgaan 

in een officieel erkende academie. In 

burgemeester Karel Van Cauwelaert 

vond ze hiervoor een belangrijke mede-

stander. Er waren in de late jaren zestig 

enkele pogingen op het nippertje mis-

lukt: een samenwerking met de acade-

mie van Ninove kon toen (nog) niet om-

dat een provinciegrens de twee plaatsen 

scheidde, in Asse was men (nog) niet ge-

interesseerd in die verre Pajotse uithoek 

en om onverklaarbare redenen werd een 

‘bijna-overeenkomst’ met de pas opge-

richte academie van Sint-Agatha-Ber-

chem op de ultieme gemeenteraad van 

die Brusselse randgemeente getorpe-

deerd. 

Maar het doorzettingsvermogen van 

Marie Borginon was eindeloos en in de 

loop van het schooljaar 1969-1970 

haalde ze haar slag thuis! Op 1 januari 

1970 werd de muziekschool van Lede-

berg officieel erkend door de staat. Het 

zat eraan te komen, want vanaf 1 sep-

tember 1969 was men hier overgescha-

keld op de werkmethoden die Emma-

nuel Geurickx, directeur van de Mu-

ziekacademie van Asse, had opgesteld. 

De lessen werden vanaf dan gegeven in 

de Gemeentelijke Basisschool in Pa-

mel. Een tijdperk was voorbij. 
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1962 - 1970: cijfers 
 

Er is jammer genoeg geen echt archief 

bijgehouden over de werking van de Mu-

ziekschool van Ledeberg-Pamel. Alle 

documenten die we gevonden hebben, 

verzamelden wij in de digitale bijlage. 

Wat hier volgt is een overzicht van de be-

langrijkste gegevens die we konden ach-

terhalen.  

 

 

 

Leerlingenaantallen 
 

Voor cijfers over  het aantal leerlingen 

dat in de ‘pre-academieperiode’ les heeft 

gevolgd, baseren wij op de lijsten die Ma-

rie Borginon in haar archief bewaarde. 

Op haast doorzichtig ‘dactylopapier’ no-

teerde ze op een niet echt boekhoudkun-

dige manier de namen van leerlingen, 

leerkrachten en vakken.  

We moeten er dus van uitgaan dat de cij-

fers op de volgende bladzijden als ‘bij be-

nadering’ moeten worden beschouwd. 

Wij noteerden het schooljaar en het to-

taal aantal ingeschreven leerlingen voor 

alle disciplines samen. 
 

 

 

 

Schooljaar 1962-1963 

12 leerlingen (privé-onderricht) 

 

Schooljaar 1963-1964 

20 leerlingen (privé-onderricht) 

 

Schooljaar 1965-1966 

30 leerlingen (privé-onderricht) 

 

Schooljaar 1966-1967 

42 leerlingen, Muziekschool Ledeberg  

 

Schooljaar 1967-1968 

59 leerlingen, Muziekschool Ledeberg  

 

Schooljaar 1968-1969 

78 leerlingen, Muziekschool Ledeberg  

 

Schooljaar 1969 (tot 31 december) 

100 leerlingen, Muziekschool Ledeberg 

 

Vanaf 1 januari 1970 wordt de Muziek-

school van Ledeberg-Pamel een filiaal 

van Academie August De Boeck, Asse.  
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4 Filiaal van Asse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De directeurs 
 

Sinds 1970 werd het muziekonderwijs in 

Roosdaal dus gestuurd vanuit Asse. 

Voor ons een reden om een beknopte 

historiek te schetsen van de ‘moederaca-

demie’.  

 

 

nuel Geeurickx (1925-2013). Deze in-

nemende en bezielende musicus, 

bouwde de kleine muziekschool uit tot 

de grootste academie uit de regio. In 

1967 herdoopte hij zijn instelling tot 

‘Academie August De Boeck’ als eresa-

luut aan de grote Merchtemse compo-

nist (1865-1937). Hij opende toen filia-

len in Liedekerke en Hekelgem. De uit-

breiding zou daarmee niet stoppen. In 

1969 kwam er een doorbraak in de on-

derhandelingen met de gemeente Roos-

daal, waardoor de ‘Muziekschool van 

Ledeberg-Pamel’ op 1 januari 1970 een 

van de zeven filialen werd van Acade-

mie August De Boeck (zie ook blz. 20). 

Net zoals in de filialen van Opwijk, 

Merchtem, Ternat, Liedekerke, Af-

fligem en Asse zelf, kwam Geurickx re-

gelmatig op bezoek en was hij een min-

zame, maar vastberaden mentor van het 

groeiende lerarenkorps. 

Ook zijn opvolger was een muzikaal en 

pedagogisch zwaargewicht! Marc Ver-

haegen (°1943), net als zijn voorganger 

én leraar, ook componist en docent aan 

het Conservatorium van Antwerpen. 

De ‘Gemeentelijke Muziekschool van 

Asse’ heeft al een respectabele leeftijd. Zij 

werd opgericht door de bekende muziek-

pedagoog-componist-pianist Armand 

Lonque (1908-1979) in 1947. Hij werd er 

logischerwijze ook de eerste directeur 

van.  In 1957 liet Lonque de zorg voor 

zijn geesteskind over aan Emma- 
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Marc Verhaegen bouwde tussen 1990 en 

2001 de school verder uit, waardoor in 

de verschillende filialen samen, ruim 

2000 leerlingen zich konden ontplooien 

in de afdelingen Muziek, Woord en 

Dans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vanaf 2001 nam Bart Janssens voor 

achttien jaar het heft in handen. Onder 

zijn beleid werden een aantal ingrij-

pende veranderingen doorgevoerd. On-

der de nieuwe naam ‘Kunstenacademie 

Asse’ werd vanaf 2013 gekozen voor een 

uitbreiding met beeldende kunsten.  

Het is niet uitzonderlijk dat in de loop 

van de jaren niet alle filialen op dezelfde 

manier evolueren en dat er meningsver-

schillen kunnen ontstaan over de te vol-  

 

gen richting. Vanaf 2008 groeide het 

verschil in visie tussen de hoofdzetel in 

Asse enerzijds en de afdelingen Liede-

kerke en Roosdaal anderzijds. Dit 

leidde in 2014 tot de overstap van deze 

filialen naar de Stedelijke Academie 

Muziek, Woord en Dans van Ninove. 

 

In 2019 werd een nieuw tijdperk inge-

luid met de komst van een nieuwe di-

rectrice. Bart Janssen blijft nog wel ac-

tief als ‘beleidsondersteuner’, maar laat 

de leiding over aan Sofie Servranckx. 

Met haar ervaring als coördinator in de 

academie van Londerzeel en gedreven 

door een aanstekelijk engagement, 

heeft  deze violiste alle troeven in de 

hand om de eerbiedwaardige onder-

wijsinstelling naar nieuwe hoogtepunten 

te begeleiden. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Het nieuwe logo: 
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De ‘aansluiting’ 
 

Ter gelegenheid van de zestigste verjaar-

dag van de Academie van Asse, schreef 

eredirecteur Emmanuel Geeurickx een 

uitgebreid artikel waarin hij de evolutie 

van het muziekonderwijs beschouwt van-

uit een algemeen-historisch perspectief. 

Wij hebben het hele artikel opgenomen 

op de cd (blz. 159). Maar we willen hier 

toch even ingaan op de merkwaardige 

manier waarop de eminente musicus de 

overgang beschrijft van de Ledebergse 

muziekschool naar academie van Asse. 

De manier waarop hij de feiten analy-

seert, neigt naar ironie en al zit er hier en 

daar een klein foutje in zijn interpretatie, 

toch komt hij tot een boeiende vaststel-

ling die vermoedelijk heel dicht bij de 

waarheid ligt. 

nog een IJzeren Muur was. Verder stelt 

de musicus volgens ons toch wat oneer-

biedig: “Men zat daar nu met een oude 
koster voor notenleer…”. Hij bedoelde 

hiermee Adolf Van de Perre, zoon van 

de oude koster van Ledeberg, laureaat 

van het Lemmensinstituut, gewaar-

deerd organist en amper vijftig jaar oud. 

Het vervolg van zijn verhaal is wel rele-

vant. Toen Emmanuel Geeurickx niet 

wou ingaan op het verzoek van burge-

meester Van Cauwelaert kon hij terecht 

aanvoeren dat de huisvesting abomina-

bel was en dat de academie van Asse al 

genoeg had aan de filialen van 

Merchtem en Opwijk. Het wordt inte-

ressant wanneer hij beschrijft hoe hij 

kort nadien wordt ontboden op het ka-

binet van cultuurminister Verhaegen. 

“Nadat ik onder ministeriële druk had 
toegegeven, begreep ik hoe de vork aan 
de steel zat. De muziekschool was on-
dergebracht in het vroegere pensionaat 
van de familie Borginon. Marie 
Borginon, de bezielster van de muziek-
school, had familiale banden met Van 
Cauwelaert.”  

Geeurickx riep er toen een inspecteur 

bij van het ministerie en samen gingen 

ze op tocht door het bouwvallige pand. 

Geeurickx begint zijn beschouwing met 

kleine vergissing: “De muziekschool be-
stond reeds als een filiaal van de muziek-
academie van Ninove”. 
Er zijn weliswaar vergaande besprekin-

gen geweest tussen burgemeester Karel 

Van Cauwelaert en de verantwoordelijke 

van de Ninoofse academie, maar hij be-

sefte al gauw dat de provinciegrens toen 
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“We zagen duidelijk dat men gepoogd 
had het gebouw schoon te krijgen. Er-
gens zagen we een tafeltje bedekt met 
een keurig napje, een lampetkan vol wa-
ter en geurige zeep, een handdoek mooi 

gedrapeerd. Nadien een drink ten huize 
van Marie Borginon…” 
Desondanks was het gevolg dat de plan-

nen om het pensionaat te renoveren wer-

den opgeborgen en dat de verhuis naar 

de lokalen van de gemeentelijke basis-

school werd doorgevoerd. 

Toch besluit Emmanuel Geeurickx zijn 

eerder kritische tekst met lofbetuigingen. 

Zowel de juffrouwen Borginon en Van 

Saene, als het ‘meegaand’ gemeentebe-

stuur kregen welgemeende lof toege-

zwaaid.  

 

1970 (van 1/1/70-30/6/70) 

203 leerlingen 

 

Schooljaar 1970- 1971 

203 leerlingen 

 

 

 

1970 - 2014:  
Leerlingenaantallen 
 

Wij hebben heel wat opzoekwerk ver-

richt om de leerlingenaantallen per 

schooljaar te achterhalen. Dat lukte 

slechts gedeeltelijk. Het was vergeefs 

zoeken naar het archief dat  werd bijge-

houden op de zolderverdieping van de 

basisschool in Pamel. In feite was het 

ook niet de opdracht van het Roos-

daalse filiaal om dit bij te houden ver-

mits alle gegevens werden opgeslagen 

in het secretariaat van Asse. Gewezen 

directeur Bart Janssens heeft voor ons 

de cijfers kunnen achterhalen van 1988 

tot 2014. Er is dus een hiaat van 17 jaar 

waar we in het duister tasten over het 

aantal leerlingen die tussen 1971 en 

1988 les volgden aan de academie. 

Vermoedelijk bleef het aantal inschrij-

vingen in die tijd schommelen tussen 

de 200 en 150.  
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Schooljaar 1971-1972 

tot schooljaar 1987-

1988:  cijfers ontbreken 

 

Schooljaar 1988- 1989 

145 leerlingen 
 

Schooljaar 1989- 1990 

168 leerlingen 
 

Schooljaar 1990- 1991 

172 leerlingen 
 

Schooljaar 1991- 1992 

171 leerlingen 
 

Schooljaar 1992- 1993 

163 leerlingen 
 

Schooljaar 1993- 1994 

162 leerlingen 
 

Schooljaar 1994- 1995 

164 leerlingen 
 

Schooljaar 1995- 1996 

165 leerlingen 
 

Schooljaar 1996- 1997 

155 leerlingen 
 

Schooljaar 1997- 1998 

181 leerlingen 
 

 
 

 

 

 

. 

Schooljaar 1998- 1999 

197 leerlingen 
 

Schooljaar 1999- 2000 

197 leerlingen  
 

Schooljaar 2000- 2001 

231 leerlingen 
 

Schooljaar 2001- 2002 

246 leerlingen 
 

Schooljaar 2002- 2003 

263 leerlingen 
 

Schooljaar 2003- 2004 

278 leerlingen 
 

Schooljaar 2004- 2005 

268 leerlingen 
 

Schooljaar 2005- 2006 

264 leerlingen 
 

Schooljaar 2006- 2007 

259 leerlingen 
 

Schooljaar 2007- 2008 

271 leerlingen 
 

Schooljaar 2008- 2009 

291 leerlingen 
 

Schooljaar 2009- 2010 

299 leerlingen 
 

 
 

Schooljaar 2010- 2011 

308 leerlingen 
 

Schooljaar 2011- 2012 

316 leerlingen 
 

Schooljaar 2012-2013 

309 leerlingen 
 

Schooljaar 2013-2014 

320 leerlingen 
 

 

 
 
 

23 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De ‘behoedsters’. 
 

De lezer van dit boek kent het gevoel 

wel. Je begeleidt je dochter- of zoonlief 

tot aan de schoolpoort en je ziet je oog-

appel met een trompet in de koffer, de 

gitaar op de rug of de partituren onder 

de arm de speelplaats opstappen om 

zich te voegen bij de andere dappere jon-

geren die na schooltijd nog de moed vin-

den om zich te laten inwijden in de won-

dere wereld van muziek, woord en/of 

dans. Vaak is het een gewemel van de 

jongsten die wachten op hun notenleer-

juf en het komen en gaan van oudere 

leerlingen en leerkrachten. Je gaat er 

vanuit dat ze allemaal straks wel in het 

juiste lokaal terecht komen, dat de leer-

kracht weet wie zij/hij wanneer en waar 

mag verwachten om te tonen hoe ijverig 

er de voorbije week is geoefend en je re-

kent er ook op dat er in geval van een 

probleem iemand klaar staat om kleine 

of grote calamiteiten te verhelpen. Het 

lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het 

geenszins! De dame (in de Roosdaalse 

academie is het toezicht steevast door 

dames ingevuld geweest) die het jonge 

volkje opvangt, de zorg voor de lokalen 

op zich neemt en de administratie van de 

aanwezige leerlingen en docenten ba-

hartigt, kun je secretaresse, begeleidster, 

toezichtster of idealist noemen, want ze 

is het allemaal. We hebben hen in de 

titel van dit hoofdstuk dan maar plech-

tig ‘de behoedsters’ genoemd.  Wij mo-

gen de vijf dames die de voorbije halve 

eeuw deze  opdracht met brio vervul-

den, zeker niet vergeten te vermelden in 

dit overzicht. Zij deden immers meer 

dan administratief of organisatorisch 

van hen mocht verwacht worden. Zij be-

paalden mee de sfeer van de muziek-

school. Van vier van hen hebben we de 

getuigenis kunnen optekenen, van de 

oudste hebben we zelf veel herinnerin-

gen bewaard. 
 
Elsa Van Saene 
 

In de ‘proloog’ hadden we het al over 

de tomeloze inzet van Marie Borginon 

om ‘haar’ muziekschool uit de grond te 

stampen en hoe ze daarin gesteund 

werd door haar goede vriendin Elsa 

Van Saene. Beide juffrouwen bepaal-

den de koers van het project: Marie 

Borginon op artistiek en organisato-

risch vlak, Elsa Van Saene waakte over 

de praktische werking en verzorgde het 

toezicht. 
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Elsa (soms ook ‘Elza’ gespeld) werd ge-

boren te Pamel in 1907 en overleed op 

91-jarige leeftijd in 1998. Haar jeugd is 

voor een stuk getekend door de Eerste 

Wereldoorlog. Om naar de meisjes-

school op Ledeberg te gaan trok ze dus 

twee maal per dag op klompen vanaf de 

Dender langs de velden en de kleine 

paadjes tot op de Ledebergse heuvel. Na 

haar lagere school, heeft ze ook een 

tijdje les gevolgd in het deftige pensio-

naat. Korte tijd later zou het gerenom-

meerde instituut zijn deuren moeten 

sluiten omdat het pedagogisch project 

was achterhaald door snel veranderende 

tijd. Haar hogere studies (onderwijzeres 

én regentes) deed ze in O.L.V.-Waver. 

Zij is vanaf 1919 als ‘rondreizende leer-

kracht’ actief in het hele land, aanvanke-

lijk in Wallonië, later in Oost-Vlaande- 

ren, nadien in de Mijnschool van Zwart-

berg en nog later (van 1933 tot 1939) 

heeft ze les gegeven in Antwerpen. 

Vanaf 1939 kreeg ze dan een vaste be-

trekking als onderwijzeres in de ‘graad-

klas’ (1ste en 2de studiejaar) in de gemeen-

teschool van Pamel. In 1974 is ze daar 

met pensioen gegaan.  

 

Zij was intussen ook actief in het vereni-

gingsleven. Op die manier kwam ze ui-

teraard in contact met haar zielsverwant 

Marie Borginon. Vanaf het voorjaar van 

1962 zette zij mee haar schouders on-

der de Ledebergse muziekschool. In 

1970, bij de officiële overname door de 

August De Boeck-academie, wordt ze 

officieel geboekstaafd als toezicht-

ster/secretaresse. Zij zal zich met veel 

verantwoordelijkheidszin wijden aan 

haar taak tot 1977. In de volgende 

hoofdstukken laten wij oud-leerlingen 

en leerkrachten vertellen over hun tijd 

aan de Roosdaalse academie. Daarin 

wordt Elsa regelmatig genoemd als één 

van de bepalende figuren uit de prille 

beginjaren. 

26 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marie-Jeanne Evenepoel 

 

In 1977 moest dus uitgekeken worden 

naar een nieuwe toezichtster. Burge-

meester Karel Van Cauwelaert, die de 

muziekschool zeer genegen was, ging 

zelf op zoek naar iemand die zich op de 

niet zo vanzelfsprekende tijdstippen kon 

vrij maken én die met kinderen kon om-

gaan. Zo kwam hij terecht bij Marie-

Jeanne Evenepoel die op dat ogenblik 

als onderwijzeres aan de slag was in de 

lagere school van het IMI te Ledeberg. 

Bovendien was zij in haar jeugd heel 

nauw betrokken bij de evolutie van de 

muziekschool. 
 

 
 

“In 1968 volgde ik pianoles bij mevrouw 
Vandevenne. Die lessen gingen door in 
het oude pensionaat waar enkele lokaal-
tjes werden ingericht als muziekklas. Het 
was er gezellig oud, je ademde er de 

sfeer van de 19de eeuw. Ik heb ook de 
overgang meegemaakt van de Lede-
bergse Muziekschool naar de August 
De Boeck-academie en de verhuis naar 
de gemeentelijke basisschool te Pamel. 

Begin jaren ‘70 sloot ik me aan bij het 
gemengd zangkoor August De Boeck 
o.l.v. Herman Bronselaer, die ook 
zangleraar was geworden in de Roos-
daalse academie. Later kwamen ook 
mijn zus en broer de groep versterken. 
Wij repeteerden elke week in de school 
in Pamel.  Als we een passie of een 
kerstoratorium moesten zingen, oefen-
den we voordien enkele keren samen in 
Asse met de andere afdelingen van Au-
gust De Boeck. Toen Burgemeester 
Van Cauwelaert me vroeg of ik het toe-
zicht wou overnemen in de muziekaca-

demie van Pamel, was er van echt secre-
tariaatswerk nog geen sprake. Ik moest 
op post zijn op woensdag- en zaterdag-
namiddag en elke werkdag vanaf 16 
uur.  Ik nam dat graag aan. Ik kwam te-
recht in een wereld van woordkunst en 
muziek. Mijn passage heeft echter niet 
lang geduurd! Na een jaar werd ik door 
mijn directrice van de lagere school – 
waar ik voltijds les gaf- gedwongen om 
met het toezicht te stoppen.   
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Volgens haar was die taak niet te combi-
neren met een voltijdse job in het onder-
wijs. Ze rekende er immers op dat ik na 
mijn opdracht ook na 16 uur nog toe-
zicht deed op de speelplaats of op de 

schoolbus. Je kan natuurlijk maar op één 
plaats tegelijk zijn en dus moest ik nood-
gedwongen het toezicht laten varen. 
Toch vond ik het jammer, want ik heb 
tijdens dat jaar toch heel wat beleefd.  
Ik moest ervoor zorgen dat de klaslo-
kalen open waren wanneer de lessen be-
gonnen en nadien ook sluiten. Ook het 
controleren van de aanwezigheden van 
de leerkrachten behoorde tot mijn op-
dracht. Ik heb toen gemerkt dat daar al 
eens iemand creatief mee omsprong. 
Wanneer lessen om een of andere re-
den afgelast werden, moest ik via de 

scholen de leerlingen tijdig proberen te 
verwittigen. Ik hielp ook bij de logistiek 
en de presentatie van de leerlingencon-
certen. 
Ik ben dat jaar ook weer gestart met no-
tenleer en zang te volgen. Voor zang had 
ik een mevrouw Bakker, een heel speci-
ale dame die regelmatig haar kat naar de 
les stuurde en al eens wijzigingen durfde 
aanbrengen aan het aanwezigheidsregis-
ter. Vanaf het vierde jaar notenleer 

moest je ook muziekgeschiedenis vol-
gen. Dat vak kreeg ik van Viviane Rey-
broeck, iemand die haar passie voor 
muziek met brio kon doorgeven. Zij 
was iemand waarmee ik heel goed kon 

opschieten. Viviane is een ‘vriendin 
voor het leven’ geworden.” 
 

 

 
 

Annie Huylebroeck 
 

Vroeger dan hij had voorzien, moest de 

burgemeester naar iemand anders op 

zoek om het toezicht te verzekeren. Na 

enig speurwerk kwam hij terecht bij An-

nie Huylebroeck, een vriendelijke jon-

gedame die als bediende aan de slag was 

op het gemeentehuis. Het grote voor-

deel was dat bij plots opduikende pro-

blemen, Annie kon worden opgeroe-

pen en de korte afstand van gemeente-

huis naar school snel was overbrugd.  

 

“Ik was wel een beetje verbaasd toen de 
burgemeester me vroeg om het toezicht 
op de muziekschool over te nemen. 
Maar het leek me wel eens ‘iets anders’ 

en ik heb dat werk tussen 1978 en 1984 
met plezier gedaan. 
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Het belangrijkste was dat ik tijdig de lo-
kalen kon openen en sluiten. De klassen 
waar de muzieklessen werden gegeven 
waren immers de lokalen waarin over-
dag de kindjes van de bassischool hun 

lessen kregen. Soms moest ik mijn werk 
in het gemeentehuis even onderbreken 
om ‘op een loopje’ lokalen te gaan ope-
nen of sluiten. 
Het bijhouden van de administratie ver-
liep nog primitief: een houten fichebak 
met de gegevens van de leerlingen en 
een aanwezigheidslijst die door de le-
raars moest worden getekend. 
Ik heb altijd goed kunnen samenwerken 
met de mensen van Asse. De directeur 
kwam regelmatig eens langs en als ik vra-
gen had kon ik bij de secretaris in Asse 
terecht. Maar de mooiste herinneringen 

bewaar ik aan het contact met de leer-
krachten en met de leerlingen. De prijs-
uitreikingen en de leerlingenconcerten 
hadden voor mij altijd iets feestelijks. 
Het is nog altijd prettig wanneer ik toe-
vallig een oud-leerling tegenkom die me 
nog herkent. Af en toe kwamen Elsa 
Van Saene en Marie Borginon, de twee 
grondleggers van de muziekschool, me 
nog eens opzoeken. Ik vond dat zeker 
een vorm van appreciatie, waarvoor ik 
hen zeer dankbaar was.   
 

In 1984 was de Roosdaalse afdeling van 
de academie zo gegroeid, dat het voor 
mij onmogelijk werd om de steeds inge-
wikkelder wordende opdracht binnen 
het korte tijdsbestek naar behoren te 

vervullen. Toen heeft Betty Rodts het 
van mij overgenomen. 
Maar ik bewaar dus echt fijne herinne-
ringen aan die zes mooie jaren.” 
 

 
 

Betty Rodts 
 

 
 

Het Roosdaalse filiaal van de Assese 

academie was intussen uitgegroeid tot 

een stevig poot van het Deeltijds Kunst-

onderwijs. De grote groep leerlingen en 

leerkrachten vergde ook een gestructu-

reerde administratie. Meer dan twee de-

cennia zou Betty Rodts deze opdracht 

op zich nemen. 
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Bij ons thuis in Ternat, maakte ik mee 
hoe mijn vader met voldoening genoot 
van het feit dat hij in samenwerking met 
Emmanuel Geeurickx, de toenmalige di-
recteur van de Muziekacademie August 

De Boeck te Asse, erin was geslaagd de 
gemeenteraad en de Broeders van Krui-
kenburg ervan te overtuigen om een af-
deling van deze academie in Ternat op 
te richten. Als muziekminnaar was hij 
ten zeerste begaan met de muziek in zijn 
gemeente en hij sprak met veel lof over 
de muzikale inbreng van deze afdeling. 
Dat er in Pamel ook een afdeling be-
stond, vonden wij dus een goede zaak en 
wij hebben niet geaarzeld om vanuit 
Borchtlombeek onze kinderen, van zo-
dra ze hiervoor de juiste leeftijd hadden, 
naar diezelfde academie te sturen.  

Mijn drie kinderen, Geertrui, Huub en 
Stijn, volgden notenleer en een instru-
ment, Geertrui ook nog ballet. Ik reed 
dus meermaals per week naar Pamel en 
begon ook andere kinderen mee te ne-
men. Voor de ouders uit Borchtlom-
beek maakte ik een beurtrol, zodat de 
leerlingen gezamenlijk heen en terug 
naar Pamel konden. 
Toen Annie Huylebroeck stopte als toe-
zichtster en men een nieuwe toezichtster 

zocht, heb ik mij hiervoor kandidaat ge-
steld. Ik voelde mij immers al veel en 
intens betrokken bij de muziekschool. 
Mijn taak zou erin bestaan toezicht te 
houden op een groot aantal leerlingen 

voor, na en tussen de lessen muziek, 
dictie en ballet; met één oog in het ge-
bouw en met een ander oog op de 
speelplaats gericht. Daarbij kwam nog 
contact onderhouden met de leerkrach-
ten en ouders, het treffen van prakti-
sche schikkingen en het functioneren 
als verbindingspersoon met de directie 
in Asse. 
 
Op 1 mei 1984 ging ik dus van start. 
Mijn allereerste taak bestond erin om 
na de examens de resultaten van alle 
leerlingen te verzamelen en systema-

tisch geordend te bezorgen aan het se-
cretariaat in Asse. Het ontlokte bij een 
leerkracht de ironische opmerking dat 
ik mijn startmoment ‘goed’ had geko-
zen. 
 
Vaste rituelen werden het aanschrijven 
van alle 8-jarigen van de gemeente met 
een infofolder van de academie begin 
augustus, gevolgd door de inschrijvin-
gen begin september.  
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Individuele fiches werden toen opge-
steld, die zouden dienen voor het bij-
houden van aanwezigheidslijsten bij elke 
cursus. Het was een intens schrijfwerk. 
De lessen gingen door in de klaslokalen 

en in de turnzaal van de gemeentelijke 
basisschool. Het was een cohabitatie 
waar af en toe wel eens iets misliep: voet-
stappen op de muur, potlood of pen 
kwijt, boek beschadigd. 
Toen gestart werd met een gemeente-
lijke bibliotheek diende een lokaal te 
worden ingeleverd. Als compensatie 
kreeg ik een telefoon ter beschikking. 
Een verbetering kwam er toen de zolder-
verdieping werd omgevormd tot cultuur- 

 zolder en de academie er kon beschik-
ken over vier leslokalen en sanitair. 
Het programma voor de jaarlijkse prijs-
uitreiking werd opgesteld in Asse. 
Het orkest van de academie trad op, nu 

eens de violen en dan eens de blaasin-
strumenten en slagwerk. Dat was ook 
het moment voor de leerlingen noten-
leer om onder begeleiding drie meer-
stemmige liederen te zingen. 
Zo’n orkest deed dan de verschillende 
afdelingen aan, maar het liefst kwamen 
ze naar Roosdaal. Daar zongen de leer-
lingen heel goed mee en ze kregen er 
drank en koffiekoeken. 
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Het programma voor het leerlingencon-
cert stelde ik op in overleg met de leer-
krachten. 
Het was voor de leerlingen ballet, dictie, 
voordracht en instrument de gelegen-

heid om te tonen hoever zij al gevorderd 
waren. Tweemaal per jaar diende hier-
voor de turnzaal tot concertzaal met po-
dium te worden omgetoverd. 
Ook hier bracht het inrichten van de cul-
tuurzolder verbetering. Het digitaliseren 
van het vele schrijfwerk werd maar 
schoorvoetend ingevoerd, eerst met dis-
kette en nog niet via rechtstreekse link 
met Asse. 
Voor de leerlingen was het alsof ik de di-
rectrice was van de muziekschool. Ik 
zorgde voor van alles, was de verbin-
dingspersoon met thuis en de scholen 

voor het melden van ziekten en wijzigin-
gen van uurroosters. Toen de leerlingen 
een probleempje hadden, was ik het aan-
spreekpunt. Zo moest ik eens een leer-
ling troosten die na een slechte beurt op 
het examen beweerde dat hij een liedje 
wel goed had ingestudeerd, maar dat het 
bij een akkefietje op de speelplaats ‘uit 
zijn kop was gevallen.’ 
Ik heb tot de laatste dag mijn werk met 
veel voldoening gedaan.  
 

Toen Linda Tielemans mij op 1 januari 
2006 opvolgde, gaf mij dat een goed ge-
voel. Het is altijd een blij terugkeren 
naar de muziekschool en een vrolijke 
begroeting, wanneer ik mijn kleinkin-

deren er tijdens leerlingenconcerten 
mag gaan bewonderen en met applaus 
kan aanmoedigen. Een speciaal mo-
ment was het ook toen kleinzoon Vic, 
hiertoe speciaal uitgedost, op achtjarige 
leeftijd bij de viering van 90 jaar muziek-
school (intussen van Ninove) in de 
Plomblom te Ninove met zijn viooltje 
de spits mocht afbijten. 
 

Betty had een goede, zelfs vriendschap-

pelijke relatie met het lerarenkorps. 

Toen zij in 2005 afscheid nam, hebben 

de leerkrachten een plechtige muzikale 

huldiging voor haar georganiseerd. Zij 

ontving er  “Het Meterschap van de 

Academie Roosdaal” en eredirecteur 

Emmanuel Geeurickx getuigde: “Een 
muziekacademie groeit en bloeit met 
wat de leerkrachten ervan maken, maar 
als deze leerkrachten en hun leerlingen 
niet kunnen terugvallen op iemand als 
Betty, die overal toezicht houdt, dan 
kraakt de wagen”.  
En of al die eerbetuigingen deugd heb-

ben gedaan! 
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Linda Tielemans 

 

In 2005 vond Linda Tielemans dat de 

tijd was aangebroken om een nieuwe uit-

daging aan te gaan in haar loopbaan. Ze-

venentwintig jaar was ze als studiemees-

teres actief in de Hogeschool NA.RA.FI 

(film, foto, elektronica en informatica) in 

Vorst, Brussel). Voor de zekerheid nam 

ze daar loopbaanonderbreking. Met 

haar jarenlange ervaring in de schoolad-

ministratie als bagage, nam ze in novem-

ber 2005 deel aan het examen voor toe-

zichtster in de academie van Asse. Ze 

slaagde con brio en mocht vanaf Nieuw-

jaar 2006 de taak van Betty Rodts over-

nemen. Dertien jaar zou zij de steun en 

toeverlaat zijn voor de Roosdaalse aca-

demie, eerst acht jaar ‘onder’ Asse, en 

dan nog vijf jaar als filiaal van de 

Ninoofse academie. 
 

“In mijn beginperiode (2006) was de 
plaatselijke afdeling gevestigd in de ge-
meenteschool van Pamel en was het 
vooral toezicht houden: toezicht houden 
op het komen en gaan van de leerlingen, 
de lokalen van het gebouw en het bege-
leiden van de leerkrachten. Ook de in-
schrijvingen (van juni tot september) wa-
ren een jaarlijks wederkerende taak.  
 

In de loop van de jaren is de naam van 
‘toezichtster’ veranderd naar ‘admini-
stratief medewerker’ en beetje bij beetje 
kwamen er meer en meer administra-
tieve taken bij. 

Ook werd bij de organisatie van leer-
lingenconcerten en optredens mijn 
hulp gevraagd. 
Kortom, samen met het lerarenkorps, 
zorgde ik mee dat de plaatselijke afde-
ling van Roosdaal bij de bevolking be-
kend raakte door o.a. schoolbezoeken, 
reclame, enz.”  
 
Wanneer Linda jaar na jaar het aantal 

leerlingen zag toenemen, dan was zij 

daar terecht een beetje fier op omdat ze 

wist dat zij daar ook verdienste aan had. 
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Maar niet alles was rozengeur en mane-

schijn. Zo werd er in juni 2006 brand ge-

sticht in de mooie muzieklokalen die op 

de bovenste verdieping van de basis-

school waren ingericht.  

Roosdaal was op dat ogenblik, samen 

met Liedekerke, Affligem, Ternat, 

Merchtem en Opwijk nog een filiaal van 

de August De Boeck-academie van 

Asse. Dat verliep allemaal zeer goed on-

der de directeurs Emmanuel Geurickx 

en Marc Verhaegen. Vanaf 2001 begon 

die samenwerking stroever te verlopen. 

Ook Linda voelde dat er iets niet klopte. 

 

“De samenwerking met Asse verziekte. 
Naar organisatie en budgettaire transpa-
rantie vonden Liedekerke en Roosdaal 
dat het niveau van een eervolle academie 

daalde. De voorwaardelijke doorlichting 
met negatieve signalen gaf de doorslag. 
In 2014 hebben de gemeentebesturen 
van Liedekerke en Roosdaal beslist om 
de samenwerking met Asse stop te zetten 
en over de provinciegrens aansluiting te 
zoeken met de stad Ninove. Het was 
voor ons een herademing…” 
 
Van bij het begin van haar aanstelling 

heeft Linda ervoor geijverd om van de  

plaatselijke afdeling van de academie 

van Roosdaal een ‘open huis’ te maken 

waar het zowel voor de leerkrachten als 

voor de leerlingen fijn zou zijn om er te 

werken en te vertoeven. Iedereen kon 

steeds op het secretariaat terecht, de 

deur stond altijd open. Voor elke grote 

of kleine vraag probeerde zij een ant-

woord te vinden. 
 

“Elke leerling heeft een voornaam ge-
kregen bij zijn of haar geboorte. Ik wou 
iedere leerling dan ook bij de voornaam 
noemen. Een goeiedag, een dank je 
wel, zijn de kleine dingen waardoor je 
respect kan afdwingen en wat beleefd-
heid kan opwekken bij iedereen. Dat 
was een prioriteit in het filiaal van Roos-
daal. De sfeer was er dan ook bijzonder 
goed.  
De verhuis van de gemeenteschool naar 

GC Het Koetshuis was werkelijk een re-
velatie. Het werd allemaal nog intenser 
wanneer we samenwerkten rond evene-
menten en voorstellingen. Het was voor 
de leraars een mooie gelegenheid om 
samen te werken en ikzelf kon me ook 
uitleven met het helpen maken van kos-
tuums en schminken van acteurs en 
dansers. 
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Er zijn zoveel onvergetelijke herinnerin-
gen die ik meeneem: de Week van de 
Smaakkunsten, de Halloweenoptre-
dens, de opvoeringen van ‘de Chinese 
Nachtegaal’, Alice, het optreden op 90 

jaar Academie Ninove, de opvoering van 
de musical ‘Er was eens in Pamel’ en de 
cd-opnamen van het sprookje van De 
Dikke van Pamel… 
Ik heb het mij dus nooit beklaagd dat ik  
 

in 2005 de keuze maakte om over te 
stappen naar deze functie in mijn ge-
meente. Mijn werk werd ook deels mijn 
hobby. 
Dat de directeur, de leerkrachten en de 

leerlingen dit apprecieerden, bleek tij-
dens het mooie afscheid dat mij werd 
gegeven bij mijn oppensioenstelling in 
februari 2019. Die dag vergeet ik nooit 
van mijn leven…” 
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De docenten en vakken 

 

Je kan van ‘lesgever’, ‘leerkracht’ ‘lera-

res’ of ‘leraar’ spreken. In Nederland 

gaat men resoluut voor ‘docent’. Het 

klinkt wat voornamer en dus zullen we 

het voorbeeld van de noorderburen 

maar eens volgen. 

 

Mochten wij kunnen grasduinen hebben 

in een accuraat archief, dan zou hier nu 

een lijst volgen van docenten met hun 

vak en de periode waarin ze actief waren 

in Roosdaal. Maar de lezer zal het moe-

ten stellen met de namen en de vakken 

van de mensen die hier het beste van 

zichzelf hebben gegeven. De lesgevers 

die hier (onterecht) hun naam niet terug-

vinden, bieden wij deemoedig onze ex-

cuses aan.  

Zoals het hoort, schrijven we eerst de 

voornaam, maar we selecteren alfabe-

tisch op de familienaam. 

 

Afkortingen: 

AMC=  Algemene Muziekcultuur 

AMV=  Algemene Muzikale Vorming 

AMT= Algemene Muziektheorie 

 

Mieke Ameye, blokfluit 

Marijke Berghmans, Notenleer, AMC 

Kristina Bronselaer, dictie 

Greet Bulté, voordracht 

Yoeri Cnapelinckx, Muziekinitiatie 

Stijn Convents, el. gitaar, ensemble  

Paule Corthier, dwarfluit 

Riet De Blauwe, AMV, piano 

Pierrot De Block, Samenspel 

Marc De Corte, toneel, literaire creatie 

Luk De Koninck, voordracht 

Piet Delbecque, voordracht 

Agnes De Nul, toneel 

Majella De Roover, klas. dans, ballet 

Eric Devos, koper 

Anne De Weerdt, piano 

Rosette Eeckhout, gitaar 

Jan Erauw, samenspel 

Maarten Flamand, gitaar 

Frans Guldemont, dictie 

Pieter Hellemont, instr. ensemble 

Dirk Herten, pianobegeleiding 

Noël Heremans, gitaar 

Bart Janssens, viool 

Leen Janssens, piano 

Lieven Keymolen, AMC 

Frederik Meireson, zang 
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Ann Moens, dans 

Lut Mortelmans, dramatische expressie 

Sophie Pelgrims, muziekinitiatie 

Viviane Reybroeck, muz. gesch. 

Christian Risac, koper, samenspel 

Rudy Tas, AMT, piano 

Nele Van Cleemputte, woord 

Patricia Van den Bossche, AMV, fluit 

Philippe Van den Bossche, slagwerk 

Isabelle Van den Driessche, AMV 

 
 

Kimberly Van den Driessche, dans 

Adolf Van de Perre, AMV, blokfluit, 

zang, piano 

Hubertine Vandevenne-Reculé, piano 

Kris Van de Weyer, woord 

Freddy Van Goethem, viool 

Els Van Hauwermeiren, viool 

Walter Van Molle, klarinet, sax 

René Verreth, voordracht 

Juf. Wauman, ballet 
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De directeurs 
 

Ook de historiek van de Ninoofse aca-

demie zullen we toelichten aan de hand 

van de elkaar opvolgende directeurs. Zo 

maken we niet alleen kennis met enkele 

belangrijke pioniers, maar krijgen we 

ook inzicht in de evolutie van de visies 

waarmee deze richtinggevende figuren 

hun missie probeerden te bereiken. 

 

 

 

 
 

De gemeenteraad duidde Firmin De 

Geeter aan als ‘bestuurder’. Wij mogen 

hem dus beschouwen als de  ‘eerste di-

recteur van de academie’. Na De Gee-

ter kwam het beheer in handen van E. 

De Kesel. Hij zou de stedelijke muziek-

school helpen uitbouwen tijdens de be-

wogen periode van vóór, tijdens en vlak 

na de Tweede Wereldoorlog. 

Het was niet echt een zomerse woens-

dag, die 25ste juli van 1928. Een westen-

wind blies vanuit een bewolkte hemel 

wat golfjes over de Dender. In het 

Ninoofse stadhuis, op een paar honderd 

meter van de rivier, hing er echter wel 

een feestelijke sfeer. Daar had het stads-

bestuur immers zonet ‘de oprichting 

ener Muziekschool’ goedgekeurd. In de 

gemeentelijke basisschool aan de Oude 

Kaai, werd wat geschoven met lokalen 

en meubilair, zodat de zeventig inge-

schreven jongens en meisjes er zich 

voortaan konden bekwamen in noten-

leer, zang, piano, viool en diverse blaas-

instrumenten. 
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In 1949 werd een grote naam binnenge-

haald, Willy Van der Meirsch (1912-

1984), de Aalsterse componist violist, pi-

anist, dirigent en … kunstschilder, zou de 

academie een nieuwe impuls geven. Een 

jaar na zijn aanstelling werd het aanbod 

aan muzikale opleidingen uitgebreid en 

werd ook het vak ‘dictie’ ingevoerd. Dat 

was in feite het startpunt van de afdeling 

‘Woord’. 

 

Een jaar later werd ook de naam aange-

past: de ‘Stedelijke Muziekschool’ be-

hoorde tot het verleden, leve de ‘Stede-

lijke Muziekacademie’. Er werd ook ge-

werkt aan expansie. In 1967 werd ge-

start met een wijkafdeling in Dender-

houtem en Meerbeke en in het ‘revolu-

tiejaar’ 1968 deed ‘Dans’ zijn intrede in 

de academie. 

 

Na bijna drie decennia volgde de ene 

Willy de andere op: Willy Van der 

Meirsch droeg de goede zorgen over 

aan Willy Wynant, een gerenommeerd 

klarinettist, die zijn sporen al verdiende 

als HaFaBra-dirgent. 

Wynant wist in zijn tweede werkjaar de 

Ninoofse academie al uit te breiden met 

een afdeling in Denderwindeke. Ook in 

Aspelare-Nederhasselt was er een moe-

dige poging om een filiaal open te hou-

den vanaf 1990. Helaas moest men daar 

na acht jaar de poging stoppen. 

In het magische jaar 2000 nam Willy 

Wynant afscheid, hij had de titel van 

‘Eredirecteur’ meer dan verdiend. 
 

De academie stapte de eenentwintigste 

eeuw in met Karen Scheldeman als 

nieuwe directeur.  
 

 

 
 

 
 

 

 

De eerste directeur ‘bestuurder’  
Firmin De Geeter aan het orgel. 
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De ouders van Karen bestuurden het 

Ninoofse ‘PMS’ (vandaag heet dat Cen-

trum voor Leerlingenbegeleiding). Zij 

wisten hoe belangrijk het was dat een 

kind gemotiveerd wordt in haar/zijn stu-

diekeuze. Toen hun dochter dus op-

teerde om voor de muziek te kiezen, 

hebben zij die keuze altijd gesteund. 

 

“Ik ben op mijn zeven jaar begonnen 
met notenleer om daarna, net als mijn 
twee oudere broers pianoles te volgen. 
Dat was toevallig bij de dochter van de 
vorige directeur, mw. Van der Meirsch. 
Mijn vader, die lid was van de kerkfa-
briek, was goed bevriend met de organist 
van de abdijkerk van Ninove, José Col-
lin, een Franstalige musicus die ook pri-
vélessen piano gaf. Mijn broers en ik gin-

gen daar toen af en toe wat extrapiano-
lessen volgen. In de gang, naast zijn voor-
deur had hij ook een elektronisch orgel 
staan. Ik mocht daar soms wel eens op 
spelen en daar is bij mij de liefde voor 
het orgel ontstaan. Toen men in de aca-
demie kort nadien een orgel aanschafte, 
heb ik piano en orgel nog een tijdje ge-
combineerd, maar uiteindelijk heeft het 
orgel het pleit gewonnen. In het vijfde 
jaar van mijn humaniora wist ik al dat  
 
 

 

 

 

ik naar het conservatorium wou gaan. 
Overigens zat ik toen samen in de klas 
met een andere gemotiveerde muzi-
kant, Helmut De Backer uit Pamel. Hij 
zou voor het Brussels Conservatorium 

opteren, ik koos voor het Lemmensin-
stituut omdat dat toen echt wel dé orgel-
school was. Ik had het voorrecht om 
daar les te krijgen van Joris Verdin, een 
topleraar!” 
 

Naast orgel, volgde Karen ook contra-

punt, harmonie, didactiek, liedbegelei-

ding, gregoriaans en ook zang. De resul-

taten lieten niet op zich wachten. Karen 

werd niet alleen een bekwaam organist, 

zij kon ook met haar krachtige, heldere 

stem een heel kerkgewelf vullen.  
 

“Terwijl ik nog studeerde aan het Lem-

mensinstituut, kon ik al aan de slag in 
de kerk van Zandbergen. Ik heb daar 
veel ervaring opgedaan. Nadien werd ik 
ook gevraagd in Leerbeek (op harmo-
nium!), Pepingen en Heikruis. Toen de 
organist van de basiliek van Halle, Paul 
De Maeyer, verhuisde naar Gent, vroeg 
de toenmalige deken (Michiels) mij om 
zijn plaats in te nemen. Ik ben in die 
prachtige kerk meer dan twintig jaar 
werkzaam geweest.” 
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Karen heeft haar dagen niet in 

ledigheid gesleten! Naast haar 

werk als titularis in de Halse 

basiliek, volgde ze Helmut De 

Backer op als dirigente van 

het Ninoofs Gemengd Zang-

koor en begon ze les te geven 

aan de Stedelijke Muziekaca-

demie, waarvan ze sinds het 

begin van deze eeuw de lei-

ding heeft opgenomen. Het 

was dus ook Karen die de on-

derhandelingen voerde met 

de gemeentebesturen van Lie-

dekerke en Roosdaal, die in 

2014 uiteindelijk leidden tot 

de overheveling van deze filia-

len naar Ninove. 
 

“Ik had vernomen dat de leer-
krachten in Strijtem zich wat 
aan hun lot overgelaten voel-
den en dat zij het  dus allemaal 
onder mekaar moesten uitma-
ken wat er gebeurde. Ik 
merkte dat er daardoor een 
grote dynamiek was ontstaan 
en dat zij zelf heel wat mooie 
initiatieven ondernamen. Dat 
bleven ze aanvankelijk ook zo 
voortdoen na de overheveling.  
 
 

 

 

 

 
 Karen Scheldeman op het orgel van O.L.V.-Lombeek, 

tijdens het orgelconcert van 2019, waarin de Roos-
daalse academie een grote inbreng had. 
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Dat was in het begin een beetje gênant 
omdat ik soms pas achteraf vernam wat 
een mooie activiteit er was doorgegaan. 
Dat heeft dus wat aanpassing gevergd. 
Maar intussen is de communicatie echt 

helemaal in orde en verloopt de samen-
werking bijzonder goed”.  
 

Intussen stond de tijd niet stil, de ge-

schiedenis loopt door met af en toe on-

verwachte problemen, maar ook met 

hoogtepunten. Zo werd 2009 een bijzon-

der jaar voor de Ninoofse academie. 

Aan de rand van het stadspark kreeg de 

muzische vorming de huisvesting waar 

ze recht op heeft. Het nieuwe complex 

is niet alleen architectonisch een knappe 

realisatie, het is bovenal een praktisch en 

comfortabel gebouw, met een prachtig 

auditorium als kers op de taart. 
 

We schreven al dat 2014 zal geboek-

staafd worden in de notulen van de aca-

demie als het jaar waarin de Roosdaalse 

en Liedekerkse filialen van de August 

De Boeck-academie van Asse werden  

overgeheveld naar de Ninoofse Acade-

mie. Naast Karen Scheldeman als direc-

teur van de academie,  zat ook toenmalig 

Roosdaals burgemeester Christine He-

merijckx aan de onderhandelingstafel. 

Het begon voor Christine met een afge-

dankte piano. Haar vader, die aan 

transport deed, had bij Pië Antiek (anti-

quair Petrus Scheerlinck) een oude pi-

ano opgeladen om ze naar het stort te 

voeren. Kleine Christine had het ding 

zien staan, kroop op de vrachtwagen en 

begon vrolijk deuntjes te tokkelen op 

het gammele en ontstemde instrument.  
 

De ‘overgang’ 
 

 

In 2014 was er dus die zeer ingrijpende 

verandering: de overheveling van de 

Roosdaalse (en Liedekerkse) academie 

naar de Stedelijke Academie Muziek, 

Woord en Dans van Ninove. Wij zien 

het niet als onze opdracht om alle feiten 

naar boven te halen die tot deze over-

gang hebben geleid. Toch is enige ach-

tergrondinformatie hier wel op zijn 

plaats. We laten hierover Christine He-

merijckx aan het woord. Zij was Roos-

daals Schepen van Cultuur van 2000 tot 

2006 en burgemeester van 2006 tot 

2018. Zij heeft alles dus van op de eerste 

rij beleefd. Bovendien is zij zelf ook 

oud-leerling van onze academie en daar-

mee beginnen we haar relaas. 
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Ze had nog nooit muziekles gevolgd, 

maar ze speelde moeiteloos met één vin-

ger de melodietjes uit haar kinderreper-

toire. Haar moeder dacht meteen dat 

hier misschien wel een muzikaal talent 

was opgestaan en ze stuurde haar doch-

ter naar de muziekschool. 
 

“Ik zat in het derde studiejaar toen ik 
voor het eerst noten leerde lezen. Ik 
moet eerlijk bekennen dat ik gauw door-
had dat dit me niet echt lag. Ik was dol 
op zingen en muziek maken, maar no-
tenleer was niet echt mijn ding. Ik heb 
ook nog een tijdje ballet gevolgd, maar 
ook dat was niet met volle overtuiging. 
Mijn ouders hadden intussen een twee-
dehandspiano aangeschaft in de hoop 
dat dit instrument mijn enthousiasme 

zou aanwakkeren.  
Ik heb ‘op karakter’ vijf jaar volgehou-
den, maar op een bepaald moment heb 
ik dan toch gezegd, ik stop ermee. Intus-
sen waren mijn zussen ook begonnen en 
die haalden veel betere resultaten dan ik. 
Maar achteraf gezien ben ik dan wel de 
enige geweest die muziek is blijven spe-
len. Ik had een monitorenopleiding ge-
volgd bij de ‘CM’ en daar werden vro-
lijke zangstonden gehouden met gitaar-
begeleiding. Ik dacht: dat moet ik ook 
kunnen. 

kunnen. Na enkele maanden zelfstudie 
kende ik genoeg akkoorden om de 
meeste liedjes te begeleiden. Ik heb la-
ter nog lessen a-capellazang gevolgd. 
Met enkele vriendinnen hebben we 

even nadien het vocaal ensemble Voixla 
opgericht.” 
 

Na haar opleiding als lerares Lichame-

lijke Opvoeding was Christine aan de 

slag gegaan in het IMI te Ledeberg. Bui-

ten haar job was ze ook heel sociaal ge-

engageerd. Zo kwam ze in 2000 terecht 

in de politiek, werd meteen verkozen 

als schepen en kreeg ze de bevoegdheid 

voor Cultuur toegewezen. Omdat in het 

toenmalige schepencollege niemand 

buiten haar enige affiniteit had met mu-

ziek, werd zij ook bevoegd voor het mu-

ziekonderwijs.   
 

 
 
,  
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“Gedurende die legislatuur volgde ik dus 
de werking van de muziekschool en 
legde ik mijn oor te luisteren bij leer-
lingen, ouders en leerkrachten. Ik kon 
vaststellen dat hier heel mooie dingen 
werden gerealiseerd, maar daar waren 
toch ook wat dissonanten hoorbaar.  
 

De hechte band die er vroeger was met 
de ‘moederacademie’ was blijkbaar wat 
onderhevig geraakt aan slijtage. Wij had-
den de indruk dat we als kleine en veraf 
gelegen uithoek van de academie niet al-

tijd heel ernstig werden genomen.  
 

Wij vernamen dat ook in Liedekerke 
wat wrevel de kop opstak en toen ik in 
2006 burgemeester werd, besloot ik sa-
men met mijn toenmalige schepen Wim 
Goossens om een doorbraak te force-
ren.  
Er is toen overwogen om met Liede-
kerke en Ternat zelf iets op de sporen te 
zetten, maar we konden toen niet vol-
doen aan de minimale startvoorwaar-
den. Dat plan werd dus opgeborgen.  

Binnen onze academie hadden we van  
ouders vernomen dat hun kinderen 
voor sommige vakken naar de acade-
mie van Ninove gingen. Zij bleken daar 
zo tevreden over te zijn dat wij verken-
nende gesprekken aanknoopten met 
mevrouw Scheldeman, de directrice 
van de Ninoofse academie. Die verlie-
pen zo positief dat wij in 2014 de knoop 
doorhakten. Voor de leerkrachten was 
dit uiteraard even slikken. Maar met 
veel goede wil en een flinke dosis door-
zettingsvermogen is de overstap gelukt 

en is onze academie er zeker versterkt 
uitgekomen. Een nieuwe bloeiperiode 
kondigde zich aan.”  
  

In 2018 nam Christine de beslissing om 

terug te keren naar haar grote liefde: het 

onderwijs. Maar ze blijft het reilen en 

zeilen van de academie nog altijd volgen 

en je kan haar regelmatig op een leer-

lingenconcert zien genieten van al het 

moois dat onze jonge mensen op de 

planken brengen. 
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De academie vandaag 
 

De kogel was dus door de kerk, De 

Ninoofse academie had dus ook de 

Dender over gestoken. De toekomst 

kleurde roze. Toen kwam 2018. Dat 

werd niet alleen een heuglijk jaar omdat 

de academie dan ook in Appelterre uit-

breidde met een nieuwe  vestigings-

plaats, maar ook omdat het precies 90 

jaar geleden was dat ‘de muziekschool’ 

werd opgericht en dit uiteraard aanlei-

ding gaf tot heerlijke concertavonden en 

verrassende initiatieven. 
 

Het grote enthousiasme en het ijzer-

sterke vertrouwen in de toekomst wordt 

in het onzalige jaar 2020 zeer sterk on-

dermijnd. Op het ogenblik dat we deze 

woorden noteren, lijkt het alsof plannen 

maken voor de toekomst een hachelijke 

onderneming is. Toch zal de waakvlam 

van de hoop niet doven en zullen wij met 

zijn allen die onzekere toekomst vorm 

moeten geven. En daarin kan het kunst-

onderwijs een unieke rol spelen. 

 
 

 

 

Leerlingenaantallen 
 

Schooljaar 2014- 2015 

362 leerlingen 
 

Schooljaar 2015- 2016 

364 leerlingen 
 

Schooljaar 2016- 2017 

385 leerlingen 
 

Schooljaar 2017- 2018 

384 leerlingen 
 

Schooljaar 2018- 2019 

392 leerlingen 
 

Schooljaar 2019- 2020 

352 leerlingen 
 

Schooljaar 2020- 2021 

331 leerlingen 

 
 

 
 
 

2014 - 2020: cijfers 
 

De leerlingenaantallen sinds de over-

name door Ninove. De pandemie 

heeft ongetwijfeld een invloed gehad 

op de cijfers van het jubileumjaar 2020-

2021. 
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Het secretariaat nu 
 

Ook de volgende halve eeuw moet het 

secretariaat ‘bemand’ worden. Sinds het 

schooljaar 2019-2020 zit daar (deeltijds) 

inderdaad ook een man!  

Samen met Ilse Aelgoet zorgt Ishaak 

Testelmans nu voor het onthaal van de 

leerlingen en het vlotte lesverloop, het 

organiseren van klaslokalen en de sa-

menwerking met GC Het Koetshuis. 

Net als voor hen Linda, Betty en hun 

voorgangsters zijn Ilse en Ishaak meer 

dan ‘een opvang’. Zij ontvangen de leer-

lingen, ouders en leerkrachten met een 

hartelijkheid die nu al meer dan een 

halve eeuw kenmerkend is voor deze 

academie.  
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De docenten en vakken 

 

In deze lijst hebben we de namen samen 

gebracht van lesgevers die aan de Roos-

daalse academie les hebben gegeven 

sinds 2014. Hier zullen een aantal na-

men terugkomen van docenten die ook 

al aan de slag waren toen Roosdaal nog 

een filiaal was van Asse. 

 

Rosette Eeckhout, gitaar 

Maarten Flamand, gitaar 

Isabel Geerardyn, gitaar, samenspel 

Stanislas Haerens, BPpiano 

Leen Janssens, piano 

Valentine Jaumot, dans 

Veerle Lepez, dans 

Caterina Morgera, gitaar 

Jasper Pieteraerents, gitaar, samenspel 

Marleen Proost, hobo, samenspel 

Heidi Van Hemelryck, dans 

Marleen Vandaele, samenspel 

Philippe Van den Bossche, slagwerk 

Barbara Vandendriessche, muziekiniti-

atie  

Griet Vanderpoorten, AMV 
 

Adinda Aelvoet, AMC, AMV, samenz. 

Sittibancha Bamphen, dans 

Elke Borremans, muziekinitiatie 

Joris Bosman, zang en koor 

Geert Callaert,  Muziektheorie, BPpiano 

Wesley Capiau, saxofoon 

Paule Corthier, dwarsfluit 

Camille Coryn, dans 

Michiel Cuynen, AMV 

Roel Das, Muziektheorie, BPpiano 

Riet De Blauwe, AMV, piano, samen-

zang, samenspel 

Marc De Corte, drama, toneel, literaire 

creatie, repertoirestudie, woordkunst 

Anneleen Demeester, samenzang 

Veerle De Schryver, dans 

Eric Devos, koperblaasinstrumenten 
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b Kris Van de Weyer, voordracht, AVV, 

repertoirestudie woordkunst, drama  

Frauke Van Eyken, BPpiano, Muziek-

theorie 

Lotte Van Gastel, samenzang 

Els Van Hauwermeiren, viool 

Ilse Vanholder, muziekinitiatie, po-

dium, Muzieklab klassiek 

Christina Vera Diaz, dans 

Katrien Vernaillen, AMC, Muziektheo-

rie 

Jacinthe Wensch, PodiumX 

 

 

 

 

 

In het hoofdstuk ‘Getuigenissen’ komen 

een aantal van deze lesgevers uitgebreid 

aan bod, samen met een reeks eminente 

voorgangers. De kleine, aparte verhalen 

die zij ons vertellen, vormen de puzzel-

stukjes waarmee wij de ‘grote geschiede-

nis’ van de Roosdaalse academie vorm 

kunnen geven.  
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6 Getuigenissen 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

De (oud-) leerlingen 
 

Het zou onbegonnen werk zijn om na te 

gaan welke meisjes, jongens, vrouwen en 

mannen zich in de loop van de voorbije 

vijf decennia inschreven aan de Roos-

daalse muziekschool. Zo’n saaie lijst 

heeft enkel een administratieve waarde 

en het is niet meteen onze bedoeling om 

het te hebben over statistieken of uitge-

breide overzichten. Waar het ons wel 

om te doen is, is om aan de hand van 

breed gesprokkelde herinneringen een 

kleurrijk mozaïek te leggen van getuige-

nissen, anekdotes, straffe verhalen, eufo-

rische taferelen van succes en hier en 

daar een litteken van een diepe teleur-

stelling. We zijn bij tientallen mensen 

langs geweest en noteerden de vaak heel 

diep opgeborgen herinneringen. Soms 

moesten we vaststellen dat klasgenoten 

van destijds heel verschillende ervarin-

gen hadden met leraars of lessen, dat de 

chronologie niet altijd klopte en be-

paalde histories bij het doorvertellen wat  
 

 

 
 

waren aangedikt. De volgorde waarin 

we onze oud-leerlingen hun verhaal la-

ten doen is compleet willekeurig, zoek 

er dus geen chronologie of alfabetische 

volgorde in.  Sommige verhalen zijn wat 

uitgebreider, andere heel beknopt. Al-

hoewel het niet onze bedoeling is, zul-

len we misschien mensen, feiten of be-

paalde richtingen niet of minder heb-

ben behandeld, waarvoor onze excuses. 

Maar we hopen dat de lezer, na het 

doornemen van deze ‘getuigenissen’, 

zich een beeld kan vormen van hoe het 

officiële muziekonderwijs in Roosdaal 

is geëvolueerd van een onzeker initia-

tief, gedragen door hardwerkende idea-

listen die het moesten rooien met pri-

mitieve middelen, tot een goed gestruc-

tureerde onderwijsinstelling, gehuisvest 

in een unieke locatie, waarbij een be-

kwaam lerarenkorps het beste van zich-

zelf geeft om het talent van de Roos-

daalse jeugd te laten openbloeien. 
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Families 
 

Het zal in elk doorsnee Vlaams dorp wel 

zo zijn: sommige families duiken op in 

alle segmenten van het sociale leven. Ze 

leveren de trekkers van de jeugdbewe-

ging, zijn overvloedig vertegenwoordigd 

in de sportclubs, vaardigen gestadig kan-

didaten af in de politiek, bepalen mee 

het culturele leven en sturen hun kroost 

naar… de muziekschool.  

 

Dat was in het Roosdaal van de jaren zes-

tig niet anders en wanneer je de leer-

lingenlijsten in de loop van de jaren be-

kijkt, dan hebben enkele families genoeg 

vertegenwoordigers afgevaardigd om 

met hen alleen al de academie overeind 

te houden. We kunnen hier jammer ge-

noeg niet alle ‘muzikale geslachten’ ten 

tonele voeren, maar beperken ons nood-

gedwongen tot enkele voorbeelden. 

is de dooppeter van … Frans Vander-

schueren (jr.), één van de eerste leer-

lingen van onze academie. Hij werd niet 

alleen een verdienstelijk muzikant, 

maar als germanist heeft hij ook een 

vlotte pen. Zijn hele ‘muziekschoolver-

haal’ hebben we opgenomen in de digi-

tale bijlage. Wij laten hem nu al be-

knopt zijn herinneringen boven halen. 
 

 
 

Ik was bijna vijftien toen in 1970 de 
‘Muziekschool van Ledeberg-Pamel’ 
waar ik al enkele jaren les volgde, over-
ging in de August De Boeck-academie 
van Asse. Ik beleefde dat moment dus 
al min of meer bewust mee. Ik was toen 

al getuige geweest van de enorme inzet 
die juffrouw Borginon had opgebracht  
om samen met muziekleraar Adolf Van 
de Perre het schooltje uit de grond te 
stampen. Ik was toen ook al lid van het 
Ludwigkoor.  
mHet stamhuis van 

Vanderschueren 
 

Het stamhuis van deze voorname Pa-

melse familie staat op een van de mooi-

ste plekjes van de gemeente: de Woes-

tijn. De grootvader van heel wat acade-

miestudentjes, Frans Vanderschueren, 
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Voor de vrouwelijke stemmen sopraan 
en alt werden de meisjes en ook de jon-
gens met hun knapenstem uit de noten-
leerlessen ingeschakeld . Ik herinner me 
dat we op het einde van de 60-er jaren 
met het koor deelnamen aan een legen-
darische koorwedstrijd in Hilversum. 
Voor die uitstap midden de schoolweek  
moest ik samen met Ronny Van Imp 
een dagje vrijstelling vragen aan de direc-
teur van het college. Enkele weken later 
op een zondagavond konden we onszelf 
dan beluisteren op de Nederlandse zen-

der Hilversum 3. Gedurende vele jaren 
hing er een grote groepsfoto van dat op-
treden in een lokaal van het pensionaat 
in Ledeberg.  
Toen de jongens tussen twaalf en veer-
tien de baard in de keel kregen, lieten ze 
hun knapenstem achter en konden ze na 
een tijdje aansluiten bij een van de man-
nenstemmen. 
De voorbereidende kooroefeningen in 
het salon van juffrouw Marie zijn legen-
darisch. Wanneer ze piano speelde met 
de eerste vingerkootjes gebogen over de 
toetsen en je dan vlak bij haar een voca-

lise inoefende, was je als kind onder de 
indruk  van het gebeuren en de speciale 
sfeer. Bovendien had ze de gewoonte 
om een kwartiertje voor de aankomst  

van de muziekleraar ‘wellevendheids-
lessen’ te geven aan de wachtende leer-
lingen.  
De muzieklessen gingen door in het 
bouwvallige pensionaat. Het was de 
leerlingen van de Muziekschool uit-
drukkelijk verboden om op verkenning 
te gaan in de bovenverdiepingen en be-
paalde lokalen vanwege acuut instor-
tingsgevaar. De hoofdingang aan de Le-
debergstraat werd weinig gebruikt; 

meestal kwam iedereen van de Kapelle-
weide de trap af naar beneden naast de 
oude binnenplaats via een ingang naar 
het grote klaslokaal links waar een pi-
ano en een schoolbord stonden opge-
steld. Rechtdoor was er een zaal waar 
de lessen ‘bewegingsleer’ doorgingen. 
Tijdens die eerste jaren op Ledeberg 
hebben ikzelf en de meeste van mijn 
broers en zussen notenleerlessen ge-
volgd, met nadien ook de obligate mu-
ziekgeschiedenis en een instrument: bij 
ons thuis werd niet te veel geoefend 

maar we hadden een eigen huisorkest 
kunnen maken met verschillende trom-
petten, bugel, fluit, klarinet, gitaar en pi-
ano. Onze moeder, Simone Ots, was 
een grote fan van de muziekschool, zij 
liet dus al haar kinderen inschrijven.   
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Niet alle broers en zussen waren daar 
even enthousiast over. Moeder was ove-
rigens ook betrokken bij de onderhan-
delingen rond de overname van de Mu-
ziekschool van Ledeberg door de Aca-
demie van Asse1 die zij als toenmalig 
Schepen van Cultuur voerde, samen met 
Burgemeester Karel Van Cauwelaert. 
Onmiddellijk nadien werd Christian 
Risack als leraar koper aangesteld. 
Tijdens de notenleerlessen werden de 
technieken van de eerste eenvoudige in-

strumentjes zoals melodica en blokfluit 
aangeleerd. Mijn speelstijl op blokfluit 
was niet erg correct want ik blies er veel 
te hard op, waarbij Adolf Van de Perre 
een paar keer de opmerking maakte dat 
ik beter trompet zou kunnen leren. Dat 
was voor mij een stevige aanmoediging 
want ik had nog verhalen gehoord van 
mijn grootvader Joseph Ots (de Witten 
van Osken) die tijdens het interbellum in 
Pamel als bugleur/kleinen bugel spelend 
lid was van ‘de Ware Vrienden’. 
Toen de start van de academie eraan 
kwam, greep ik dan ook mijn kans om 

effectief trompet te leren. Mijn vader 
kwam op een middag naar huis met een 
trompet, een eenvoudig instapmodel 
van het merk Persy, die hij kocht in een  

muziekhandel in Brussel. 
De eerste oefeningen met Christian 
Risack gingen door in het salon van de 
juffrouwen Borginon, en nadien in de 
vertrouwde pensionaatsomgeving. Een 

paar jaar later werd de overstap gemaakt 
naar de jongensschool, centrum Pamel.  
Als tiener heb ik zo als één van de eer-
ste leerlingen trompet gestudeerd bij 
Christian Risack in Roosdaal, de voor-
ganger van Eric Devos, op het ogenblik 
dat er een nieuwe afdeling Roosdaal van 
de Academie Asse werd opgericht (pe-
riode van ongeveer 1965 tot 1973).  
De opleiding trompet heb ik niet volle-
dig kunnen afmaken omdat ik ging stu-
deren in Leuven (een trompet op 
kot...). De eerste lichting 'klein koper' 
speelde vooral trompet, bugel of cornet 

en behalve mezelf, bestond de groep 
verder uit o.a. William Barbé, de ge-
broeders Jos en Jan Van Isveldt, Wil-
liam Linthout en Paul Vanderschueren. 
De jonge, flamboyante advocaat Wil-
fried Van Cauwelaert1 loodste toen de 
hele groep binnen bij de fanfare van 
O.L.V.-Lombeek.  
Tijdens de eerste jaren waren we ver-
plicht om twee maal per jaar examen af 
te leggen in Asse. 
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Omdat er geen vervoer beschikbaar was 
door ouders, organiseerde toezichtster 
Elsa Van Saene regelmatig vervoer naar 
Asse met taxi Gerry Timmermans uit 
Poelk. 

Na de verhuis van Ledeberg naar de 
klaslokalen van de jongensschool in Pa-
mel, werden daar gaandeweg de zolder-
ruimtes ingericht als ‘eigen ruimtes’. 
Mijn neefjes en nichtjes en mijn eigen 
drie kinderen zijn er zeer vaak aan de 
slag geweest op woensdagnamiddag, za-
terdagochtend en weekavonden. 
Veel later, ongeveer rond 2005, toen 
mijn zoon Pedro een opleiding hoorn bij 
Eric Devos in Roosdaal aangevat had, 
speelde ik al een tiental jaren eupho-
nium in de harmonie De Eendracht van 
O.L.V.-Lombeek en ik wilde de kwali-

teit van mijn klank en techniek verbete-
ren. In 2008, op mijn 53ste, schreef ik 
me opnieuw in aan de Muziekacademie 
zodat ik samen met Pedro naar de les 
kon in het Koetshuis in Strijtem; en op-
nieuw was ik de oudste leerling in de 
Muziekacademie van Roosdaal.  
Na enkele jaren ben ik omwille van het 
samenspel overgegaan naar de Muziek-
academie van Ninove, en een paar jaar  

later is de hele afdeling Roosdaal over-
geheveld naar Ninove. Zelf ben ik afge-
studeerd op euphonium in 2015 in 
Ninove.  Pedro is intussen van klassieke 
hoorn overgeschakeld naar Althoorn 

om brassbandmuziek te kunnen spelen. 
Hoewel hij de volledige cyclus op dat in-
strument niet afgemaakt heeft, is hij van 
mijn drie kinderen misschien wel het 
meest gebeten door de muziek: hij 
speelt intussen in vier verschillende mu-
ziekverenigingen. 
Dochter Clara en vriendinnetje Stefanie 
Appelmans waren vele jaren de enige 
celloleerlingen van juf Sofie Herssens. 
In het begin waren ze allebei nog erg 
jong en voor de aankomst van juf Sofie 
maakten ze er vaak een spelletje van 
door zich te verstoppen. De juf moest 

hen eerst zoeken in het schoolgebouw 
van Pamel. Voor hen en nog andere 
‘leerlingen strijkinstrument’ heb ik veel 
zaterdagmiddagen taxi gespeeld voor de 
lessen samenspel met het strijkersen-
semble van de Academie Asse onder de 
enthousiaste leiding van Filip Verpoest. 
Aanvankelijk wou Clara piano kiezen 
als instrument, maar dat zou thuis voor  
plaatsgebrek hebben gezorgd.   
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Toen viel haar keuze op cello omdat ze 
een boekje 'Tiny speelt cello' had gele-
zen. Hoe een balletje rollen kan! Nu 
speelt ze nog altijd met veel overtuiging 
o.a. als cello aanvoerder in Continuo, 

het Gents universitair symfonie orkest, 
ook in een Barokensemble "Les Amis de 
l'Oeuillet de Gand".   
 
Bij de enthousiaste Kris Van de Weyer 
volgde Isabel de hele cyclus Woord 
steeds met hetzelfde groepje vriendin-
nen, door Kris na een tijdje 'mijn prin-
sessen' genoemd, na één van de talloze 
optredens in groep verkleed als prinses-
jes in de academie. In hun laatste jaar 
"Voordracht", gingen ze zelfs met de juf 
een weekendje naar zee, waar ze samen 
pannenkoeken maakten en een sessie 

'poëzie op het strand' gaven. 
 
Toen ze nadien in het eerste jaar Toneel 
belandden, had Marc De Corte meteen 
al een stevig programma voor de 'prin-
sesjes' bedacht: 'Het huis van Bernarda 
Alba' van Federico Garcia Lorca.  
 
Dit is maar een kleine greep uit de vele 
mooie herinneringen aan onze  muziek-
school die ik koester. 

Graag wil ik alle ouders van Roosdaal 
oproepen om hun kinderen de kans te 
geven om hen van het uitgebreide aan-
bod aan kunstvormen te laten proeven: 
Woord, Muziek en Dans. Een indruk-

wekkend aanbod voor een kleine ge-
meente! Bovendien beschikken we in 
Roosdaal met het Koetshuis over een 
juweeltje van een gebouw, gelegen in 
een prachtig, idyllisch kader.  
Hopelijk kan de zang en de woordkunst 
van de prille muzikantjes vanuit de ra-
men van het Koetshuis nog lang weer-
klinken voor de paarden en kieviten en 
de toevallige passanten op de groene 
Strijtemse heuvel . In deze Covid-tijden 
hebben we dit node gemist! 
 
 

 
Het mag duidelijk zijn, de voorbije 

halve eeuw heeft de familie Vander-

schueren niet alleen gezorgd voor een 

ononderbroken stroom van leerlingen, 

maar het relaas van Frans maakt ook 

duidelijk dat de vruchten die aan de 

boom van de Roosdaalse academie zijn 

gegroeid, een leven lang kunnen ge-

plukt worden.  

En er zijn nog zo’n families… 
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Barbé 
 

Wij vermoeden dat er niet zo heel veel 

mensen zijn die kunnen zeggen dat zij 

twaalf jaar les hebben gevolgd aan de 

Roosdaalse academie. Wij vonden een 

document waarin zwart op wit staat dat 

Bernadette Barbé in 1966 begon in de 

‘Ledebergse Muziekschool’. Dit (overi-

gens zeer goed) rapport is hiervan het 

onomstootbare bewijs. Zoals alle verha-

len uit die periode, begint het ook nu 

weer bij juffrouw Marie Borginon.  

Het is zomer 1966. Terwijl Mao in 

China de ‘Culturele Revolutie’ ofte de 

Grote sprong voorwaarts’ op gang 

brengt, onderneemt de eerbiedwaardige 

Ledebergse cultuurpromotor haar tocht 

langs potentiële ‘leerlingleverende’ fami-

lies. Zo klopt ze op de Profetenstraat 

ook aan bij de familie Barbé-Lauwaert. 

Bernadette, de oudste van zes kinderen, 

is op dat ogenblik acht jaar. 

 

“Ik zat in het derde leerjaar toen juf-
frouw Marie mij ‘rekruteerde’ voor de 
muziekschool. Dat was precies de leef-
tijd waarop men gewoonlijk begon naar 
de academie te gaan. Maar ook onze  

Rob en mijn zus Ingrid werden meteen 
geregistreerd, kwestie van het leerlin-
genaantal wat op te krikken. Overigens 
hebben ook mijn andere zussen later 
ons voorbeeld gevolgd.  Wij kregen 

toen les ‘ten huize Borginon’ in het sa-
lon rechts, met de grote vleugel. Daar 
gaf zij ons zangles. Ik zie het nog zo voor 
mijn ogen: de frêle oude dame, altijd 
met een ernstig gezicht en  (onvergete-
lijk) haar lange, zwarte handschoenen 
zonder vingertoppen waarmee ze het 
klavier bespeelde. Links was daar een 
grote kamer, waar we blokfluit kregen 
van Adolf Van de Perre. Als we soms 
wat te vroeg waren, dan mochten we in 
de keuken wachten. Samen met de an-
dere leerlingen zat ik me daar dan te 
verbazen over het grote verschil tussen 

de chique salons en het armoedige inte-
rieur van de primitieve keuken.  
 

Maar er was ook het beruchte pensio-
naat waar de meeste lessen doorgingen. 
Buiten de grote benedenzaal waar no-
tenleer en piano werden onderwezen, 

de zaal waar we ritmiek volgden en een 
klein lokaal waar dictie werd gegeven, 
was de rest van het gebouw verboden 
terrein.  
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Omdat ik verschillende disciplines 
volgde, heb ik nogal wat uren in de mu-
ziekschool doorgebracht. Tussendoor 
hadden wij al eens een half uurtje vrij en 
dan amuseerden wij ons op het grote 

binnenplein. De jongens hebben me 
daar leren met de tol spelen. Maar soms 
trokken wij ongemerkt op ontdekking in 
het pensionaat.  
In het midden van het gebouw was er 
een krakende trap met een onvaste leu-
ning die naar de mysterieuze eerste ver-
dieping leidde. Op sommige deuren 
stond er een intrigerende vermelding: 
hemel, aarde, hel en vagevuur. Wij 
openden met kloppend hart de deur van 
‘de hel’ en bleven in het  half geopende 
deurgat staan. Plots zagen wij in het duis-
ter iets bewegen. Een verlammende 

angst maakte zich van ons meester. Voor 
we ons konden teugtrekken, vloog er 
toen een monster rakelings boven ons 
hoofd. Het duurde even voor we besef-
ten dat we een duif in haar rust hadden 
gestoord. De toezichtster, juffrouw Elsa, 
die ons kabaal had gehoord, kwam on-
middellijk aangerend. We hebben die 
keer een serieuze uitbrander gekregen. 
Toen het pensionaat werd afgekeurd als 
locatie, verhuisden we naar de jongens-
school in Pamel. Ik vond dat veel min- 

der prettig omdat de lessen toen ’s 
avonds doorgingen. Je had ook nog wei-
nig contact met de andere leerlingen. Je 
kwam naar je les en als die afgelopen 
was, ging je weer naar huis.” 
 

Toch heeft die ‘verhuis’ geen invloed 

gehad op de motivatie van Bernadette. 

De lijst van lessen die ze volgde is in-

drukwekkend! Uiteraard was er de no-

tenleer. Niet haar favoriete vak, maar 

plichtsbewust heeft ze het hele traject 

gevolgd. Daarnaast deed ze ook mu-

ziekgeschiedenis, zang, blokfluit, heel 

even ook dwarsfluit, maar ook nog rit-

miek, ballet, piano en dictie ( na twee 

jaar werd dat ‘voordracht’). Bernadette 

herinnert zich nog heel wat namen van 

leerkrachten en … bijhorende verhalen. 
 

“Ik heb nog dictie gekregen van de be-
roemde acteur René Verreth, later van 
Frans Guldemont, bij wie ik les volgde 
tot in ‘78. Bij Voordracht zat toen ook 
o.a. Mandus  De Vos in de jury. Voor 
ritmiek herinner ik me mijnheer Herre-
mans. Ik weet nog dat die ons ooit tij-
dens een leerlingenconcert deed rond-
huppelen op de tonen van ‘Der 
schönen blauen Donau’. 
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De leerlingenconcerten waren niet echt 
‘mijn ding’. Zeker niet wanneer we voor 
een volle turnzaal per leerjaar een lied 
uit ‘het boekske van Hullebroeck’ moes-
ten zingen en tegelijk de maat slaan. Mijn 

medeleerlingen Jan en Jos Van Isveldt 
en Frans Vanderschueren maakten daar 
geen probleem van, maar ik deed dat 
echt niet graag. Nog erger was het toen 
juffrouw Marie, ter voorbereiding van 
zo’n concert, bij ons thuis kwam om mij 
en mijn broer te leren een révérence te 
maken. Ik zie het nog altijd voor mij, die 
oude krasse dame, die de zwierige bui-
ging demonstreerde met een plechtsta-
tigheid die mij deed huiveren. Ik zag dat 
mijn ouders die voorstelling ernstig aan-
schouwden, terwijl ik binnenin heel op-
standig werd. “Dit ga ik niet doen hé,” 

bonkte het in mijn hoofd. En ik heb het 
ook niet gedaan, ik vond dit ver-schrik-
ke-lijk! 
Ook aan de prijsuitreikingen kleeft een 
verhaaltje. Ieder jaar was er weer dat-
zelfde ritueel: de turnzaal altijd goed ge-
vuld met trotse ouders, vooraan op de 
eerste rij directeur Geurickx, geflan-
keerd door enkele nonnetjes, een verte-
genwoordiging van de gemeenteraad en 
verschillende sponsorende bankdirec-
teurs. 
 

Die hadden voor de nodige financiën 
gezorgd waarmee dan een hele vracht 
langspeelplaten  werden aangeschaft, al-
lemaal lp’s met klassieke muziek. Maar 
aangezien ik, mijn broer en mijn zussen 

allerlei vakken deden, mochten wij alle-
maal meerdere keren naar voor gaan 
om een plaat in ontvangst te nemen. 
Wij kwamen telkens naar huis met een 
vracht lp’s waarmee we een kleine pla-
tenwinkel konden openen. Daar waren 
bovendien nog veel dezelfde bij. Ik wis-
selde die dan soms uit met klasgenoten, 
maar het strafste van al, de meeste heb 
ik nooit opgelegd. 
Tot in 1976 heb ik pianoles gekregen 
van Hubertine Vandevenne-Reculé, 
een heel goede lerares, maar geen ge-
makkelijke! Ze kon heel moeilijk zeg-

gen dat het goed was. Toen zij met pen-
sioen ging, kregen we een nieuwe lera-
res. Maar die had een heel andere ma-
nier van spelen. Bij Vandevenne  moes-
ten we met de pols omhoog spelen en 
bij de nieuwe moesten de polsen om-
laag. Daarbij kwam nog dat ik mijn stu-
dies in Gent was begonnen en dat ik 
daar geen mogelijkheid had om te repe-
teren. Bovendien klikte het niet echt 
met de lerares. 
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 Links op de foto: Bernadette die haar kennis die ze opdeed in de muziekschool kon 
gebruiken op een feestelijke bijeenkomst in ‘De Kluis’. De meisjes rechts met blok-
fluit: Marijke Barbé en Marleen Kestens, de twee meisjes vooraan: Rein Barbé en 
Aleydis Kestens 
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Ik ben dan maar gestopt met mijn piano-
lessen. Voordracht ben ik wel blijven 
volgen.  Frans Guldemont heeft me dus 
heel veel jaren ‘welsprekendheid’ bijge-
bracht. In het begin was dat heel vaak 

aan de hand van werk van Annie M.G. 
Schmidt…” 
 

Bernadette begint spontaan, helder de-

clamerend “Ik ben lekker stout, ik wil 

niet meer, ik wil niet meer ik wil geen 

handjes geven! Ik wil niet zeggen elke 

keer…”. De olijke versjes zitten er duide-

lijk nog heel diep ingeprent. 
 

“Later mochten wij zelf onze gedichten 
kiezen en dat was zeker een stimulans. 
Ik heb echt wel veel gehad aan die les-
sen. Ik ben dat blijven volhouden tot 

‘Uitmuntenheid B’. Nadien was het niet 
meer te combineren met mijn studies.  
 

Tot mijn spijt, moet ik zeggen dat ik met 
al die verworven kennis achteraf niet zo-
veel heb gedaan. Ik ben wel blijven dan-
sen, ik heb wel meegedaan aan voor-
drachtwedstrijden en heb wat teksten in-
gesproken voor presentaties en af en toe 
pianobegeleiding gespeeld voor ballet-
klassen, maar dat lag me niet. 
 

 

Sommige van mijn klasgenoten zijn mu-
sici geworden, ik heb gewoon piano le-
ren spelen en keurig leren spreken. Na-
tuurlijk geef je dat onbewust door. Mijn 
vier kinderen hebben allemaal noten-

leer en dictie gevolgd én gitaar en piano 
gevolgd. En er is nog altijd een piano in 
huis waar ik me op een verloren mo-
ment nog eens achter zet en dan be-
denk dat er van al die inspanningen 
toch nog iets is over gebleven.” 
 
 

Een andere ‘Barbé’ (een verre verwant) 

was er ook bij vanaf het begin en voor 

hem werd muziek wel een belangrijk 

deel van zijn leven: William Barbé. 
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William was de eerste Barbé die zich 

meldde bij de Ledebergse muziek-

school. Hij is de zoon van de goedlachse 

Pamelse fietsenmaker Hubert Barbé en 

langs moederszijde kleinzoon van een 

echte fanfaredynastie. Hij heeft de echte 

pioniersjaren in het pensionaat nog mee-

gemaakt:  
 

“Dat gebouw had iets magisch, het 
straalde de negentiende eeuw uit en juf-
frouw Marie Borginon verpersoonlijkte 
die grandeur. Wanneer om een of an-
dere reden een lesgever afwezig was, 
werden die uren door haar ingevuld met 
‘wellevendheid’. Of we er fijne manieren 
aan over gehouden hebben, valt te be-
twijfelen, maar het beeld van die voor-
name dame zal wel altijd bijblijven. Ook 

die mysterieuze gangen in het aftake-
lende gebouw zijn me bijgebleven, als we 
even de kans zagen, exploreerden wij de 
muffe kelders, de rommelige lokalen en 
de akelige zolders waar het zonlicht op 
vele plaatsen door de dakpannen 
priemde.” 
 
William was niet echt zo’n grote liefheb-

ber van notenleer. Hij begon plezier te 

beleven aan de muziekschool toen hij 

een instrument mocht kiezen.. 

“Ik had van mijn moeder een trompet 
gekregen, een erfenis van de fanfare van 
Nederhasselt. Ik vermoed dat mijn 
grootvader er nog op gespeeld heeft. 
Toch zou ik geen trompettist worden! 

Onze ‘leraar  koper’, Christian Risack, 
had meteen in de gaten dat trombone 
veel meer geschikt was voor mij. Chris-
tian Risack, dat was een ‘crème van een 
mens’. Toen ik wat beduusd zijn oordeel 
hoorde over mijn trompet, wist hij me 
meteen aan te moedigen. “Ik zal wel zor-
gen voor een trombone,” zei hij. Prompt 
ging hij bij muziekhandel Dekeyser in 
Ronse een degelijk studie-instrument ha-
len dat ik zomaar mocht gebruiken tot 
wanneer ik zeker was dat het me lag. 
Risack gaf niet om geld, hij dacht alleen 
maar aan het zo veel mogelijk motiveren 

en ondersteunen van zijn leerlingen. De 
trombone die ik nu nog heb, een ‘King 
3B Silver’ heeft hij ook voor mij gefikst. 
Als echte trombonevirtuoos ging hij vaak 
mee op concertreis naar Japan met het 
wereldberoemde orkest van Caravelli. 
Daar wist hij een muzikant zo om te pra-
ten dat die zijn klasse-instrument wou 
ruilen voor een op dat ogenblik in Japan 
veel populairdere Crohn. Ik ben er hem 
vandaag nog dankbaar voor.” 
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William is zijn leraar trouw gebleven tot 

zijn 18 jaar. Toen namen zijn studies en 

talloze andere activiteiten zoveel tijd in 

beslag, dat hij met wat spijt de academie-

deur achter zich dichttrok. Maar het mu-

zikale vuur en alles wat hij er geleerd 

had, is nooit meer geluwd. Onze jonge 

trombonist trok met zijn trombone eerst 

naar de fanfare van Onze-Lieve-Vrouw-

Lombeek, later naar Okegem. Tijdens 

zijn universiteitsperiode speelde hij bij 

de studentenfanfare, leerde zichzelf tus-

sendoor dwarsfluit spelen en werd de 

muzikale sterkhouder bij de kleinkunst-

groep Pepijn, waar hij in de eerste helft 

van de zeventiger jaren heel wat mooie 

ervaringen mocht opdoen.  Hij heeft nog 

een tijd zijn trombone geroerd bij een 

befaamde concertband uit Lennik, toen 

onder leiding van Hubert Biebaut. Dat 

werd een zeer leerrijke periode waarin 

hij muzikaal enorme vooruitgang heeft 

geboekt. 

Toen hij in 1979 in het gezelschap van 

The Cotton city jazzband  New Orleans 

bezocht, verloor hij voorgoed zijn hart 

aan de ‘Old Style Jazz’. Hij was oprich-

ter en/of bezieler van verschillende 

Jazz-ensembles (o.a. The Pajot Swing 

Jazz Band) en je kon (tot net voor het 

vervaarlijke virus de muziekwereld plat-

legde) zijn trombone horen swingen op 

binnen- en buitenlandse podia. 
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Evenepoel 
 

In Strijtem en Pamel zijn ze dik gezaaid, 

de Evenepoelen. Geen wonder dat er in 

de tabellen van de Roosdaalse academie 

nogal wat vertegenwoordigers zijn van 

deze oude Brabantse struik. Op muzi-

kaal gebied is de beroemdste vertegen-

woordiger ongetwijfeld  Johan Evene-

poel. Hij is de jongere broer (°1965) van 

de ook al vermaarde dichter Ivo (Evene-

poel) van Strijtem. 

Johan moest als jonge knaap altijd vanuit 

Strijtem naar de muziekacademie in Pa-

mel worden gevoerd. Toen hij 16 was, 

profiteerde hij van de situatie om thuis te 

vragen of hij zich een brommer mocht 

aanschaffen, zodat vader niet telkens de 

rit moest doen. Die was maar al te blij en 

zo scheurde Johan op zijn Honda Ca-

mino over de Lostraat naar de muziek-

les. Dat was een sensatie tot… hij ter 

hoogte van de Pamelse Klei een stuur-

fout maakte en met zijn gezicht over het 

asfalt schoof. Het kon de passie voor de 

muziek niet minderen. De liefde voor de 

lessen Lichamelijke Opvoeding daaren-

tegen, was veel kleiner. 
 

“Ik zorgde er regelmatig voor dat ik met 
een doktersbriefje ontlast werd van 

evenwichts-en andere oefeningen. Al-
leen voor pingpong wou ik me wel eens 
inspannen. Toen ik in mijn laatste jaar 
middelbaar zat in Don Bosco Halle,  
wou het lukken dat ik op de namiddag 

waarop de sportdag plaats vond, in Asse 
mijn examen klarinet voor de jury  
moest gaan afleggen. De leerlingen die 
in de Roosdaalse academie zaten, 
moesten voor hun examen in de hogere 
graad dus naar de ‘moederacademie’ in 
Asse. Normaal gezien zou ik dat op die 
dag mooi hebben kunnen fiksen, ware 
het niet dat ik al tot de halve finale van 
het pingpongtornooi was doorgestoten 
en op enkele punten van de finale was 
beland.” 
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Zijn trots om een sportieve triomf te be-

halen moest het echter afleggen tegen 

zijn onverzettelijke wil om te schitteren 

op zijn klarinetexamen. Hij smashte het 

oranje balletje dus enkele malen specta-

culair naast de tafel en hoefde dus de fi-

nale niet te spelen. De Honda Camino 

bracht hem net op tijd naar Asse, waar 

hij de  jury met brio kon overtuigen van 

zijn muzikale klasse. Misschien is er een 

knappe tafeltennisser aan hem verloren 

gegaan, maar dat wordt ruimschoots ge-

compenseerd door wat hij op muzikaal 

vlak bereikte: hij rondde zijn studies aan 

het Lemmensinstituut af met eerste prij-

zen op zak voor notenleer, harmonie-

leer, klarinet, kamermuziek en HaFa-

Bra-directie, werd leraar aan muziekaca-

demies (o.a. Aalst en Antwerpen, Halle, 

Lennik…) maar verdiende vooral zijn 

strepen als internationaal gewaardeerd 

arrangeur en componist. Wereldwijd 

hebben gerenommeerde orkesten com-

posities van hem op cd vastgelegd! Dat 

dit niet te verwonderen is, kun je zelf ho-

ren wanneer je bv. zijn ‘Rapsody for 

Euphonium’ beluistert op Youtube. En 

zeggen dat de kiem voor deze briljante 

componistencarrière werd gelegd in de 

Roosdaalse muziekacademie… 

Dirk Evenepoel (°1958) wou wel graag 

met zijn vriendjes van het derde studie-

jaar naar de muziekles gaan, maar va-

derlijk bezwaar stak daar een stokje 

voor. Toen enkele jaren later een jon-

ger nichtje wel graag wou, maar niet ‘on-

beschermd alleen’ naar de kersverse 

academie mocht gaan, kon hij als ‘grote 

kozijn’ toch zijn notenleerlessen starten 

in het oude pensionaatsgebouw.  

Daar zat hij dan met een bende vrolijke 

makkers die niet altijd evenveel appre-

ciatie aan de dag legden voor de moeite 

die de brave Adolf Van de Perre op-

bracht om de muzikale talenten van de 

Pamelse jeugd te doen ontluiken.  

 

Hij herinnert zich nog de fratsen van en-

kele ‘kapoenen’, van wie we de naam 

niet gaan vernoemen. Ze hadden op 

een keer de sleutel bemachtigd van het 

poortje dat leidde naar de speelplaats 

van het pensionaat. Na de les waren alle 

leerlingen al onderweg naar huis, terwijl 

‘meester’ Adolf zijn klas schikte en toe-

zichtster juffrouw Elza alles op orde 

bracht. Toen zij echter bovenaan de 

trap kwamen, kwamen ze tot de vaststel-

ling dat het houten poortje gesloten was.  
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Intussen zaten achter een haagje op de 

Kapelleweide twee schavuiten geamu-

seerd toe te kijken hoe de brave lieden 

in hun wanhoop hun oude leden over 

het muurtje werkten en tot hun ontstel-

tenis vaststelden dat de sleutel er langs 

de buitenkant opzat.  

In die eerste jaren was er ook al regelma-

tig komen en gaan van docenten. Daar 

waren vaak bekende namen bij. In het 

rijtje leerkrachten Woord, zien we o.a. 

de bekende acteurs Luk De Koninck en 

Mandus  De Vos staan. Dirk herinnert  

zich nog een sneeuwdag in maart 1971. 

Mandus De Vos was dapper van Asse 

naar Ledeberg gegleden om examens af 

te nemen. Maar op de besneeuwde 

speelplaats stond hij nagenoeg alleen. 

Zijn ‘woordleerlingen’ waren niet ko-

men opdagen, enkel wat notenleerstu-

dentjes die het moesten stellen zonder 

leraar, stonden samen met Mandus te 

bibberen. Om zich op te warmen zijn ze 

dan maar vrolijk aan een sneeuwballen-

gevecht begonnen. Dirk is er nog altijd 

fier op dat hij met de sympathieke acteur 

sneeuwpret heeft beleefd. 

Maar hij was er uiteraard om muziek te 

leren. Naast de obligatoire start met no-

tenleer, en de keuze voor een instru-

ment, werd er heel erg op aangedrongen 

dat iedereen ook ballet zou volgen. 

 

dat iedereen ook ballet zou volgen. Het 

moet een beetje een potsierlijk gezicht 

zijn geweest, zo twee jongens in witte 

collants, wat houterig en dik tegen hun 

zin, tussen de elegante meisjes. Lang 

heeft Dirk de artistieke danskunst niet 

beoefend.  

Voor gitaar daarentegen heeft hij de 

hele middelbare graad afgewerkt bij 

Noël Herremans, een man waarover je 

Dirk geen kwaad woord zult horen  

spreken. Later heeft hij ook zang ge-

volgd bij ene mevrouw Bakker.  

Toen was de verhuis naar de basis-

school in Pamel al een feit. Mevrouw 

Bakker had zich voor haar zangles geïn-

stalleerd in het lokaal op de eerste ver-

dieping, waarvan het raam uitgaf op de 

eerste verdieping. Het was op een zo-

merse zaterdag dat Dirk zijn vocalises 

moest doen. Zijn lerares had alle ramen 

wijd open gezet en maande Dirk aan 

om zijn stemvolume op ‘volle bak’ te 

zetten. Daarbij ging ze zelfs buiten de 

klas staan en op de duur helemaal op 

het einde van de gang, terwijl ze riep: 

“Luider, ik hoor je niet”. Wat de stem-

pedagoge niet wist, was dat beneden op 

de speelplaats een vinkenzetting plaats 

vond. 
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Plots kwam er een van de vinkeniers 

kwaad naar boven gestormd en brulde 

mevrouw Bakker toe: “Wad es da ie mé 

da lawouèt, ik en kan allensj mènne vo-

gel nie oeër’n”! Vol onbegrip heeft de le-

rares de ramen gesloten en liet de jonge 

bariton zijn oefening ‘con sordino’ ver-

der zetten. Dirk heeft samen met Jos 

Van Isveldt ook nog een jaar vioolles ge-

volgd bij Gaston Dekens, maar hij on-

dervond dat zijn talent als strijker niet 

echt heel groot was. Zijn gitaar- en zang-

opleiding heeft hij wel goed kunnen ge-

bruiken! Als volksmuzikant en zanger 

heeft hij de voorbije vier decennia met 

zijn groep Arjaun, het hele Vlaamse land 

opgevrolijkt. 
 

 

Dirk gaf zijn genen gul door aan zijn na-

geslacht. Je mag gerust stellen dat zowel 

voor zijn dochter als zijn zoon de plaat-

selijke academie een bepalende factor 

heeft gespeeld in de uitbouw van hun 

carrière. 

 

Lieselotte Evenepoel  
 

“De muziekschool was echt wel een be-
langrijk onderdeel van mijn jeugd. Ik 
begon eraan in 1992. Ik volgde toen no-
tenleer bij Marijke Berghmans, blok-
fluit bij Mieke Ameye, viool bij Els Van 
Hauwermeiren en (het langste) ballet bij 
Majella De Roover. Ik was vooral onder 
de indruk dat zij een echte ballerina was 
geweest en uit het verre Antwerpen 
kwam. We volgden balletles in de turn-

zaal van de gemeenteschool in Pamel. 
We hadden geen kleedkamers en slo-
pen dus zo stil mogelijk in de vorige les 
binnen om ons om te kleden op de 
blauwe turnmatten. Na de les was het 
onze taak om de spiegels weg te rollen, 
banken weg te zetten en op te ruimen. 
Ook de muzieklessen gingen door in 
hetzelfde gebouw. Ik vond het wel tof 
om na schooltijd vrij door de gangen te 
rennen en in klassen te komen waar ik 
normaal geen les had.  
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Ik keek altijd heel erg uit naar de optre-
dens. Op het podium staan, kostuums 
aantrekken, de hele sfeer achter het po-
dium...heerlijk. Ik weet echter dat ik al-
tijd doooodzenuwachtig was!! Ik vond 

het erg spannend, nog meer met een in-
strument dan wanneer ik moest dansen 
voor publiek. 
Toen ik naar het derde middelbaar 
moest gaan, wist ik dat ik iets artistiek 
wou doen. Dus trok ik voortaan elke dag 
op naar Brussel, waar ik in de Kunsthu-
maniora de richting Woordkunst/drama 
volgde. Hier kreeg ik naast toneellessen 
ook creatief musiceren, fotografie, film-
technieken, kunstgeschiedenis, dans-im-
provisatie, ... . De lessen notenleer uit 
mijn academietijd kwamen toen goed 
van pas. Ik kreeg vooral de smaak te pak-

ken van expressieve dans en trok na de 
humaniora naar Nederland. Aan de 
Fontys Dansacademie in Tilburg stu-
deerde ik in 2006 af als Docent Dans 
met specialisaties in Dansexpressie en 
Moderne Dans.  
 

Sinds 2006 ben ik aan de slag in verschil-
lende academies: Geraardsbergen, 
Roosdaal, Dendermonde,...maar vooral 
in Ninove. Ik geef speelse dansinitiatie 
aan de kleinsten, ballet en artistieke dans  

 
 

in de lagere graad en aan het middel-
baar en jazz dans.” 
 

Met Lieselotte is er dus nog een oud-

leerling van onze academie die nu zelf 

haar kunsten kan doorgeven. 

 

En we voegen er nog een laatste Evene-

poel aan toe… 
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Ook Rembert Evenepoel heeft een res-

pectabel parcours afgelegd in de Roos-

daalse academie tussen 1996 en 2006. 

Zijn relaas: 

 

“Van die jaren in de lagere school herin-
ner ik me vooral de volgepakte woens-
dagnamiddagen: als iedereen 's middags 
na het belsignaal naar huis ging, bleef ik 
hangen op school met mijn boterham-
mendoos omdat ik vier lessen te volgen 
had: blokfluit, notenleer, samenzang en 
dictie, om dan pas tegen 21u terug naar 
huis te keren. 
Van de jaren notenleer en blokfluit is me 
bijgebleven dat we een enorme stress 
hadden  wanneer we naar Asse moesten 
gaan om één voor één ons zangexamen 
voor een jury af te leggen, of hoe we van 

op de speelplaats vol ontzag toekeken 
hoe diezelfde jury afzakte naar Pamel 
om ‘bij ons’ het examen te komen afne-
men. 
Van mijn dictiejaren heb ik echter meer 
levendige herinneringen. Zo moesten we 
van Kris Van de Weyer gedurende 4 jaar 
steeds dezelfde articulatie-oefening als 
opwarming doen: 
Likke lik tik tik 
Likke lak tak tak 

Likke lok tok tok 
Likke lek tek tek  
 

Traag is dat geen enkel probleem, maar 
het tempo waartegen Kris ons dit de-

monstreerde, was ronduit indrukwek-
kend! 
Het grootste avontuur tijdens die dictie-
jaren was, als ik me niet vergis, in '98. Ik 
geloof dat de academie een jubileum te 
vieren had en daarom een groot optre-
den organiseerde in CC de Ploter.  
Na jarenlang op de cultuurzolder gere-
peteerd en opgetreden te hebben, 
mochten we nu zowaar in een échte zaal 
optreden! 
Kris liet ons met twee dictiejaren samen 
"De Geest van Salmiak Tot Twistman-
tel" spelen: een stuk over een Middel-

eeuwse graaf die als geest ronddoolt in 
zijn kasteel en zich dagelijks ergert aan 
de vele toeristen en gidsen die zijn kas-
teel teisteren en besluit wraak te ne-
men... zonder succes uiteraard. 
Ikzelf mocht de rol van de geest van Sal-
miak Tot Twistmantel spelen, een ge-
beurtenis die ik me tot op de dag van 
vandaag nog zo voor de geest kan halen 
of stukken tekst van kan opdragen. 
Maar dat is niet de reden waarom het 
zo memorabel was… 
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In het stuk kwamen nogal grootse "effec-
ten" voor (een luster die moest vallen, 
een zwaard dat ei zo na iemand moest 
raken,...). Tijdens de repetities en zelfs 
tijdens de generale repetitie lukte dit al-

lemaal feilloos, maar uiteraard liep dit tij-
dens de voorstellingen telkens compleet 
verkeerd af, tot grote hilariteit van het 
publiek. Tot op de dag van vandaag 
word ik hierover soms nog door mensen 
aangesproken. 
Van 2002 tot 2006 volgde ik Woord-
kunst Drama aan de Kunsthumaniora, 
toch bleef ik Voordracht verder zetten 
aan de academie. Bijna iedereen van ons 
jaar volgde echter Toneel, waardoor ik 
bijna de enige was samen met Gert Bil-
len die in de voordrachtles zat bij Kris. 
Kris leerde ons daar de poëzie kennen 

van Herman de Coninck,  Toon Telle-
gen tot Rick De Leeuw. 
Tot Kris' grote frustratie leerden Gert en 
ik echter nooit onze teksten, zelfs niet 
met de onverbiddelijke examendead-
line hijgend in onze nek. Gert en ik 
maakten er een sport van om de lessen 
steeds zodanig lang te rekken dat we 
nooit onze gedichten moesten opvoeren 
en telkens sloten we af met: "Maak je 
geen zorgen, Kris. Dat komt wel goed!" 
¨  
 

 

Als gevolg moesten Gert en ik in ons al-
lerlaatste jaar een eindexamen opvoe-
ren met een tekst uit "De Witte Van Si-
chem" die Kris ons tot op dat ogenblik 
nooit had zien brengen. Maar tot haar 

opluchting en ons plezier: het werd 
‘eind goed, al goed!’ 
Deze anekdote vind ik typerend voor 
de academie in Roosdaal, omdat het 
goed de vrijheid weergeeft die er 
heerste. Vrijheid om je eigen passies te 
ontdekken en verder te ontwikkelen, en 
de vrijheid in de relatie tussen leer-
kracht en leerling. 
 
Na een opleiding tot filmregisseur aan 
het RITS en ondertussen een tiental 
jaar aan de slag in de Vlaamse TV-we-
reld moet ik bekennen dat ik voor mijn 

werk nog heel vaak terugdenk en -grijp 
naar de vele poëziebundels die al die ja-
ren aan de academie hebben opgele-
verd, en aan de tientallen práchtige the-
aterstukken die we met de klas voor re-
pertoirestudie gingen bekijken in de 
Ploter of de Werf. Het heeft me niet al-
leen gevormd als mens, maar ook 
enorm geholpen in mijn beroep. 
 

Op de volgende blz.: Rembert als regisseur 

van zijn eerste kortfilm. 
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ningbrand. Gelukkig vielen er geen ge-
wonden en hielp de hele buurt mee om 
zoveel mogelijk inboedel uit de vlam-
men te redden.  Jan zag op een bepaald 
ogenblik iemand met zijn gitaar naar 
buiten rennen. Toen niemand op hem 
lette, nam hij het instrument, sloop er-
mee naar achter en gooide het door een 
gebroken raam terug het huis in. Hij 
heeft achteraf niet om een  nieuw exem-
plaar gevraagd en de gitaarles werd ook 

niet meer op de agenda gezet… 

Dat niet alle jonge mensen met evenveel 

enthousiasme hun verborgen muzikale ta-

lenten willen gaan zoeken in de academie, 

mag blijken uit volgende getuigenis. Een 

jongen van 12, laten we hem ‘Jan’ noe-

men, werd door zijn ouders naar de gitaar-

les gestuurd. Hoe goed Noël Heremans 

ook zijn best deed om van Jan de nieuwe 

Narciso Yepez te maken, de jongen zag 

het helemaal niet zitten. Toen zorgde een 

tragisch voorval voor de oplossing: het ou-

derlijk huis werd geteisterd door een wo- 
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Van Den Nest 
 

Het is intussen gelukkig al heel sterk ver-

beterd, maar het heeft op sommige 

plaatsen toch lang geduurd vooraleer 

dans en ballet bij het brede publiek als 

een volwaardig onderdeel van de acade-

mies werd beschouwd. Dat kan niet ge-

zegd worden van de Roosdaalse kun-

stenacademie. Daar werd ritmiek en bal-

let al vanaf het prille begin de plaats ge-

geven waar het recht op had. Ook hier 

zien we weer dat het ene talent het an-

dere wakker maakt en dat er ook hier 

weer zusjes, dochters en/of moeders me-

kaar motiveren om ook de stap naar de 

balletles te zetten. onze aandachtige le-

zer merkt het al, we moeten het noodge-

dwongen (bijna uitsluitend) hebben over 

‘meisjes’. Hopelijk laten de komende ja-

ren enkele kerels zich inspireren door 

Wim Vanlessen of Sidi Larbi Cherkaoui 

om ook de stap te zetten naar een dans-

opleiding. De Roosdaalse academie 

heeft intussen al zoveel knappe dan-

seressen opgeleid, dat de jongens drin-

gend aan inhaalbeweging mogen begin-

nen.  

Bij de familie Van Den Nest bijvoor-

beeld, treedt intussen al de tweede gene-

ratie aan. Anja Van Den Nest (°1970) is 

nu lerares lager onderwijs in het school-

gebouw waar ze als achtjarig meisje het 

hele ballettraject heeft doorlopen. Ze 

volgde het voorbeeld van haar zus Sa-

bine, later zouden ook haar nichtjes en 

haar eigen dochters de nobele dans-

kunst in de academie volgen..  

Een van de diepste herinneringen die 

Anja bewaart aan die tijd, is hoe ze zich 

in het lokaal achter de turnzaal moesten 

verkleden. Een verhaal dat we bij alle 

aspirant ballerina’s konden optekenen. 

 

“We hadden allemaal een goedkoop 
roze pakje, witte collants en simpele bal-
letslippers. We keken dan ook op naar 
dat ene meisje met een écht mooi pak 
en pointeschoenen. Ik heb nog lang 
mijn danspakje bewaard. Ik ken ook 

nog altijd de namen van de meisjes van 
mijn klas en ik herinner me nog een 
paar namen van leraressen: Gerda Hol-
voet (‘een echt moederken’) en Myriam 
De Kegel. Het ging er in die lessen eind 
jaren zeventig, begin tachtig zeer gedis-
ciplineerd aan toe. Alles moest in stilte 
gebeuren en bij de oefeningen werd er 
zelfs met een stok  op een te schuin ge-
plaatste voet of een te kromme rug ge-
toetst.  
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De uitrusting van het ‘balletlokaal’ 
was maar pover: een paar grote 
spiegels en een baar, daar moesten 
we het mee doen. Alles gebeurde 
op de muziek van een aftandse 

cassetterecorder. Na elk stukje 
moest de juf dan naar dat ding hol-
len om terug te spoelen. Voor ons 
de gelegenheid om toch wat te fe-
zelen. Ik herinner me ook nog 
hoe we bij het examen vol stress in 
de kleedkamer zaten te wachten 
om dan onze opgelegde stukjes uit 
te voeren voor de jury die zich 
plechtig had opgesteld in de turn-
zaal. Grote opvoeringen door leer-
lingen werden er toen nog niet ge-
organiseerd, er was dus geen 
streefdoel om tegen een bepaald 

moment klaar te moeten staan 
voor een optreden. Maar toch kijk 
ik heel tevreden terug op die peri-
ode. Het overkomt mij nog regel-
matig dat ik voor de spiegel spon-
taan nog mijn oefeningen en pas-
sen van vroeger uitvoer.” 
 
Dat  Anja het heel behoorlijk 

deed, bewijzen ook haar rappor-

ten die ze als een mooi souvenir 

bewaart. 
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Drie tenoren 
 

Neen, we gaan het niet hebben over Lu-

ciano Pavarotti, Plácido Domingo en 

José Carreras, die hebben geen noten-

leer gevolgd in de Roosdaalse muziek-

school. En neen, we gaan het niet heb-

ben over de beoefenaars van de edele 

zangkunst die de hoogste regionen van 

de notenbalk opzoeken. 

We hebben het wel over drie bijzonder 

getalenteerde oud-leerlingen die begin 

jaren zeventig een heel succesrijk par-

cours hebben doorlopen in onze mu-

ziekschool. Het merkwaardige aan hun 

verhaal is dat zij alle drie hun eerste no-

ten hebben leren spelen op het nederige 

orgel van de Ledebergse parochiekerk, 

aangemoedigd door Jozef Van de Perre, 

de vriendelijke koster, die de drie kna-

pen met vaderlijke bezieling muzikale 

kennis heeft bijgebracht waarvan ze hun 

verdere muzikale carrière de vruchten 

konden van plukken. Op de volgende 

bladzijden laten wij Jos Van Isveldt, Pe-

ter Kestens en Helmut De Backer ver-

tellen hoe hen op het Ledebergse dok-

saal ‘het heilige vuur’ werd doorgegeven 

en hoe ze, mede dankzij de Roosdaalse 

academie, hun groot talent hebben kun-

nen ontwikkelen.  

 

 

 

 

Er was nog geen sprake van ‘Roosdaal’ 

toen de kleine Jos Van Isveldt zijn la-

gere school aanvatte in de (toen nog) 

jongensschool van Pamel. Dat bete-

kende twee maal per dag een voettocht, 

heen en terug, van de Ledebergse 

Hoogstraat langs de Kapelleweide en de 

Hoge Berg naar het dorpscentrum. Op 

de Kapelleweide ontmoette hij vaak Jo-

zef Van de Perre, de Ledebergse koster 

die meermaals per dag de 50 m van zijn 

voordeur tot de sacristie van de kapel 

deed in het gezelschap van zijn hondje 

Mirza. Vriendelijk als hij was, deed ‘Jef’ 

regelmatig een praatje met het jonge stu-

dentje. Dat schept een band, zo na een 

tijd… 
 

“Zo kenden we mekaar al een beetje en 

toen ik dan begon muziekschool te vol-
gen, nodigde Jef me uit om te komen 
meezingen met het kerkkoor. Omdat 
hij zag dat ik geïnteresseerd was in het 
orgel, liet hij me vóór en na de mis al 
eens wat oefenen op het orgel. Dat was 
blijkbaar naar de zin van de oude kos-
ter, want af en toe mocht ik al eens iets 
spelen tijdens de mis. Ik kon daar dan 
ook meteen mijn kennis toepassen die 
ik opdeed in de pas opgerichte muziek-
school van juffrouw Borginon. 
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Daar kreeg ik notenleer van Adolf, de 
broer van Jef, ook al een ‘doodbrave 
mens’. Die lessen vonden aanvankelijk 
plaats bij juffrouw Marie thuis. Ik kwam 
onder de indruk van het interieur, het 

was net ‘upstairs-downstairs’ in dat 
prachtige salon waar alle voorvaders en 
voormoeders je vanuit hun vergulde lijst 
zaten aan te staren. Je mocht gaan zitten 
waar je wou, hun blik volgde je altijd. La-
ter kregen we les in het oude pensionaat 
en nog later in de jongensschool. Hoe ik 
dan begonnen ben met trompet, kan ik 
me niet meer precies herinneren. Maar 
mijn broer Jan en ik hebben jaren les ge-
kregen van Christian Risack. Dat lukte 
wel aardig, maar toch voelde ik dat dit 
instrument me niet de vreugde gaf die ik 
voelde wanneer ik op het orgel mocht 

spelen. Ik was zeker al een jaar of dertien 
toen ik (eindelijk) met piano begon. En 
dat werd een levenslange liefde.” 
 

Ik heb in die jaren zelf met verbazing de 

vorderingen van Jos gevolgd. Hij, zijn 

broer Jan en William Barbé werden de 

sterkhouders van een jongerenkoortje 

dat we uit de grond hadden gestampt. Al 

gauw noemde iedereen de toen 15-jarige 

‘de maestro’. Wat hij toen immers uit de 

piano en het orgel kon toveren was in- 

indrukwekkend. Toen we later een 

kleinkunstensemble vormden, zat Jos 

ook daar aan de toetsen en compo-

neerde hij vlotte muziekjes die we op 

een bepaald ogenblik ook op TV 

mochten brengen in het jongerenpro-

gramma ‘Toestand 75’. Op dat ogen-

blik had de balletjuf van de muziek-

school Jos ook al geëngageerd als bege-

leidende muzikant. Ze gaf hem wat aan-

wijzingen over de maat en het ritme en 

dan begon Jos vrolijk te improviseren.  

Intussen nam hij er nog vioollessen bij, 

was hij ook organist van het Ninoofse 

college (waar hij ‘en passant’ ook als pri-

mus perpetuus zijn klassieke humani-

ora afwerkte) en trok hij regelmatig naar 

colloquia over sterrenkunde. Iedereen 

was ervan overtuigd dat hij zich gauw 

zou inschrijven aan een of ander con-

servatorium. Maar het liep anders… 
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“Toen ik begon met piano was ik dertien 
of zo, in feite veel te laat. Het moet zijn 
dat ik wat talent had want ik ging heel 
snel vooruit. Ik ben daarin misschien wel 
wat te snel gegroeid. Ik had ook het ge-

voel dat ik voor muziek net niet goed ge-
noeg was. Als uitvoerend musicus moet 
je echt uitzonderlijk goed zijn. De con-
currentie is zo groot dat je niet aan de 
bak komt als je geen top bent. Van mijn 
omgeving moest ik altijd horen dat ik 
echt wel heel getalenteerd was, maar ik 
twijfelde daar sterk aan. Ik heb mijn hu-
maniora met heel mooie cijfers beëin-
digd en trok zo zelfbewust naar Leuven. 
Maar daar kom je samen met een hele 
boel anderen waarvan je merkt dat je 
niet alleen bent met wat bagage. En er 
zijn er altijd die het nog beter doen. Ik 

heb uiteindelijk voor geneeskunde geko-
zen, omdat ik voorop stelde dat wat ik 
deed, iets moest bijbrengen aan de men-
sen, dat was mijn grote drijfveer. Zo is de 
muziek gesneuveld.”  
 

Jos volgde eerst de zeven jaar basisoplei-

ding geneeskunde aan de KUL. Hij ‘zat 

op kot’ in Kessel-Lo en de eerste twee 

jaar had hij daar nog een piano. Maar op 

de duur kwam het er niet meer van om 

nog te oefenen. 

Hij speelde sporadisch nog eens op het 

orgel in Pamel, waar zijn broer Jan en 

schoonzus Rita zich het kerkkoor had-

den aangetrokken. Maar toen hij zich 

specialiseerde, schoof muziek helemaal 

naar de achtergrond.  

Na nog eens zes jaar opleiding in de 

gastro-enterologie (interne genees-

kunde), begon Jos aan een heel drukke 

carrière als arts, aanvankelijk als ‘ge-

wone specialist’, nu al een hele tijd als 

diensthoofd van twee ziekenhuizen in 

Ukkel en Etterbeek.  

Maar muziek bleef hem wel fascineren. 

Bach en Beethoven zijn zijn muzikale 

helden. In dat verband willen we de le-

zer de volgende anekdote niet onthou-

den. 
 

“Ik moest eens naar Wenen voor een 
internationaal congres van de Gastro-
enterologen. Zoals dat gaat werd dat af-
gerond met een diner in een grote con-
certzaal, recht tegenover de Hofburg. 
Voor de animatie had men een pianist 
en een violist aan het werk gezet. Op 
een bepaald moment hadden die man-
nen hun verplichting volbracht. Wij za-
ten nog maar aan het dessert en een van 
mijn collega’s (die wist dat ik piano 
speelde) porde me aan. 
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“Komaan Jos, laat u gaan, hier op deze 
plaats heeft Beethoven ook gespeeld.” 
Ik dacht, “Dit mag ik niet laten liggen!” 
Ik ben naar die piano gestapt en ben 
daar totaal onvoorbereid  voor die twee-

honderd mensen beginnen improvise-
ren. Het is niet aan mij om te oordelen 
of mijn spelniveau al dan niet aangepast 
was aan de reputatie van de zaal, maar 
terwijl ik bezig was had ik het geweldige 
gevoel dat mijn grote voorbeeld hier op 
die plek ook had gespeeld.  
Overigens had dit voorval nog een 
staartje, want toevallig was in het gezel-
schap ook iemand die betrokken was bij 
de organisatie van de Koningin Elisa-
bethwedstrijd en dankzij mijn ‘actie’ in 
Wenen, ben ik nadien verschillende ma-
len uitgenodigd  

 

geweest om de finale van dat concours 
mee te maken.” 
 

Jos is altijd blijven musiceren. Toen hij 

en zijn echtgenote plannen begonnen te 

maken om hun huis in Schepdaal te 

bouwen, had Jos één belangrijke mede-

deling voor de architect: “Daar op die 

plaats in de woonkamer, daar moet je 

ruimte voorzien voor een vleugel.” En 

zo geschiedde! 

 

“Ik ben dus wel altijd met muziek bezig 
gebleven en ik ben het altijd als een heel 
belangrijk element in mijn leven blijven 
beschouwen. Ik heb het vaste voorne-
men om over een paar jaar met pensi-
oen te gaan en dan de muziek weer een 
belangrijkere plaats te geven.”  
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Wij blijven in hetzelfde biotoop: het ne-

derige orgel in het kerkje op de heuvel, 

had ook aantrekkingskracht op een an-

der aankomend talent: Peter Kestens. 

Als knaap was hij de lieveling van het pu-

bliek dat de concerten van de plaatselijke 

muziekacademie bezocht. Een flink 

baasje dat achter het grote klavier zat en 

zijn vingertjes liet dartelen over de witte 

en zwarte toetsen. Jaar na jaar werden de 

stukken moeilijker en werden zijn uitvoe-

ringen virtuozer. Pamel was fier op het 

aanstormende talent. Peter Kestens, dat 

wordt een echte!  
 

 
 

Wij vroegen Peter om even in zijn herin-

nering te duiken en een lijvig artikel was 

zijn reactie. De hele tekst is opgenomen 

in onze digitale bijlage. Hier alvast de 

hoogtepunten… 
 

“Ik ben inderdaad één van die ‘Oude 
Belgen’ wat de muziekschool betreft én 
ik ben hier ook blijven plakken, op een 

boogscheut van de eerste vestiging van 
de muziekschool. Ik vermoed dat ik ge-
start ben in 1969. Ik herinner me nog 
heel wat namen van leraars, vooral van 
mensen waar ik zelf les van gehad heb. 
Zo waren daar voor notenleer Adolf 
Van de Perre en Marijke Berghmans. 
Mijn allereerste pianolessen heb ik nog 
gekregen bij juffrouw Marie thuis. Voor 
piano was er nadien Hubertine Vande-
venne-Reculé, een Brusselse die in 
Schepdaal woonde en die met de bus 
naar Ledeberg kwam. Na haar werd dat 

Frieda Cnop. Wie er na haar gekomen 
is, weet ik echt niet.  Ik weet wel dat er 
een tijd van komen en gaan van piano-
leraars is geweest, maar dat was na dat 
ik er les volgde. Orgel kreeg ik eerst van  
Marcel Defleur, na hem kwam Rudi 
Tas. Ik heb nog even les gevolgd bij een 
zekere Etienne Baert. Ik herinner mij 
dat hij ook iets gaf wat op samenspel 
moest lijken en dat hij niet de gemakke-
lijkste mens was. 
 

 
 

81 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ook blokfluit heb ik nog een tijdje ge-
volgd en zelfs… ballet! We werden eigen-
lijk een beetje onder druk gezet om dat 
ook te volgen, maar ik weet echt niet wie 
dat toen gaf.  Ik herinner me enkel dat 

het op de eerste verdieping van het pen-
sionaat was, waar toen ook  piano werd 
gegeven.  
 

Ik herinner me ook Frans Guldemont 
die dictie gaf en Christian Risack die de 
koperblazers onder zijn hoede had. Gi-
taar werd gegeven door Noel Heremans 
en ik meen te weten dat zijn vrouw Juli-
enne Steenackers toen notenleer gaf in 
Liedekerke.  Ik heb bij haar het vijfde 
jaar gevolgd en het was een schitterende 
lerares. Waarom Pamel maar vier jaar 
notenleer mocht geven en Liedekerke 

vijf, dat heb ik nooit begrepen. 
Wat het instrumentarium betreft, waren 
we zeker niet goed bedeeld. En wie het 
bekostigd heeft, weet ik helemaal 
niet.  Ik vermoed zelfs dat, vóór alles of-
ficieel geworden is, juffrouw Marie haar 
portemonnee nog wel eens zal openge-
trokken hebben.  
De allereerste piano waarop ik in het 
pensionaat les kreeg, was een grote 
bruine die later in Pamel nog gediend 
heeft in de notenleerklas. 
. 

Voor de lessen piano in de gemeente-
school werd een kleine, bruine ‘Zim-
merman’ gebruikt, eerder een slecht 
dan een goed instrument. Je moet dat 
ook een beetje zien in zijn tijd.  In de 

jaren ‘70 was het mode om al die instru-
menten te verlagen en te verkleinen met 
een grote kwaliteitsdaling als gevolg om-
wille van een bikkelharde concurrentie-
strijd met de Japanners. Over huren van 
instrumenten werd toen nog niet gesp-
roken. M.a.w., iedereen speelde op zijn 
eigen instrument.  Dat is wel een opval-
lend verschil met vandaag.   
Haast iedereen begint nu op gehuurde 
instrumenten en schakelt nadien over 
op een aangekocht instrument.  Of dat 
een goeie zaak is, laat ik in het mid-
den.  Ik weet wel dat  dadelijk op een 

eigen (beter) instrument beginnen een 
betere motivatie is om het vol te hou-
den. 
Waarom ik het heb volgehouden?  Mu-
ziek zal al heel vroeg in mijn oren en ge-
nen gezeten hebben zeker?  Ik deed het 
graag, had een goed gehoor en een fee-
ling voor dingen die goed klonken en 
voelde me aangetrokken tot de pi-
ano.  Oefenen was me echt niet te veel. 
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Maar ging het goed omdat ik oefende of 
oefende ik omdat ik het graag hoorde? 
Ik weet het niet. Wellicht heeft het met 
beide te maken.  
 

De lerares die me het meest is bijgeble-
ven is Frieda Cnop.  Een steengoede le-
rares piano, maar geen katje om zonder 
handschoenen aan te pakken.  Maar het 
klikte wel tussen ons.  En om eerlijk te 
zijn, ze was een lieve dame die voor mij 
door het vuur ging als het moest.  Ze 
heeft me meer dan eens verdedigd in 
Asse waar ik op den duur examen moest 
doen voor piano, maar waar ik ook een 
paar keer ondervonden heb dat de we-
reld niet altijd eerlijk in elkaar zit.  Frans 
de Rijs, die toen secretaris was in Asse 
en een serieuze boon voor me had,  zei 

indertijd dat ze meer dan moesten op-
passen met al wie van Pamel kwam.  En 
dikwijls waren we ook beter dan de leer-
lingen van Asse, maar ja, dat was daar 
soms heel moeilijk te verteren.   
 

Wat ik, terugblikkend op vroeger, wel 
prettig vond, was de jaarlijkse prijsuitrei-
king waar je platen of boeken kreeg.  Dat 
was de reden dat er bij mijn ouders een 
pick-up is gekomen. Of ik al die platen 
leuk vond toen… ik denk het niet.   

Wat ik wel weet nu is, dat ik op het 
goeie moment de juiste leraars gehad 
heb die er voor gezorgd hebben dat ik 
naar het conservatorium kon 
gaan.  Frieda Cnop, zonder haar was er 

helemaal geen denken aan dat ik in 
Brussel zou binnen geraakt zijn.  Zij 
heeft me goedschiks én kwaadschiks 
doen inzien dat ik anders moest leren 
spelen.  En geloof me, het is op een 
zeer drastische manier bij haar ge-
beurd.  Je zit in volle puberteit, denkt 
dat je toch een beetje deftig kan spelen 
en van het ene moment op het andere 
kon ik terug herbeginnen, letterlijk van 
nul.  Leuk was anders, maar zij boog 
niet.  Het was zo en niet anders.  Maar 
toch bleef die goesting om piano te spe-
len bestaan.    

Rudi Tas is ook iemand die me, ach-
teraf gezien, zeer sterk heeft beïnvloed. 
Hij was en is nog altijd een steengoede 
orgelleraar, muzikant en componist. 
Hij heeft me leren luisteren naar een 
akoestiek, leren wachten tot de galm 
weg was en vooral heeft hij me bijge-
bracht om me te leren aanpassen aan 
een ruimte, dingen die allemaal belang-
rijk zijn voor een muzikant. 
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En dan mag ik zeker nog Omer Daman 
niet vergeten.  Hij woonde in Gooik en 
was leraar notenleer in de academie van 

Anderlecht.  Ik heb daar het vijfde jaar 
notenleer terug overgedaan enkel en al-
leen ter voorbereiding van het ingangs-
examen notenleer in het conservato-
rium. Ik ben daar een hele tijd nadat  het 
schooljaar al gestart was, letterlijk bin-
nengevallen en heb meer dan op mijn 
poten moeten staan bij de directeur om 
me toch toe te laten in het vijfde jaar.  En 
eigenlijk ben ik daar nog het meest fier 
op, dat ik enerzijds die man bewezen 
heb dat er ook getalenteerd volk zit in 
academies op de boerenbuiten. Op het 
eind van het jaar kwam ik er als eerste 

uit. Spijtig voor de jongen die altijd al 
eerste was geweest, want ik heb hem zijn 
prijs en medaille afgenomen. 

Eenmaal binnen in het conservatorium 
ben ik piano gaan studeren bij André 
De Groote en viel ik voor een bijvak als 
liedbegeleiding op Frans Truyts.  Deze 
man heeft eigenlijk heel mijn verdere le-

ven bepaald.  Hij was directeur van de 
Stedelijke Academie in Sint-Niklaas. 
Hij vroeg me op een blauwe maandag 
of ik geen goesting had om de be-
kwaamheidsproef mee te doen in Sint-
Niklaas voor piano-begeleider.  Ik 
slaagde voor de proef, kon dus begin-
nen als pianobegeleider daar en kreeg 
dadelijk acht lesuren. Twee jaar later 
kwam er een grote hervorming en kreeg 
ik er met een smak vijftien uren bij en 
moest ik dus kiezen of ik volledig naar 
Sint-Niklaas trok. Het werd dus volledig 
Sint-Niklaas.  Ondertussen had ik ook 

al de vraag gekregen of ik geen prakti-
sche harmonie wou geven aan het con-
servatorium van Brussel. Na die boot 
een beetje afgehouden te hebben, heb 
ik toch ja gezegd en ondertussen ben ik 
daar ook al 34 jaar leraar.   
En dan kom ik eigenlijk bij de voor mij 
meest eenvoudige maar o zo belang-
rijke, om niet te zeggen ‘belangrijkste’ 
man: Jef Van de Perre, alias Jef van de 
koster (op Ledeberg). 

84 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hij is de persoon die me altijd aange-
moedigd heeft om toch orgel te spelen 
tijdens de mis, om alles en nog wat daar 
te begeleiden, haast letterlijk met de 
mentaliteit van "ze horen daar beneden 

toch niet wat gij hier doet".  Daar heb ik 
eigenlijk mijn vak geleerd van begeleider 
en leraar praktische harmonie.  Ik 
hoorde en voelde wel wat ik onder die 
melodie kon zetten, maar ik heb er ge-
leerd van het dadelijk  op het moment 
zelf te doen en van nooit of nooit te stop-
pen, wat er ook gebeurde. 
 
Er is nog een laatste ‘weetje’: ik sakker al 
heel mijn leven over slechte pia-
no's.  Ook tijdens mijn studietijd klaagde 
ik al dat de piano niet deed wat ik wou 
dat ze moest doen.  Vandaar dat mijn va-

der lang geleden zei dat ik er zelf mijn 
snaren moest opsteken die ik kapot 
speelde en zelf eens aan die schroeven 
moest draaien.  Het gevolg daarvan is nu 
dat ik me al meer dan 30 jaar bezig houd 
met pianorestauratie. 
 

Tot hier Peter Kestens. Onze derde ‘te-

nor’, die ooit nog samen met Jos en Pe-

ter rond het orgel van Jef heeft gestaan 

is … 

 

Helmut De Backer.  
 

Buiten een verre voorvader die in een 

Liedekerkse harmonie had gespeeld, 

was muziek bij de familie De Backer 

niet echt een  belangrijke zaak. Als 

knaapje van zeven had de kleine Hel-

mut bij wijze van spreken nog nooit 

over muziek gehoord. Op een dag 

vroeg zijn speelkameraad hem of hij 

geen zin had om ook misdienaar te wor-

den, is hij de volgende weken met zijn 

vriendje opgetrokken om pastoor Van 

De Gucht bij de erediensten te assiste-

ren. Hij was pas zeven jaar en kon nog 

maar net lezen, maar dat bleek geen be-

zwaar te zijn. Maar na een paar keer zijn 

taak opgenomen te hebben aan het al-

taar, was hij veel meer geboeid geraakt 

door wat er ginder boven op het dok-

saal gebeurde. Jef Van de Perre (jawel, 

opnieuw Jef!) zijn neus voor talent had 

weer niet gefaald. Er zat daar rond zijn 

orgel toch al wat jong volk, en op die 

ene zou het dus zeker ook niet aanko-

men. 
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Ik kon geen noot lezen, maar Jef deed 
mij een half uur vóór de mis komen en 
zette me stapje voor stapje op weg: “Kijk, 
dit is een sol, dat wordt zo geschreven op 
de notenbalk en op het klavier ligt die 

hier.” Ik kreeg daar in feite dus privéles. 
Ik was in mijn nopjes omdat ik voelde 
dat ik vooruitgang maakte. Op een keer 
mocht ik eens een eenvoudig liedje be-
geleiden. Je kunt je inbeelden wat dat be-
tekende voor een kereltje van zeven. Flo-
rent Kestens (de vader van Peter, die 
meezong in het kerkkoor) sprak daarop 
mijn moeder aan en hij zei: “Dat man-
neke moet toch naar de muziekschool 
gaan.” Toen mijn moeder me dat ver-
telde, viel ik uit de lucht. Wat is dat, een 
muziekschool?” 
Hoewel het al begin oktober was, mocht 

ik toch nog aansluiten in het notenleer-
klasje van Adolf Van de Perre. Ik heb 
van hem maar een paar maand les gehad 
want in december ging hij met pensioen 
en werd opgevolgd door Marijke 
Berghmans. Van haar de hele cyclus no-
tenleer gehad. Ik heb dat echt graag ge-
daan. Dat Marijke een heel goede lera-
res was, besefte ik nog meer toen ik later 
verder studeerde. 
Vanaf het tweede jaar volgde ik dan  

(uiteraard) orgel en ook piano. Ik heb 
tien jaar piano gevolgd aan de academie 
en in mijn herinnering is het alsof ik tien 
leraars voor piano heb gehad. Het was 
hier echt een komen en gaan. Ik was 

hoe dan ook al meer gemotiveerd voor 
orgel, maar door dat eeuwig wisselen 
van pianoleraars, zal dat niet echt een 
stimulans geweest zijn voor dat instru-
ment. 
 

 
 

Voor orgel had ik (veel) meer geluk. De 
eerste twee jaar kreeg ik les van Marcel 
Dufleur, en nadien het hele traject van 
de toen  nog piepjonge Rudy Tas. Hij 
was een bijzonder goede leraar. 
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Een orgel is natuurlijk geen piccolo die 
je in je binnenzak stopt. We moesten 
voor onze praktijk dus toegang krijgen in 
een kerk. Op Ledeberg was dat geen 
probleem, ik vroeg Jef om de sleutel en 

ik ging spelen zolang ik wou. In de kerk 
van Pamel was dat alles behalve eenvou-
dig. Toen ik al wat verder gevorderd was, 
ging ik ook spelen op het orgel van Ter-
nat en Affligem. Dat was dus allemaal 
met de fiets te doen, winter en zomer.” 
 

Net als Jos Van Isveldt en Peter Kestens 

volgde Helmut zijn humaniora aan het 

college in Ninove, en net als zij werd hij 

er de begeleider van het koor. Zij had-

den het begeleiden immers in hun vin-

gers. Vol respect bevestigt ook Helmut 

wat een belangrijke rol de oude Lede-

bergse koster gespeeld heeft in zijn le-

ven.  

Helmut wist al sinds zijn vijftiende dat hij 

zijn leven zou uitbouwen in de muziek. 

Ondanks schitterende cijfers voor wis-

kunde, koos hij niet zoals de meeste van 

zijn klasgenoten voor burgerlijk ingeni-

eur of geneeskunde, maar trok hij reso-

luut de kaart van de muziek. Rudy Tas, 

zijn orgelleraar, had hem echter aangera-

den om meteen na zijn humaniora zijn 

legerdienst te vervullen, zodat hij nadien 

volledig kon gaan voor het conservato-

rium. Het was een gouden raad want 

niet alleen behaalde Helmut tijdens dat 

‘legerjaar’ aan de academie zijn rege-

ringsmedaille voor orgel en harmonie, 

maar deed hij zijn laatste jaar notenleer 

nog eens over. Daardoor kon hij tijdens 

zijn eerste jaar conservatorium in Brus-

sel meteen zijn Eerste Prijs halen voor 

notenleer en harmonie. Nadien deed 

hij nog hetzelfde voor contrapunt en 

fuga. Nooit deed het hem in Brussel ie-

mand voor om die disciplines op drie 

jaar af te werken. 

Tijdens het tweede jaar viel er een do-

cent ‘praktische harmonie’ weg. Door 

een gelukkige samenloop van omstan-

digheden mocht Helmut deze interim 

opnemen.  Hij was dus nog geen 21 

toen hij zijn eerste les gaf aan het con-

servatorium! 
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“Ik gaf toen les aan gasten die ouder wa-
ren dan ik. Om er wat stoerder uit te zien 
heb ik dan mijn baard laten staan. Ik ben 
vanaf dan altijd aan het Brussels conser-
vatorium blijven les geven. Dat heb ik 
een aantal jaren gecombineerd met les te 
geven aan verschillende academies. Ik 
heb hier zelfs kort nog een interim ge-
daan voor Marijke Berghmans. Ik heb 
fantastische herinneringen aan mijn tijd 
in de academie van Sint-Agatha-Ber-

chem waar Dirk Baeten de bezielende 
directeur was, een inspirerende figuur en 
een vriend voor het leven. 
Tussendoor was ik ‘stoemelings’ ook in 
de orgelrestauratie en orgelbouw gerold. 
Ik heb dat tussen 1997 en 2009 als bijbe-
roep uitgeoefend. Maar toen ik een vol-
ledige betrekking kreeg op het conserva-
torium en daar ook een verantwoorde-
lijke functie heb gekregen, was deze 
combinatie niet meer mogelijk.” 
 

Er zijn niet zoveel academies die kunnen 

zeggen dat ze onder hun oud-leerlingen 

iemand hebben die aan het Brusselse 

Conservatorium klavierpraktijk en theo-

retische vakken doceert én er bovendien 

ook opleidingshoofd is.  
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Jan Van Den Bosch 
 

Het heeft een tijdje geduurd voor juf-

frouw Borginon destijds ook jongens 

kon werven voor haar muziekschool. 

Toen Elza Van Saene mee ging duwen 

aan de kar, stapte ze resoluut naar een 

‘jongensrijke’ familie in haar buurt. Met 

Staf, Louis en Jan Van Den Bosch kon 

ze zo drie jongens meetronen naar de 

muzieklessen in het pensionaat. Staf en 

Louis hebben het niet lang volgehouden, 

maar Jan, die duidelijk wel talent had, 

werd een trouwe leerling van de muziek-

school. Zijn verhaal: 

“We zaten daar in dat oude gebouw met 
onze zangboekjes van Emiel Hulle-
broeck en met juffrouw Marie achter 
een gammele piano. Later op het school-

jaar kwam Adolf Van de Perre de lessen 
notenleer en piano geven. Juffrouw Ma-
rie had me toen ook aangeraden om , ter 
voorbereiding van mijn pianolessen, al 
even te oefenen met Benoni Vermoe-
zen, een muzikant die enkele huizen ver-
der woonde, in een klein, smal huisje te-
genover de Dender. Van Benoni heb ik 
mijn eerste lessen gekregen. Het resul- 

taat was zo goed dat ik nadien meteen 
in het tweede jaar mocht starten. 
De volgende jaren kwam er voor mij 
dan nog dictie en ballet bij. Dat laatste 
was niet echt een succes, ik heb het 
maar twee jaar volgehouden. We waren 
maar met twee jongens en we dachten 

dat we de meisjes meteen in de lucht 
zouden mogen zwieren. Niets daarvan: 
het waren zware oefeningen aan de 
balk, waarvan onze kuiten in een kramp 
gingen.  
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Ik volgde dictie bij Frans De Braekeleer. 
Toen kreeg ik piano van een blinde kos-
ter uit Meerbeke, ik geloof dat die mens 
Liessens heette.  
Die kwam met de tram naar de Belle, 

vandaar kende hij de weg naar Ledeberg. 
Het was bij juffrouw Marie thuis dat hij 
ons pianoles gaf. Hij had altijd een dik 
boek bij met alle stukken die wij moes-
ten leren, maar bij hem stond het wel in 
Braille genoteerd. Die mens is toen ook 
bij ons thuis de piano komen stemmen. 
Toen hij zich neerzette op de toegescho-
ven stoel, tastte hij aan het vlechtwerk en 
zei: “Welke amateur heeft dat gedaan?”  
Hij heeft dan bij ons niet enkel de piano 
gestemd, maar ook alle stoelen vakkun-
dig hervlochten. 
 

Ik ging heel graag naar de muziekschool, 
maar het was wel heftig! Ik ging in die tijd 
met de fiets naar het Mulhof naar 
school, op maandagnamiddag, zonder 
eten meteen doorrijden naar Ledeberg 
voor de pianoles, de woensdagnamiddag 
was opgevuld met de notenleer en zater-
dagvoormiddag was er dan ballet en dic-
tie.  
Zondagvoormiddag naar de voetbal en 
zondagnamiddag uiteraard nog naar de 

   

 

 

 

Chiro ook. Ze moeten mij niet komen 
vertellen dat de kinderen vroeger geen 
stress hadden!!!” 
 
 

Dirk Van Lierde  
 

Zoals de naam ‘Van Lierde’ vroeger 

stond voor molenaarstraditie, zo staat 

die naam in Borchtlombeek de voorbije 

eeuw voor muzikaal talent. Dirk Van 

Lierde is er een uitgesproken exponent 

van. Met muzikale genen gezegend 

langs vaders- én moederskant, trok het 

baasje op zijn acht jaar naar de muziek-

lessen van de fanfare ‘de Verbroede-

ring’ (waar zijn vader dirigent werd), 

maar hij werd tegelijk ook ingeschreven 

aan de Roosdaalse muziekacademie, sa-

men met zijn buur en spitsbroeder voor 

het leven Pol De Kegel. Die dubbele 

muziek-pedagogische educatie, gepaard 

met uitgesproken talent, maakte dat 

Dirk moeiteloos doorheen zijn oplei-

ding ‘vloog’.   
 

“Ik heb in Pamel vijf jaar notenleer ge-
daan. Piano kreeg ik van een oude 
dame wiens naam ik me niet meer her-
inner. Ik was niet bepaald een voorbeel-
dige leerling, want ik deed nooit iets 
voor de les. 
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Maar wanneer er muzikaal dictee werd 
gegeven, vond ik dat doodgemakkelijk, 
terwijl de anderen zaten te blazen. Ik 
hóórde gewoon die noten. Dat gold ook 
voor mijn maat, Pol. We maakten er dan 
ook een beetje een sport van om van ons 
te laten afschrijven.  
Op een bepaald ogenblik moesten we 
ook muziekgeschiedenis volgen. Dat 
kregen we van een tof madammeke die 
het heel boeiend kon uitleggen. Dat in-
teresseerde me dus wel, al heb ik ook 

voor die examens nooit een ‘klop’ ge-
daan. Dat soort zaken onthouden ging 
vanzelf.  Toen ik in het laatste jaar mijn 
examen voor notenleer moest afleggen, 
was het heel mooi weer. Ik heb mijn fiets 
toen ergens langs de kant van een weide 
gelegd en in het gras liggen genieten van 
het zonnetje. Examen gemist dus en… 
gebuisd. Mijn moeder heeft nog gepro-
beerd te onderhandelen, maar het ver-
dict was gevallen.  
Omdat ik intussen al goed bezig was in 
de fanfare heb ik mijn jaar niet overge-
daan.” 
 

Grote gevolgen voor zijn muzikale carri-

ère heeft het voorval niet gehad. Bij ‘de 

Verbroedering zat hij aan de pupiter 

naast zijn grootvader, de virtuoze bugel 

van de fanfare. Toen hij twaalf was, 

speelde hij de aartsmoeilijke stukken-

echter al sneller dan zijn gerenom-

meerde opa. Maar Dirk is altijd op zoek 

naar nieuwe muzikale uitdagingen. Hij 

leerde zichzelf ‘tussendoor’ gitaar spe-

len en toen hij 16 jaar werd, richtte hij 

met enkele vrienden een coverbandje 

op. Tegelijkertijd trad hij met zijn maat 

Pol De Keghel ontelbare keren op voor 

alle mogelijke festiviteiten. Toevallig 

rolde hij ook in de jazz-wereld waar hij 

eerst als percussionist, later als trompet-

tist de pannen van het dak speelde. Op 

zijn vijfentwintigste, kreeg hij de diri-

geerstok van zijn vader in de hand en 

zou hij de fanfare ‘de Verbroedering’ 21 

jaar leiden. Maar ook in de folk voelt hij 

zich thuis: met de betreurde accordeon-

virtuoos Wilfrid Moonen heeft hij een 

paar honderd maal opgetreden en de 

groep Arjaun heeft aan hem een ge-

droomde arrangeur-componist én con-

trabassist. Terwijl hij intussen al een 

hele tijd de harmonie van Baardegem 

met vaardige hand dirigeert, schudt hij 

blijkbaar moeiteloos knappe melodieën 

uit zijn mouw voor zangers uit de meest 

verschillende genres. Zeg maar: een ras-

paard op de Roosdaalse muzikale 

weide! 
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Één van de klasgenoten van Dirk van 

Lierde was Martine Van Havermaet. Zij 

ziet haar klasje nog altijd braaf op de bin-

nenkoer van het pensionaat verzamelen, 

nadat juffrouw Elsa vanuit de deurope-

ning haar discipelen met handgeklap tot 

de orde riep. We zullen de namen niet 

vernoemen van de kapoenen die toen al-

lerlei fratsen uithaalden tijdens de lessen 

notenleer. Die lessen waren overigens 

niet echt de ‘dada’ van Martine, die maar 

wat blij was dat ze tijdens het muzikaal 

dictee in de buurt zat van Dirk Van 

Lierde. We zullen ook de technieken 

maar niet verklappen die ze gebruikte 

om de juiste oplossingen doorgespeeld 

te krijgen, het zou de huidige leerlingen 

misschien op ideeën kunnen brengen. 

Ook de balletlessen waren niet echt iets 

waar Martine naar uitkeek, maar de dok-

ter had haar moeder ervan overtuigd dat 

ballet een heel goede remedie was tegen 

… platvoeten. Aan wie ze wel goede her-

inneringen bewaart is de lerares Muziek-

geschiedenis. Vooral omdat dit een vro-

lijke, en hippe geklede dame was, die de 

saaiheid deed vergeten die er toen soms 

wel heerste in de academie. Ook aan 

haar leraar gitaar heeft ze veel gehad. 

Ondanks het feit dat ze het nooit tot vir- 

tuoos heeft gebracht, is haar muzikale 

opleiding haar later goed van pas geko-

men als ‘crea-juf’ in de lagere school van 

het Ninoofse college. 
 

Een oud-leerling die wel de muziek op 

zijn hele levensloop heeft meegenomen 

is Wim Suys. Wims’ vader, tandarts 

Eddy Suys, was een ijverige cultuurpro-

motor en zelf een verdienstelijk muzi-

kant. Toen zijn dochter en zoon begin 

jaren tachtig naar de muziekschool trok-

ken, zou hij een oudervereniging voor 

de muziekschool oprichten. Wanneer 

Wim vertelt over zijn ervaringen in de 

Roosdaalse muziekschool, valt op hoe 

belangrijk sommige leraars wel zijn ge-

weest voor hem.    
 

Toen ik na mijn eerste jaar notenleer 

een instrument mocht kiezen, was ik 
wat teleurgesteld omdat ik heel graag 
slagwerk wou doen en dat er op dat 
ogenblik in de Roosdaalse academie 
nog geen mogelijkheid was om dat te 
volgen. Dus koos ik voor bugel en kreeg 
ik Christian Risack als leraar. Dat deze 
mens mijn pad heeft gekruist, was echt 
een revelatie.  Die man was veel te goed 
voor deze wereld. Hij had zoveel talen-
ten, maar hij was te bescheiden.  
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Hij was eigenlijk eerst trompettist die 
zich heeft kapot gespeeld. Hij is echt een 
heel goede trombonist geworden die nog 
heeft gespeeld met Freddy Sunder in het 
BRT-orkest. Hij leefde voor de muziek, 

was voortdurend arrangementen aan het 
schrijven en herschrijven voor zijn leer-
lingen en voor zijn samenspelklassen. 
Als je naar zijn les kwam, en je speelde 
wat je de voorbije week had ingeoefend, 
dan zat hij niet zomaar stilletjes te luiste-
ren, maar hij nam zijn trombone en 
speelde rond jouw simpele lijn een fris 
arrangement, waardoor je de indruk 
kreeg alsof je zelf een heel mooi stuk aan 
het spelen was. Als je al eens een minder 
dagje had en je niet echt op niveau aan 
het spelen was zei hij steevast: “Jomma 
manneken azo niet hé, kom we gaan dat 

nog eens proberen.” 
 

Uit vorige getuigenissen van William 

Barbé en Frans Vanderschueren kon-

den we ook al opmaken dat deze vader-

lijke figuur bij heel wat muzikanten een 

grote invloed heeft gehad. Hij heeft op 

een bepaald ogenblik beroerte gekregen 

waardoor hij half verlamd was. Zijn 

vrouw Lydia Lesage, een beroemde zan-

geres die les gaf aan conservatorium, 

vermaande hem dat zijn gehoor sinds-

dien niet meer zo zuiver was en dat hij 

daardoor vals speelde. Hij heeft zijn  

trombone dan opzij gelegd en is overge-

schakeld op tuba. 

Wim herinnert zich over hem nog een 

prettige anekdote: 
 

“Ik had les van Risack op vrijdagnamid-
dag tot halfvijf. Ik was dan zijn laatste 
leerling en dus zat zijn lesdag er ook 
voor hem op. Nu hadden we op een 
keer nog wat zitten praten en had hij wat 
meer tijd genomen om zijn lokaal op 
orde te zetten. Hij was nadien nog even 
naar het lerarentoilet gegaan dat zich in 
een ander deel van het schoolgebouw 
bevond. Intussen was Annie Huyle-
broeck, de vlijtige toezichtster,  in vlie-

gende vaart naar de school gekomen, 
zag dat alle lokalen leeg waren en deed 
meteen de deuren op slot, ook de deur 
van de toiletten. Daarna haastte ze zich 
gauw naar het gemeentehuis waar ze 
aan de slag was op de bevolkingsdienst. 
Maar Christian Risack zat daar dus ‘op 
zijn gemak’ en hoorde plots alle deuren 
op slot gaan. Tegen de tijd dat hij zich 
wat gefatsoeneerd had, was over de hele 
school een diepe weekendruststand ge-
daald. 
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Daar zat hij dan in dat kleine lokaal met 
enkel een hoog kiepraam. 
De GSM zou pas drie decennia later zijn 
intrede doen, de zaak leek hopeloos. Hij 
heeft dan met al wat hij kon vinden zitten 

bonken op de ramen en de regenpijp, tot 
er uiteindelijk iemand Annie is gaan roe-
pen om hem uit zijn oncomfortabele si-
tuatie te verlossen. 
Vanaf toen heeft hij zijn lessen verplaatst 
naar woensdagnamiddag.” 
 

Wim heeft nog enkele lessen notenleer 

gekregen van Adolf Van de Perre in het 

lokaaltje naast de turnzaal, maar toen die 

met pensioen ging, kregen ze les van een 

heel nieuwe leerkracht, die uitpakte met 

een totaal andere methode, haar naam: 

Marijke Berghmans. Zij komt in het vol-

gende hoofdstuk zelf ook aan het woord. 

Maar we kunnen nu al het oordeel van 

Wim meegeven. 
 

“ Ze was pas afgestudeerd en wij vonden 
haar aanpak aanvankelijk behoorlijk 
streng. Het moet ook niet eenvoudig ge-
weest zijn, zo’n grote, heterogene groep 
notenleer bijbrengen. Er waren uiteraard 
veel kinderen die echt wel gevoel had-
den voor muziek en ook tot een resultaat 
wilden komen, maar er waren ook kin- 

deren die daar werden gedropt als in 
een soort naschoolse opvang. Ook de 
huisvesting was erg primitief. Op een 
bepaald ogenblik heeft mijn vader zelf 
een bord gemaakt waarop hij notenbal-

ken schilderde, zodat de juf dat niet 
elke les opnieuw moest doen.  
De kordate aanpak van Marijke leidde 
voor veel leerlingen echter tot succes. 
Als ik zie met welke bagage wij zijn af-
gestudeerd, dan was dat zeker op een 
veel hoger niveau dan wat mijn goede 
vrienden uit naburige muziekscholen 
toen bereikten. Zo werden er bij ons bv. 
de vijf sleutels grondig in gedrild. Ik heb 
nog altijd bewondering voor haar aan-
pak en de manier waarop ze ons zover 
heeft gebracht.” 
 

Wim heeft achteraf toch zijn grote 

liefde ‘het slagwerk’ gevolgd en is op dit 

ogenblik een zeer gewaardeerd percus-

sionist in de Hafabra-wereld en hij is 

ook de bezieler van het gerenom-

meerde big-bandensemble ‘The Mark 

River Band’ uit Herne. 
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We schuiven wat dichter naar vandaag 

en komen terecht bij iemand die als 

achtjarige trouw vanuit Strijtem naar de 

muziekschool in Pamel werd gevoerd 

om daar vlijtig te luisteren naar Marijke 

Berghmans in de notenleerles. Greet 

Bulté besefte na een jaar dat ze niet voor 

muziek in de wieg was gelegd. Dus koos 

ze resoluut voor ‘Woord’, of ‘dictie’, zo-

als dat toen werd genoemd. 

 

“Er waren nogal wat vriendjes uit de 
buurt, zodat onze ouders een soort van 
wisselbeurt hadden om de tocht van 
Strijtem naar Pamel te organiseren. Mijn 
eerste dictielerares heette Kristina en 
putte bijna uitsluitend uit het repertoire 
van Annie M.G. Schmidt. Later kreeg ik 
voordracht van Frans Guldemont, tot 

die met pensioen ging. Het klikte echt 
met ons groepje. Die lessen waren zeker 
geen opdracht, in tegendeel, we vonden 
het allemaal heel plezant. Dat bleef ook 
zo toen we voordracht kregen van Stef 
Danhieux (heel kort) en van Kris Van de 
Weyer.  
Kris was diegene die ons bijzonder goed 
kon motiveren, een ‘trekker’. Zij moe-
digde ons sterk aan om dichtbundels aan 
te schaffen, ze gaf ons ook inspraak in de 

keuze van gedichten en ging met ons 
vaak naar theater in Ternat,  Aalst en 
Gent. Toen mijn neef omkwam bij een 
auto-ongeval wist zij me daarin goed te 
benaderen, en besefte ik dat ze veel 

meer was dan alleen maar academiejuf. 
Voor toneel werd er nogal wat gewisseld 
van leraars, maar het waren telkens heel 
bekwame lesgevers. Ik herinner me de 
lessen in ’t Vlot’ met Luk De Koninck, 
dat was echt top! Ook Nel Rosiers en 
Agnes De Nul waren super. Wat me 
ook opviel was dat het zo goed klikte 
tussen Kris (voordracht) en Agnes 
(drama), waardoor er een vruchtbare sa-
menwerking ontstond. Er is een plek op 
de ‘cultuurzolder’ die mijn sporen 
draagt. We moesten bij Agnes voor ons 
examen een caféscène spelen en mijn 

vriendin Nancy moest bier, water en 
cola uitschenken, maar ze kon het niet 
snel genoeg ingieten. Ik moest helemaal 
op het einde het glas water over mijn 
hoofd gieten, maar er stond geen water. 
Ik moest dan bliksemsnel een beslissing 
nemen, wordt het bier of cola? De druk 
van het examen deed me dan maar be-
slissen om cola te kiezen en het glas cola 
over me heen te kieperen. De vlek is ja-
renlang zichtbaar gebleven. 
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Die lessen hebben bij mij echt een heel 
warm gevoel achtergelaten, het was meer 
dan alleen maar bezig zijn met taal, wij 
vertelden daar voor een stukje ons leven. 
Die leerkrachten hebben eigenlijk een 
periode van ons leven mee gevolgd. 
Er waren toen ook de fameuze voor-
drachtwedstrijden tijdens de boeken-
beurs van het Davidsfonds, waar wij als 
leerlingen van de academie in feite een 
groot voordeel hadden ten opzichte van 

de andere meisjes en jongens. Vandaar 
dat wij ook vaak met de prijzen gingen 
lopen.” 
 

Het moet een groep geweest zijn die 

goed aan elkaar hing, want een aantal on-

der hen bleven, nadat ze waren afgestu-

deerd, nog drie jaar naar de academie 

komen. Greet studeerde intussen voor  

lerares Nederlands. Toen er in de aca-

demie plots een interim vrijkwam voor 

een aantal uren op vrijdagnamiddag, 

heeft ze die opdracht  met plezier drie 

jaar vervuld. Toen ze een voltijdse op-

dracht kreeg in het dagonderwijs is ze 

met een beetje spijt toch gestopt met 

haar lessen aan de academie. 

 

“‘De Roosdaalse academie heeft echt 
wel een grote impact gehad om mijn 
verdere leven. Die invloed bleef door-
werken. Toen An Evenepoel en Her-
man Claeys in 2008 plannen maakten 
om in het Koetshuis een toneelvereni-
ging op te richten, waren mijn klasge-
noot Len en ik er als de kippen bij om 
mee onze schouders te zetten onder het 
project. En zo is ‘Tejauter ‘t Kerrekot’ 

op de sporen gezet (waarvan we vorig 
jaar overigens het jubileumstuk van het 
eerste decennium hebben opgevoerd). 
De band met ‘het huis’ is er dus nog al-
tijd.” 
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Joris D’Hasseler  

 

Niet iedereen zet al op zijn achtste jaar 

de stap naar de muziekschool. Zo had-

den de broertjes Joris en Wouter D’Has-

seler de lokroep van de muziek nog niet 

gehoord. Zij amuseerden zich bij de 

Chiro op de Pamelse Varing. Ze wisten 

wel dat Koen De Vits, een van hun chi-

romakkers een fervent muzikantje was, 

maar zij waren daar helemaal niet mee 

bezig. Tot … 
 

“Toen ik twaalf jaar was stond er plots 
iemand voor de deur van de fanfare De 
Verbroedering Borchtlombeek. Die wa-
ren leden aan het werven voor het mu-
ziekschooltje dat ze binnen de fanfare 
hadden opgestart. Zo zijn mijn broer en 

ik toevallig in de muziekwereld gerold. 
We hebben daar dan een  jaartje noten-
leer gevolgd en toen we het volgende jaar 
een instrument mochten kiezen, ben ik 
voor trompet gegaan. Toen we daar zo 
een jaar of drie mee bezig waren, hadden 
mijn broer en ik toch de indruk dat we 
een beetje vast zaten. We wilden echt 
nog wat dieper gaan in de muziek en zo 
hebben we ons dan in Strijtem in de mu-
ziekschool laten inschrijven. We hadden 
wel al onze basis 

gekregen in de fanfare, maar toch kun 
je dan in het officieel onderwijs niet zo-
maar bij de gevorderden beginnen. Na 
een paar proeven mochten we wel met-
een naar het derde jaar instromen, zo-

dat we toch niet vanaf nul moesten be-
ginnen. Vanaf dan ging het flink voor-
uit! 
Intussen hadden we ook voor een an-
der instrument gekozen: mijn broer 
speelt nu euphonium en ik heb mijn 
hart verpand aan de trombone. We kre-
gen in de academie les van Erik Devos, 
niet alleen een steengoede muzikant, 
maar ook een uitmuntend pedagoog 
die overweg kon met jonge en minder 
jonge mensen, bekwame en beperkte 
talenten. De lessen samenspel, die we 
(na de omschakeling van Asse naar 

Ninove) in Ninove kregen, waren een 
feest. In onze vriendenkring zaten nogal 
wat muzikanten die actief waren het bij 
het Loemeks Muziek Kollektief, een 
toffe bende jonge mensen die het insta-
porkest vormde van de Fanfare De 
Eendracht uit Onze-Lieve-Vrouw-Lom-
beek. Mijn lief van destijds was daar 
penningmeester en onze oude kom-
paan Koen De Vits was (en is) er de 
grote bezieler van.” 
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Het is inderdaad merkwaardig wat een 

hechte groep muzikale vrienden Koen 

De Vits en Evelien Vanderschueren 

daar nu al heel wat jaren rond zich weten 

te verzamelen. Al even opmerkelijk is 

dat zij met hun opleiding binnen de fan-

fare niet in de weg staan van de reguliere 

muziekschool, maar dat zij zich eerder 

als een partner zien. Hierover Koen De 

Vits: 
 

“Ik geef wekelijks les aan kleine groepjes 

muzikanten die via de fanfare notenleer 
willen krijgen. Na een half jaar notenleer 
komt er instrumentles bij. 
Het instrument wordt voorzien door de 
fanfare, uiteraard gaat het hier dan 
vooral over houtblazers, koperblazers en 
slagwerk. 
De toetsen die worden afgenomen (en-
kel vaardigheden) zijn niet op punten, 

maar worden wel vertaald naar concrete 
opvolging om de leerling waar nodig bij 
te sturen. 
Wanneer een leerling het juiste niveau 
haalt, wordt die verwacht op de repetitie 

van het jeugdorkest of het 'grote' orkest 
(=de fanfare).  
Door onze soepele aanpak werken we 
niet alleen aan de muzikale ontwikke-
ling, maar wordt er ook gesmeed aan 
een vriendschapsband die de jonge 
mensen ook met hun streek verbonden 
houdt. 
 

 

Lana Ringoot  

 
Soms wordt het hele gezin betrokken 

bij de academie. Neem nu de familie 

Ringoot. Dat Lana als dochter van een 

acteur trouwe klant zou worden in de 

afdeling Woord lag voor de hand. Maar 

aanvankelijk nam ze daar ook notenleer 

en piano bij. Later werd dat dan voor-

dracht en toneel bij Kris Van de Weyer 

en Marc De Corte.  Wat ze uit die ne-

gen jaar academie (2007-2016) mis-

schien nog  als mooiste herinneringen 

zal meenemen, zijn de groots opgezette 

publieksoptredens. 
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“Die grote optredens waren zeer opwin-
dend. Maanden op voorhand was ieder-
een er al mee bezig. Zo was er bv. het 
project ‘Love is in the air’ in het voorjaar 
van 2014. Dat bestond uit twee optre-

dens in het teken van Valentijnsdag. Er 
namen verschillende klassen van allerlei 
leeftijden uit Muziek, Woord en Dans 
aan deel. Zo kreeg iedereen de kans op 
een toonmoment voor een volle zaal met 
ouders en familie. De verschillende 
deeltjes hadden allemaal te maken met 
het onderwerp ‘liefde’. Als rode draad 
waren er twee leerlingen uit Woord die 
tussenstukjes brachten om alles met el- 
 

kaar te verbinden. Zelf heb ik mee op-
getreden met de klas Toneel van Marc 
De Corte. We speelden toen enkele 
scènes uit Midzomernachtsdroom van 
Shakespeare.” 

 
Terwijl Lana op de planken het beste 

van zichzelf gaf, wrong papa Emile zich 

in alle bochten om mooie fotoreporta-

ges te maken van de optredens, mama 

Chrisje was op haar beurt druk in de 

weer om het kapsel en de grime van de 

jonge artiesten te verzorgen en om een 

hand toe te steken bij het maken van de 

kostuums.  
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Elise Goossens 
 

Een hele reeks oud-leerlingen passeer-

den al de revue. Sommigen onder hen 

hebben intussen al een zeer respectabele 

leeftijd bereikt. Anderen verkeren in 

hun absolute topjaren. Maar we eindigen 

het ‘leerlingenoverzicht’ met iemand die 

de volle toekomst nog in zich draagt: 

Elise Goossens uit Onze-Lieve-Vrouw-

Lombeek. 
 

Het stond in de sterren geschreven! Va-

der Eddy die vergroeid was met de Lom-

beekse fanfare en moeder Sofie, die al 

van in haar prille jeugd thuis was in de 

Okegemse harmonie, hadden de muzi-

kale genen gul doorgegeven aan hun 

dochter.  

Elise (°2005) leerde haar eerste noten 

herkennen op een pupiter van de Oke-

gemse muziekmaatschappij. Met veel 

enthousiasme mocht ze na korte tijd ook 

op een instrument beginnen te oefenen. 

Ze heeft er nooit aan getwijfeld dat haar 

keuze zou vallen op de dwarsfluit.  
 

“Ik speelde wel heel graag in de fanfare, 
maar ik voelde dat ik toch nog wat meer 
kon halen uit mijn instrument. Toen heb 
ik me laten inschrijven aan de academie 
in Strijtem. Daar moest ik natuurlijk 

 
 

ook verder notenleer volgen, maar ik 
was vooral blij omdat ik in de lessen bij 

mevrouw Paule Corthier voelde dat ik 
mijn instrument nog beter leerde be-
heersen. Intussen is zij al zeven jaar 
mijn lerares. Ik kan het heel goed met 
haar vinden. Het is ook prettig dat ik sa-
men met mijn twee nichtjes naar de mu-
ziekschool kan gaan. Mijn ouders sti-
muleren me natuurlijk om door te zet-
ten, maar ik wil het zelf ook wel écht 
graag.  
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Wat ik leer in de academie zijn uiteraard 
klassieke stukken. Dat is helemaal an-
ders dan in de fanfare, moeilijker ook. 
Maar er is veel afwisseling en dus ook 
best leuk om te doen. Ik heb intussen 

ook piccolo leren spelen, niet eenvoudig 
maar ook heel tof.  
Wat ik leer in de muziekschool, kan ik 
ook toepassen in de fanfare. Samen met 
de andere jongeren die op de academie 
les volgen, kunnen we zo ook het peil 
van onze fanfare verbeteren.” 
 

Elise speelt  nog altijd in de harmonie  en 

het jeugdorkest van Okegem, maar dus 

ook in de fanfare ‘De Eendracht’ uit O.-

L.-V.-Lombeek, een bloeiende muziek-

vereniging die ook een jongerenafdeling 

heeft, het ‘Loemeks Muziek Kollektief’.  

Dit is meer dan een groep jonge men-

sen die muziek maakt. Onder de bezie-

lende leiding van Koen De Vits en 

Evelien Vanderschueren is het LMK 

uitgegroeid tot een vrolijke, hechte jon-

gerenbeweging die het Roosdaalse mu-

zikale veld met veel creativiteit verrijkt. 

En zo heeft de Roosdaalse academie 

onrechtstreeks ook hieraan onmisken-

baar een verdienste. 
 

 

We hadden nog veel meer jonge en minder jonge artiesten kunnen laten 

getuigen over hun belevenissen aan de Roosdaalse academie. Ongetwijfeld 

zijn er prachtige anekdotes niet aan  bod gekomen. Maar we kunnen van dit 

boek geen hele encyclopedie maken. We troosten ons met de gedachte dat 

een redelijk deel van de periodes, categorieën en instrumenten een verte-

genwoordiger hebben gehad in dit overzicht.  

Tijd om ook even de docenten aan het woord te laten… 
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De leraars  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Tijdens de vele gesprekken met oud-

leerlingen, viel het op hoe ontzettend 

belangrijk de rol van een leraar kan zijn. 

De motivatie en de inspiratie die zij 

meegeven, zijn vaak bepalend voor de 

ontwikkeling van een talent. Spijtig 

genoeg is soms ook het tegenover-

gestelde waar. De dankbaarheid die veel 

oud-leerlingen betuigden en de 

ontroering waarmee ze spraken over 

sommige leraars bewijst dat ook in onze 

academie een aantal lesgevers aan het 

werk waren die meer deden dan alleen 

maar hun job.  

Zonder afbreuk te doen aan de 

verdienste van al die andere docenten, 

zetten wij er in dit hoofdstuk enkele nog 

eens in het zonnetje. 

 

Adolf Van de Perre 
  

In de proloog hebben we het uitgebreid 

gehad over Marie Borginon, de grond-

legster van de academie. Iemand die ook 

van onschatbare waarde is geweest in de 

pionierstijd van de Roosdaalse muziek-

academie is Adolf Van de Perre. 

Ik denk niet dat er iemand is die één  

kwaad woord kan vertellen over deze 

minzame man. Hij werd geboren op de 

Ledebergse heuvel, in de schaduw van 

het kerkje waar zijn vader koster was. 

Net als zijn zus en broers was hij 

muzikaal aangelegd. Geen wonder dat 

hij aan het (toen nog) Mechelse Lem-

mensinstituut ging studeren en er 

laureaat werd in de orgelklas. 
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Op zijn 25ste kreeg hij de kans om als 

organist-koster aan de slag te gaan in  

Alsemberg. De hertogelijke Onze-Lieve-

Vrouw-kerk met kathedraalallures. 

Samen met zijn vrouw Louisa Vanden 

Berghe zal hij er zijn leven uit-bouwen, 

al blijft de band met Pamel nog heel lang 

behouden. Zijn dochter Rita en zijn 

zoon Guido, vertellen met veel warmte 

over hun vader. Zij bewaren immers ook 

nog veel herinneringen aan het dorp uit 

hun jeugd en aan de rol die hun vader 

speelde in de ontstaansgeschiedenis van 

de muziekschool en het Ludwigkoor. 

Ik heb zelf nog als sopraantje naast Rita 

gestaan terwijl haar vader met volle over-

gave het Ludwigkoor dirigeerde. Geze-

ten achter zijn orgel, of de wat broze 

stemmen van zijn koor omvormend tot 

mooie harmonie, dat waren zijn geluk-

kigste momenten. Hij deelde met juf-

frouw Marie Borginon de onbaatzuchtig-

heid om zijn niet altijd even getalen-

teerde dorpsgenoten boven zichzelf te 

laten uitstijgen. Wanneer dan, na een ge-

slaagd concert een enthousiast applaus 

over het podium rolde, zette hij zich be-

scheiden opzij, maar zijn ogen blonken 

van terechte trots. 

Zijn inzet voor de muziekschool was al 

even groot. Al was het publiek daar niet 

altijd even gemotiveerd als bij de koor-

leden. Wanneer enkele sloebers het 

notenleerklasje verstoorden met hun 

plagerijen, probeerde hij hen met zacht-

heid op andere gedachten te brengen. 

Boosheid of harde tucht waren aan hem 

niet besteed. Toch zal hij vaak naar huis 

zijn gegaan met een onvoldaan gemoed. 
  

Ook in het IMI (de vroegere zuster-

school op Ledeberg) heeft Adolf Van 

de Perre vele jaren de beginselen van de 

notenleer proberen bij te brengen. Bij 

sommigen is dat zeer goed gelukt. Een 

aantal van zijn leerlingen hebben het 

zeer ver gebracht op muzikaal gebied. 

Maar er zijn jammer genoeg nogal wat 

mensen die vandaag beseffen dat zij het 

in hun ‘zotte jaren’ tijdens het muziek-

uurtje toch beter wat minder bont had-

den gemaakt. Het respect dat ze nu voe-

len voor deze fijne musicus, kunnen ze 

nog enkel postuum betuigen. Adolf 

Van de Perre overleed in 1991.  
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Wij konden de historiek van de voorlo-

per van de Roosdaalse academie samen-

stellen aan de hand van een keurig bijge-

houden archief van Marie (alias Myriam) 

Borginon. Dat werd ons welwillend ter 

beschikking gesteld door Constantia 

Lindemans, de huidige bewoonster van 

het mooie landhuis op de Ledebergse 

Dries en verwante langs vaders kant. In 

een van de meest vergeelde documenten 

vonden we dat een ander familielid in de 

prille aanvangsdagen van de ‘muziek-

school’ heeft les gegeven. Juffrouw 

Borginon wou echt alle facetten van het 

artistieke spectrum aan bod laten ko-

men.  Volgens haar was ‘bewegingsleer’ 

ook een noodzakelijk onderdeel van 

deze vorming en dus ging ze op zoek 

naar iemand die dit kon onderrichten. 

Ver hoefde ze niet te zoeken want haar 

neef,  Joseph Alfred Dockers, was leraar 

Lichamelijke Opvoeding aan het presti-

gieuze, door de Jezuïeten bestuurde, 

Sint-Jozefscollege in Aalst. Door allerlei 

omstandigheden was het een korte pas-

sage, maar uit het gesprek dat we hadden 

met Alfred Dockers, bleek nog maar 

eens hoe doortastend de stichtster van 

onze muziekacademie wel was. 

 
 

Alfred Dockers’  (°1933) eerste voor-

naam is Joseph, naar zijn dooppeter Jo-

seph De Schepper, toenmalig burge-

meester van Pamel. Zijn vader Emerie 

Dockers was arts en zijn moeder Al-

fonsine Borginon, was een tante van 

Marie Borginon. Alfred is altijd een 

sportieve kerel geweest. Aan de Leu-

vense Universiteit studeerde hij af als le-

raar Lichamelijke Opvoeding en tijdens 

zijn legerdienst was hij para-com-

mando. Hij heeft in die hoedanigheid 

ook de bewogen periode van de Congo-

lese onafhankelijkheid meegemaakt. 

Hij heeft 8 jaar les gegeven aan colleges 

in Stanleystad en Kolwesi, maar keerde 

terug naar België en vervolgde hij dus 

zijn carrière als leraar lichamelijke op-

voeding in ’het Klein College’ van Aalst.  
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Geen wonder dus dat zijn nicht meteen 

aan haar sportieve neef dacht om in te 

staan voor de lessen ritmiek. Hij heeft 

onmiddellijk ‘Ja’ geantwoord, maar al 

snel rezen er problemen. De lessen rit-

miek werden in 1966 gegeven op woens-

dagnamiddag. Normaal gezien is een le-

raar dan vrij, maar Alfred was toen in 

Aalst ingeschakeld in allerlei sportactivi-

teiten die door het college op touw wer-

den gezet. Nadat hij een aantal lessen 

was komen geven in Pamel, werd Alfred 

Dockers bij zijn prefect geroepen. Die 

zei hem dat zijn plaats op het college was 

en had er geen oren naar dat Alfred zijn 

nicht uit de nood moest helpen. Toen 

dat Marie ter ore kwam heeft ze de tele-

foon genomen en heeft de prefect een 

heel lang sermoen gehouden over soli-

dariteit en volksverheffing. De eer-

waarde pater was duidelijk onder de in-

druk, maar uiteindelijk heeft hij voet bij 

stuk gehouden. “Dockers”, zei hij, “uw 

nicht is geen simpele, wat een speciale 

madam is dat zeg!” 

“Tja prefect, het zit in de familie zeker?” 

was het berustende antwoord van Alfred, 

die besefte dat zijn loopbaan als leraar 

Ritmiek zeer kortstondig was. 

 

Frans Guldemont, een man van zijn 

‘woord’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leerkracht met misschien wel de 

langste staat van dienst in de Roosdaalse 

academie is dictieleraar Frans Gulde-

mont. Hij leerde de Roosdaalse jeugd 

keurig spreken van 1971 tot aan zijn 

pensioen in 1998. Zijn parcours verliep 

zo: na zijn collegetijd in Jette, deed hij 

eerst zijn studies lerarenopleiding. 

Daarna stapte de jonge Liedekerkenaar 

naar de conservatoria van Brussel en 

Gent waar hij in de afdeling ‘Drama’ 

o.a. Chris Lomme en Jo De Meyere als 

medestudenten had en waar de exa-

mens ‘Literatuur’ werden afgenomen 

door Bert Decorte en Hubert Van Her-

reweghen. Van klinkende namen ge-

sproken! Nadat hij in 1963 diploma had 

behaald, kon hij aan de slag in de aca-

demies van Brussel en Asse.  
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Na daar een aantal jaar dictie en voor-

dracht te hebben onderwezen, werd in 

de academie van Asse een voor Frans 

heel interessante piste overwogen.  
 

“Ik had toen het geluk dat Mandus De 
Vos, mijn collega in Asse, en directeur 
Emmanuel Geeurickx, hun academie 
graag wilden uitbreiden met filialen in 
Liedekerke en Roosdaal. Die onderhan-
delingen hebben wel een tijdje geduurd, 
maar toen de Ledebergse Muziekschool 
door Asse werd overgenomen, kon ik 

mijn declamatiekunst heel wat dichter bij 
huis doorgeven.  
Ik heb dus ook nog les gegeven in dat 
toch wel heel bijzondere, bouwvallige, 
maar ook intrigerende pensionaatsge-
bouw. De sterke hand van Marie 
Borginon was ook nog altijd voelbaar. Ik 
gaf er les op woensdag en zaterdag. Ik 
ging dan naar de imposante witte woning 
op de Ledebergse Dries waar ik per-
soonlijk de sleutels van het pensionaat 
kreeg overhandigd. Na de lessen sloot ik 
alle deuren en ging de sleutels terugbren-

gen, een ritueel dat meestal werd beëin-
digd met een gezellige babbel ten huize 
Borginon. Later werd de ‘portierfunctie’ 
overgenomen door een andere merk-
waardige juffrouw, Elsa Van Saene. 
 

Korte tijd later verhuisden we met heb-
ben en houden naar de gemeentelijke 
basisschool in het centrum van Pamel. 
Het was voor de muziekschool een 
enorme stimulans. Alle richtingen kre-

gen flink wat leerlingen bij. Ook het le-
rarenkorps moest dus uitgebreid wor-
den. In de klassen ‘Woord’, kreeg ik 
versterking van acteur Luk (soms ook 
‘Luc’ gespeld) De Koninck. Mijn dorps-
genoot Herman Bronselaer kreeg de 
zangklas toegewezen.  
Ik kon het ook wel goed vinden met de 
dames van het toezicht, eerst juffrouw 
Elsa, later Annie Huylebroeck en Betty 
Rodts.” 
 

Op onze vraag of er bepaalde leerlingen 

een diepe indruk hebben nagelaten op 

hem, besluit Frans:  
 

“Ik heb in mijn klas voordracht heel wat 
talentvolle leerlingen gehad die na vier 
jaar Dictie en zes jaar Voordracht hun 
‘regeringsmedaille’ behaalden. Onder 
andere Liesbeth Tielemans, Kristel 
Collet, Marc Leribeau, Ineke Gulde-
mont, Els De Bolle, Elke Roggeman 
en… nee ik ga stoppen, want ik weet dat 
ik er nog een boel hele goede ga verge-
ten…” 
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Vóór Frans Guldemont de academie-

gangertjes een keurige taal bijbracht,   

had Marie Borginon hier ook al een cur-

sus dictie geprogrammeerd. Zoals steeds 

zocht ze eerst en vooral in haar nabije 

omgeving. In het Ludwigkoor, dat an-

dere grote cultuurproject van haar, zong 

toen de jonge Frans De Braekeleer. Hij 

was afgestudeerd als regent Nederlands -

Engels. Met die kwalificatie kwam hij 

dus zeker in aanmerking en er waren 

weinig mensen in staat om ‘neen’ te ant-

woorden op een vraag van juffrouw 

Borginon. Frans heeft dat toen een tijd 

gedaan, want hij was intussen opnieuw 

gaan studeren. Hij zou eerst zijn licentie 

halen in de economische wetenschap-

pen, doctoreren en professor Economie 

worden aan de Antwerpse universiteit.  

Die studies waren niet te combineren en  

juffrouw Marie ging dus opnieuw op 

zoek naar een vervanger.  

Ze moest niet alleen een leraar Dictie 

vinden, ook een gitaarleraar was er drin-

gend nodig. Dit populaire instrument zat 

immers nog niet in het aanbod. Haar 

keuze viel op de jonge gitarist/componist 

Noël Heremans (1943- 2013). Hij was 

een gedreven musicus, streng en veelei-

send, maar tegelijk gul in motiveren en  

aanmoedigen. Hij vertelde me eens een 

grappige anekdote die hij beleefde met 

een jongen uit de academie die op een 

bepaald ogenblik overwoog om gitaar te 

gaan studeren. Hij was de kloeke zoon 

van een succesrijke tuinbouwer en wist 

duidelijk meer af van schoffel en schop 

dan van een muziekinstrument, want hij 

bood zich aan bij Noël met een gitaar 

waarvan de rug een grote barst ver-

toonde, de hals scheef stond en waar 

welgeteld nog twee snaren opstonden.  

De musicus stond perplex, zoiets had 

hij nog niet meegemaakt. “’t Is zeker 

geen goeie, meester? Ja, dan zal ik er 

maar petuniake’s in kweken!” Daarop 

draaide hij zich om en sloot meteen zijn 

muzikale loopbaan af. Hij is wel een 

succesrijke bloemenkweker gewor-

den… 

 

Noël Heremans is niet zo lang blijven 

les geven in Roosdaal. Hij werd een ge-

waardeerd concertgitarist en schopte 

het tot directeur van de muziekacade-

mie van Boom. Van de (heel) veel leer-

lingen die aan de Roosdaalse academie 

kozen voor gitaar, heeft het overgrote 

deel les gekregen van Rosette Eeck-

hout. 
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In het Geraardsbergse Sint-Jozefinsti-

tuut, kreeg de broer van Rosette les van 

ene mijnheer De Geeter. Het moet een 

begeesterende man zijn geweest, want hij 

slaagde erin om flink wat jongens te re-

kruteren voor de Geraardsbergse mu-

ziekacademie. Toen haar broer dus, sa-

men met een resem kameraden uit de 

buurt optrok, ging de kleine Rosette, als 

zevenjarig meisje, mee met al die jon-

gens naar de academie. Toen die alle-

maal gitaar kozen als instrument, deed 

zij dat ook. Van al die jongens heeft het 

er niet één volgehouden, Rosette wél. 

 

“Ik had in de academie van Geraards-
bergen les van Jeanine Foster. Toen die 
overstapte naar de academie van Ninove 
ben ik haar gevolgd. Toen mijn favoriete 

leerkracht echter daar ook stopte, zat ik 
zonder lerares. Het was in die tijd een 
probleem om een gediplomeerd gitaar-
leraar te vinden. Na een paar (korte) in-
terims van minder getalenteerde gitaris-
ten, mocht ik ‘op proef’ les gaan volgen 
bij Joris Lippens, (toen nog) assistent aan 
het conservatorium in Gent. En ik ben 
er uiteraard ook gebleven om mijn con-
servatoriumstudies te doen.” 

Rosette Eeckhout begon in 1976 les te 

geven aan August De Boeck, eerst in 

het filiaal Liedekerke. In 1977 moest 

Noël Heremans vervangen worden in 

Roosdaal en toen begon zij  haar lang 

Roosdaals hoofdstuk. 
 

“Ik heb altijd enorm veel leerlingen ge-
had. Op een keer had ik er zelfs dertig 
op acht uur! Dat betekende zaterdag-
morgen vroeg beginnen tot in de late na-
middag, aan één stuk, lagere én hogere 
graden. Ik wou elke leerling de volle 
aandacht geven en soms ook een aange-
paste aanpak. Op het einde van zo’n 
dag was ik compleet uitgeteld. 
Ik kwam natuurlijk in verschillende aca-
demies. Zo ondervond ik wel welk ver-
schil van mentaliteit er kon zijn tussen 

de verschillende filialen. Voor mij was 
Roosdaal echt een heel aangename 
school. Het kan misschien een beetje 
als een cliché klinken, maar hier was er 
echt die gezellige en gemoedelijke sfeer 
van de boerenbuiten. De kinderen, de 
ouders, de mensen waarmee ik moest 
samenwerken waren zo’n vriendelijke 
mensen. Misschien komt het ook wel 
daardoor dat ik me zoveel oud-leer-
lingen van Roosdaal kan herinneren. 
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Vooral dan die leerlingen van de hogere 
graad zullen me bijblijven, waarmee we 
op de knusse Cultuurzolder de concer-
ten voor gitaar speelden, begeleid door 
de basso-continuo met Freddy Van 

Goethem. Dat waren voor mij echt 
hoogdagen. Maar ook de klasconcertjes 
die ik organiseerde waren heel prettig 
om te doen. Daar naartoe werken deed 
de leerlingen met sprongen vooruitgaan. 
 

Rosette citeert vlot een hele reeks na-

men, maar vraagt me om die niet te no-

teren omdat de lijst te lang zou worden 

en omdat andere, ook verdienstelijke 

leerlingen, misschien niet zouden ver-

noemd worden. Rosette was een heel 

populaire leerkracht. Als slotstuk van 

haar carrière heeft ze een concert gege-

ven met honderd gitaristen, waarvan 

zestig die bij haar in de hogere graad wa-

ren afgestudeerd (foto hieronder). 

Vandaag geeft ze haar muzikale erva-

ring door aan haar vier kleinkinderen 

en heeft ze zich bekwaamd in juwelen 

maken. Goudsmederij of de aloude 

‘verloren-wastechniek’ hebben voor 

haar geen geheimen. De creativiteit is 

nog lang niet geblust… 
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Dé notenleerjuf 
 

Bij de getuigenissen van oud-leerlingen 

viel op hoe groot de invloed is geweest 

van bepaalde leerkrachten op het artis-

tieke leven van hun studenten. Een 

naam die regelmatig viel was die van Ma-

rijke Berghmans. Met haar lange staat 

van dienst en haar grote deskundigheid, 

verdient zij de titel van ‘dé notenleerjuf’ 

van onze academie. We gingen haar op-

zoeken in haar gezellige woning die, 

 verscholen in de glooiingen van de Oe-

tingse heuvels, wel vergroeid lijkt met het 

landschap rondom. Haar reputatie van 

plichtsbewustheid getrouw, wachtte ze 

ons goed voorbereid op. Af en toe wierp 

ze een blik op haar mooi gestructu-

reerde aantekeningen, maar meestal 

plukte ze de herinneringen spontaan uit 

haar geheugen. 

“Ik ben in september 1976 aangeworven 
om notenleer te komen geven in opvol-
ging van Adolf Van de Perre. Nu wil het 
toeval dat Adolf mijn eerste pianoleraar 
was. Hij was koster in Alsemberg en ik 
mocht bij hem privélessen volgen. Dat 

schiep dus al een beetje een band. Ik had 
voordien wel al wat les gegeven in Gooik,  

 
 
nog vóór ik mijn diploma had. Maar ei-
genlijk was Roosdaal mijn eerste echte 
betrekking. Het is voor mij een heel be-
langrijke periode geweest en ik meen 
het wanneer ik zeg dat ik heel graag les 
heb gegeven in Roosdaal. Ik vond de 
mentaliteit daar heel fijn. Al moet ik er 
meteen aan toevoegen dat de accom-
modatie niet navenant was. Ik heb en-
kele jaren les moeten geven in een don-
ker ‘achteraflokaaltje’. Later heb ik van 

het toenmalige schoolhoofd, Gerard 
Van Nerom een eigen klaslokaal gekre-
gen. Dat was echt wel nodig want het 
waren altijd heel grote klasgroepen. 
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Ook op het gebied van leermiddelen 
was het nog armoe troef, ik had zelfs 
geen bord met notenbalken. Ik heb dus 
heel wat krijtjes verspild om vóór de les 
gauw wat notenbalken te tekenen.  
Ik heb heel lang en heel graag notenleer 
gegeven in Roosdaal. Ik vond het heel 
belangrijk om kinderen te leren juist zin-
gen, hen te leren luisteren. Ik was en ben 
ervan overtuigd dat ik hen daarmee echt 
een belangrijke attitude heb bijgebracht. 
Er waren kinderen die perfect toonvast 
konden zingen en er waren er die daar 

heel veel moeite mee hadden, vooral het 
muzikaal dictee was voor velen een 
zware opdracht. Op een bepaald ogen-
blik was er sprake van het invoeren van 
AMC (Algemene Muziekcultuur). Ik 
heb aan de toenmalige directeur Marc 
Verhaegen gevraagd of ik dat mocht ge-
ven omdat ik het ontzettend belangrijk 
vond kinderen te laten luisteren naar 
muziek.  
Ik heb toen die opdracht gekregen en ik 
heb me daar met heel veel energie op ge-
stort. In de AMC-klassen waren er vaak 
leerlingen die eigenlijk nooit in aanra-

king kwamen met klassieke muziek. Ik 
heb hen toen, aanvankelijk met muziek-
cassettes, later met cd’s, heel veel mooie 
muziek laten beluisteren.  

Vaak liet ik hetzelfde lied verschillende 
malen horen en analyseerde ik de me-
lodieën samen met hen. Na verloop van 
tijd werden zij die klanken gewend en 
konden ze er echt ook van genieten. Als 

we bv. een stuk van Beethoven beluis-
terden, dan had ik voor iedereen de 
partituur gekopieerd zodat zij op papier 
noot voor noot de melodie konden vol-
gen en er de thema’s  uithalen. Die 
werkmethode wierp echt haar vruchten 
af. Maar ik wou hen ook laten kennis 
maken met ‘levende muziek’. Ik heb er 
dan voor geijverd om met de AMC-
klassen naar concerten te gaan. We be-
reidden dat dan altijd goed voor in de 
klas. In het begin gingen we dan meestal 
naar De Ploter (Ternat) waar er toen fa-
milievoorstellingen waren. Zo herinner 

ik me nog het prachtige programma 
‘Leren luisteren naar Vivaldi’. 
Daarna wou ik met hen ook graag naar 
de opera. Ik had toen contact genomen 
met De Munt en het werd geregeld dat 
ik met het klasje naar Carmen van Bizet 
mocht gaan. Wij hadden daar in de klas 
maanden aan voorbereid, het verhaal 
bestudeerd en de thema’s beluisterd, 
zodat ze toen ze daar waren die dingen 
herkenden. 
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Toen ik hen vertelde dat we naar de 
opera zouden gaan, hoorde ik veel ge-
zucht en “beikes.” Maar na al die voor-
bereiding en de overweldigende ervaring 
in de Munt, waren ze allemaal in de wol-

ken. Een heel mooi toemaatje was dat 
achteraf enkele mensen van de educa-
tieve dienst van De Munt naar ons mu-
ziekklasje in Pamel kwamen om een 
aantal uren uitleg te geven over dingen 
waar ik minder in beslagen was, zoals de 
regie en enscenering. 
De gemeente Roosdaal legde daarvoor 
de bus in. De plaatsen die over waren, 
mochten worden ingevuld met ouders. 
Betty Rodts had intussen het secretariaat 
op zich genomen en regelde al deze za-
ken. Ik kan dus wel bevestigen dat we 
heel goed hebben samengewerkt met de 

gemeente.” 
 
De geestdrift waarmee Marijke haar ver-

haal doet is ontroerend. Het maakt ook 

duidelijk dat voor haar het les geven 

meer was dan enkele vooropgestelde 

doelstellingen te bereiken. Het is altijd 

haar bedoeling geweest om iets teweeg te 

brengen bij haar leerlingen. En helemaal 

vooraan in haar credo stond en staat ‘le-

ren luisteren’.  

 

De beeldcultuur overheerst echt wel 
onze maatschappij vandaag. Natuurlijk 
steken ze veel op van wat ze op allerlei 
schermen te zien krijgen, maar het luis-
teren blijft toch ook een heel belang-

rijke vorm van communicatie. We wor-
den gebombardeerd met kolossaal la-
waai. Als we te veel luisteren naar al het 
nutteloze geluid dat door zogenaamde 
geluidsdragers wordt geproduceerd, 
dan vergeten we te luisteren naar wat er 
rondom ons aan geluid tot ons komt: 
gesproken woorden, zang van vogels, 
échte muziek. Wij vergeten ons open te 
stellen voor schoonheid die ons in staat 
stelt om in contact te komen met alles 
rondom ons, met de kosmos. Ik heb 
ook geprobeerd mijn leerlingen te laten 
luisteren naar de stilte. Maar ook naar 

goede muziek natuurlijk én naar zich-
zelf.  
Wanneer op het einde van het school-
jaar de leerlingen hun examen moesten 
doen voor zang, en wanneer dat dan 
goed lukte, dan was ik zielsgelukkig. Als 
ik er in geslaagd ben om,  al was het 
maar enkele leerlingen, beter te leren 
luisteren naar schoonheid, dan is wat ik 
al die jaren heb gedaan voor mij al ge-
slaagd.” 
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Ik vermoed dat zij zelf wel beseft dat die 

‘enkele’ beslist ‘enkele honderden’ zul-

len zijn. Wanneer we haar tot slot nog 

vroegen of er bepaalde leerlingen haar 

bijzonder zijn bijgebleven, antwoordde  

 

ze heel diplomatisch:  
 

“Ik durf geen namen noemen van leer-

lingen, anders zou ik er vergeten. Maar 

ik draag ze allemaal in mijn hart.” 
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Marie Borginon vond het bij de op-

start van haar muziekschool al be-

langrijk dat er ballet en ritmiek zou 

onderwezen worden. Toch zijn er in 

de historiek van de academie perio-

des geweest waarin ‘Dans’ niet echt 

de meest succesvolle poot van de ar-

tistieke educatie was in Roosdaal. 

Toen Majella De Roover in 1990 in 

de turnzaal van de Pamelse basis-

school haar eerste ‘tour piqué’ de-

monstreerde, was dit het begin van 

een succesvolle balletafdeling.  
 

Getrokken uit de Aarschotse zand-

leembodem en rijkelijk gezegend 

met de muzikale genen van een va-

der die als multi-instrumentalist de 

grootste sterren uit de Vlaamse 

showwereld begeleidde, was de 

kleine Majella ongetwijfeld in de 

wieg gelegd om ‘iets’ te doen dat 

met theater te maken had. Ze was 

amper zes jaar toen ze al meteen 

haar ware passie ontdekte in een 

Aarschotse privé-dansschool. Via 

het ruime artistieke netwerk van va-

der, kwam ze in contact met (jawel!) 

Jeanne Brabants, de ‘grote madam’ 

van de DANS in België. 
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“Jeanne Brabants vertelde me dat ik 
vroeg genoeg moest beginnen en dus 
ging ik op achtjarige leeftijd auditie doen 
in de Koninklijke balletschool te Ant-
werpen en … ik werd aangenomen. Daar 

heb ik dan de hele balletopleiding afge-
werkt. In 1981 kon ik als danser aan de 
slag bij het Koninklijk Ballet Van Vlaan-
deren. Van 1986 tot 1988 was ik soliste 
in het Wiener Tanztheater in Oostenrijk 
en van ‘88 tot ‘91 was ik soliste in Com-
panie Aimé De Lignière te Antwerpen. 
Tussendoor behaalde ik mijn diploma 
van danspedagogie in het H.I.D te Ant-
werpen en was ik als danspedagoge aan 
de slag in de Academie te Beveren-Waas 
en de Kunsthumaniora te Gent.” 
 

Majella was een bezige bij! Er was in haar 

toch al goed gevulde agenda blijkbaar 

ook nog ruimte om haar danskunsten 

door te geven aan de August De Boeck-

academie van Asse. Daar werd haar ge-

vraagd om de balletklas nieuw leven in te 

blazen in de bij-afdeling Roosdaal. Het 

was even schrikken, want ze had van een 

collega die hier ooit nog les gaf in de ja-

ren ’70 horen vertellen dat de ratten vro-

lijk rondliepen in de turnzaal. 

Maar Majella was 27 jaar jong en overlo- 

pend van enthousiasme ging ze hier op 

1 september 1990 aan de slag.  Toen ze 

werd aangenomen, was het eigenlijk de 

bedoeling om alleen maar de lagere 

graad te geven en de leerlingen dan 

door te sturen naar Ternat of Asse. 

Haar aanpak was echter zo wervend dat 

er een grote toestroom was van leer-

lingen en na vier jaar werd beslist om de 

‘Dansafdeling Roosdaal’ uit te bouwen. 
 

“Ik gaf mijn lessen dus in de turnzaal 
van basisschool Triangel. Om de leer-
lingen te motiveren, organiseerde ik in 
dat zaaltje ook regelmatig kleine optre-
dens. Al spoedig bleek deze locatie te 
klein en omdat er op dat ogenblik in 
Roosdaal geen enkele deftige zaal ter 
beschikking was, nam ik in 1997 op ei-

gen houtje contact op met ‘De Ploter’ 
(het Cultureel Centrum in Ternat). 
Voortaan zouden we daar dus onze 
voorstellingen opvoeren. Dat was tel-
kens een hele onderneming om alles 
georganiseerd te krijgen en kostuums 
en attributen te verhuizen. Om kos-
tuums te maken, accessoires en stof te 
kunnen kopen, ben ik op eigen initiatief 
(maar met de toestemming van de di-
recteur) wafels beginnen verkopen. Het 
werd een succes en een traditie!” 
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Het was inderdaad indrukwekkend wat 

Majella in die jaren op gang heeft ge-

bracht. Ik heb mezelf dikwijls afgevraagd 

toen ik naar die wervelende voorstellin-

gen ging kijken, hoeveel energie er moet 

gekropen zijn in het maken van die 

kleurrijke en verrassende kostuumpjes, 

om nog maar te zwijgen van het uitschrij-

ven choreografieën en van het regelen 

van het transport. Waar kwam toch die 

motivatie vandaan? 

 

“Mijn hart en passie lagen in de Acade-
mie van Roosdaal van in het begin dat ik 
daar les gaf. Waarom? Wel ik heb ook 
in andere Academies interims gedaan. 
Maar de sfeer, de leerlingen, de creativi-
teit en de gedienstigheid, waren in Roos-
daal zo intens. Mijn collega’s die kwa- 

men jureren bij de examens, zagen en 
voelden  dit ook aan.” 
 

Nochtans was het niet allemaal vanzelf-

sprekend in die beginjaren! In 1990 was 

de toestand eigenlijk echt rampzalig te 

noemen. Naast turnzaal voor de basis-

school, was ‘de balletzaal’ ook een 

openbare zaal waar de karateclub en de 

turnsters van de KVLV en nog een aan-

tal andere organisaties hun activiteiten 

organiseerden. Dat betekende dat er 

vóór en na elke les een echte verhuis 

was om barres, spiegels en accessoires 

op hun plaats te krijgen.  

In het begin waren er zelfs geen spiegels 

en moesten de leerlingen hun oefenin-

gen uitvoeren aan de sportramen. Uit-

eindelijk werden toch drie drieluikspie-

gels op wielen en verplaatsbare barres 

aangeschaft.  

 

“De Balletklassen werden groter en gro-
ter. Ik kon de klassen niet splitsen om-
dat er geen budget voor was. Zo moest 
ik mijn plan trekken met 25 leerlingen 
in een klas. De drieluikspiegels werden 
te klein, want niet iedereen kon zichzelf 
zien. Het was dus een gepuzzel wie en 
wanneer wel in de spiegel kon staan. 
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Op een gegeven ogenblik deed zich een 
hallucinant verschijnsel voor. Door insij-
pelend vocht dat zich onder het parket 
had verspreid, ontstonden plots enorme 
bulten die de vloer omtoverden in een 

merkwaardig hobbelveld.  
Een andere keer werd besloten de turn-
zaal een likje verf te geven, natuurlijk net 
op woensdagen wanneer ik heel de na-
middagen les gaf. Sigarettenpaffende 
werkmannen die hun stinkende verf vro-
lijk uitstreken op de muren, terwijl ze ge-
noten van de huppelende dansertjes die 
zich overigens ook in dezelfde ruimte 
moesten verkleden.  
Ik vermoed dat dergelijke situaties zich 
vandaag niet meer zouden kunnen voor-
doen!” 
 

Het lijstje anekdotes dat Majella kan op-

geven is schier eindeloos; over de mooie 

cultuurzolder die werd ingericht, maar te 

klein was voor haar groep en omwille 

van de onstabiele ondergrond ook niet 

veel publiek kon ontvangen. Of over de 

brand die uitbrak in de lokalen van de 

muziekschool, waardoor de balletkos-

tuumpjes die daar opgeslagen waren 

door de rook onbruikbaar werden… en 

toch, toch is het met heel veel warmte 

dat ze terugblikt op de 24 jaar die ze in 

de Roosdaalse academie de dans heeft 

gepromoot. 

22 van die 24 jaar heeft ze drie maal per 

week het traject Antwerpen-Roosdaal 

afgelegd (ruw uitgerekend zo’n 300 000 

km!). Toen Majella de ‘man van haar 

leven’ ontmoette, bleek die niet zover 

van Roosdaal te wonen. De laatste twee 

jaar was de rit dus heel wat korter. Bo-

vendien was er de verhuis naar Het 

Koetshuis en op het secretariaat de 

komst van Linda Tielemans die graag 

kostuums hielp ontwerpen en maken. 

Majella De Roover heeft aan haar 

‘Roosdaalse periode’ veel mooie con-

tacten overgehouden. Ze noemt de na-

men van een hele reeks meisjes waar ze 

les heeft aan gegeven en van 

mama’s  die hielpen bij het voorberei-

den van de voorstellingen. 

 

“Wanneer ik nog eens naar een voor-
stelling kom kijken in Het Koetshuis,  
ontmoet ik nog steeds leerlingen en ou-
ders die mij nog kennen en vertellen 
over de mooie momenten die ze beleef-
den in mijn lessen. Het gevoel dat je aan 
je lessen een meerwaarde hebt kunnen 
geven, dat doet heel veel deugd.” 
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Wanneer je vroeger je vijf jaar notenleer 

had afgewerkt, moest je ook Muziekge-

schiedenis volgen. Dat was niet altijd een 

favoriet vak. Maar wanneer het met pas-

sie werd gegeven, was het voor sommige 

leerlingen echt wel een openbaring. Ie-

mand die dit vak gaf met hart en ziel, was 

Viviane Reybroeck. We laten haar terug-

blikken op haar carrière. 
 

“Ik had na mijn humaniora graag verder 
gestudeerd voor muziek, maar thuis 
werd daar een stokje voor gestoken. Ik 
ging dus meteen werken, maar bleef wel 
aan de muziekacademie notenleer en pi-
ano volgen. Na een paar jaar ben ik toch 
naar het conservatorium getrokken om 
Muziekgeschiedenis te studeren. Daar 
kwam natuurlijk nog van alles bij zoals 

pedagogie en zo. Dat was een opleiding 
van 4 jaar, maar omdat ik brood op de 
plank moest hebben, heb ik zo hard ge-
werkt dat ik op drie jaar klaar was met 
mijn studies. 
Dan moest ik op zoek naar een school-
waar men een leraar muziekgeschiede-
nis nodig had. Geen gemakkelijke zaak 
in de jaren ’70. Ik heb moeten sollicite-
ren tot in Asse. Toen kreeg ik bericht dat 
ik daar aan de slag kon gaan. Dan bleek 
echter dat deze academie verschillende 
 

 
 

 

‘bijhuizen’ had, waardoor ik naar alle 
uithoeken werd gestuurd om telkens 
twee uurtjes les te geven. Maar ik 
klaagde niet, want ik had werk. 
Ik kon toen nog niet met de auto rijden, 
dus dat betekent dat ik in het begin op 
twaalf plaatsen werkte en dat ik overal 
met de trein naartoe moest. 
Ook naar Roosdaal dus! Ik moest dus 
de trein nemen naar Denderleeuw en 
daar overstappen naar Okegem om dan 
enkele kilometers te stappen naar de 

school in Pamel. 
Maar toen was daar de toezichtster Elsa 
Van Saene. Een bijzondere dame, al-
licht wat strikt en ouderwets. Ze zei  me 
altijd: les geven doe je met ijzeren hand 
en fluwelen handschoen.  
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Zij zag me op een keer door wind en re-
gen, sleurend met mijn boeken en mijn 
bandopnemer langs de herfstige straat 
stappen en toen is ze me verschillende 
keren komen halen. 
Later heb ik ook met de andere toezicht-
sters heel fijne contacten gehad. 

Dan kom ik op de leerlingen. Individu-
eel herinner ik me niet zo direct namen, 
maar ik heb wel een globale indruk en 
daarover kan ik met stelligheid zeggen 
dat Roosdaal voor mij een gemoedelijke 
school was. Er waren natuurlijk wel wat 
kwajongens bij, dat kan niet anders op 
die leeftijd, maar in feite waren het echt 
‘brave’ leerlingen. In de stad durfde dat 
nogal eens tegen te vallen. 
Maar ik ging dus echt heel graag naar 
Roosdaal. Toen ik dan later dan met 
mijn wagen naar de les kwam, kon ik me 
gewoon op de speelplaats parkeren. Dat 

zal nu ook wel niet meer het geval zijn. 
Maar op een keer wou ik na de les ver-
trekken, maar ik kon de speelplaats niet 
af, want het deel dat op de straat uitgaf  
 

was bezet door de vinkenzetting. Dan 
heb ik moeten wachten tot alle suske-
wiets waren genoteerd voor ik naar huis 
kon. 
Ik heb in die jaren de leerlingen naar 
heel veel mooie klassieke muziek leren 
luisteren. Ik koos vooral voor beschrij-

vende muziek. Ik zorgde ervoor dat ze 
vooraf bepaalde thema’s al konden zin-
gen en ik probeerde ook voor zoveel 
mogelijk afwisseling te zorgen.  
Ik heb voor de academie gewerkt van 
mijn 23 tot mijn 40 jaar, dat betekent 
dat ik zo’n 50 000 km per jaar aflegde. 
Omwille van die vele verplaatsingen en 
ook omdat ik de indruk had dat de di-
rectie in Asse me wat aan het lijntje 
hield, ben ik in 1989 uit het onderwijs 
gestapt. Ik ben nadien met heel andere 
zaken bezig geweest, maar de laatste ja-
ren neem ik de muzikale draad weer 

op. Ik speel ook weer piano. En af en 
toe blik ik tevreden terug op de ‘mooie 
reis’ die ik tot nu toe heb mogen ma-
ken.” 
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In de Roosdaalse academie is de koperklas altijd heel 

belangrijk geweest. Ongetwijfeld hebben de knappe 

lesgevers daartoe bij gedragen. Al bijna een kwart-

eeuw is dat dus ook dankzij Eric Devos, een kroon-

getuige als we het hebben over de Roosdaalse acade-

mie. Dit is zijn hele verhaal… 

 

Toen ik klein was speelden mijn twee oudere broers 
en mijn vader in de fanfare van mijn geboortedorp 
Sint-Martens Bodegem. Ikzelf had niet meteen zin 
om muziek te leren, omdat het me te ingewikkeld 
leek.   

Op een dag kochten mijn ouders een nieuwe auto, 
één met radio en cassettespeler (toen was dat modern 
hoor) en mijn vader kocht dan ook enkele cassettes 
met klassieke muziek.  Hier was ook eentje bij van de 
Franse trompettist Maurice André.  Dit had mijn in-
teresse helemaal aangewakkerd en dan ben ik op elf-
jarige leeftijd naar de academie van Dilbeek gegaan 
om zelf trompet te leren.  Ik heb ook de kans gehad 
om Maurice André tweemaal live aan het werk te mo-
gen zien. 
Na mijn studies aan de humaniora van Asse en mijn 
academieloopbaan van Dilbeek en Asse ben ik naar 
het conservatorium vertrokken.  Eerst naar Gent en 
daarna naar Antwerpen.   

Na het behalen van mijn diploma’s ben ik nog naar 
het conservatorium van Brussel (Franstalige afdeling) 
getrokken en heb daar nog les gekregen van een ge-
wezen leerling van Maurice André.   

 

Eric Devos 
 

 

 

 

 

 
 

Ga zeker eens kijken op 
Google. Als je Eric-Devos-

koperklas invoert, krijg je dit 

leuke filmpje te zien. 
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Deze studies heb ik echter niet meer 
kunnen afwerken omdat dit niet te com-
bineren viel met voltijds lesgeven. 
Tijdens de eerste jaren van mijn loop-
baan als leerkracht  gaf ik les Muzikale 

Opvoeding in middelbare scholen. 
Mijn eerste opdracht in het kunstonder-
wijs was uitgerekend in de academie van 
Roosdaal  (start in 1997).  De toenmalige 
leraar koper viel uit met ernstige gezond-
heidsproblemen.  Omdat het hier over 1 
uurtje koper ging was het niet evident om 
een leerkracht te vinden die dit meteen 
kon voor zijn rekening nemen.  In die 
periode schreef ik sollicitatiebrieven 
naar vrijwel de helft van de Vlaamse aca-
demies en in Asse was ook een van mij 
opgedoken.  Iemand die toen op het se-
cretariaat van Asse werkte was de echtge-

note van een klusjesman in een school 
waar ik muzikale opvoeding gaf en ze 
herkende mijn naam en heeft me toen 
aangeprezen om in Roosdaal te komen 
lesgeven. 
 

Het was van bij het begin in Roosdaal fijn 
werken en er was steeds een goede sa-
menwerking tussen de collega’s.   Gedu-
rende enkele schooljaren was ik nog co-
ordinator voor de afdeling, maar na her-
vormingen in het beleid van de acade- 

mie van Asse had ik besloten om deze 
functie niet meer op mij te nemen.  
Sindsdien is Kris Van de Weyer de co-
ordinator en het mag gezegd worden : 
ze doet dit al jaren super!   

 
In deze periode voelde het wel aan alsof 
sommige afdelingen van de academie 
van Asse wat op ‘een eiland’ fungeer-
den.  Dit niet enkel voor Roosdaal.  Dit 
had zo zijn voordelen zoals een eigen vi-
sie van optredens ontwikkelen en zelf 
instaan voor de manier van promotie 
voeren in de gemeente.  Kortweg eigen-
lijk een beetje een eigen beleid voeren.  
Er waren echter ook nadelen.  Hier ver-
der op ingaan wil ik echter niet doen, 
maar hetgeen wel meer en meer duide-
lijk werd is dat het op administratief vlak 

niet echt meer draaide en er ontstond 
een beetje een ‘moeheid’ bij zowel leer-
lingen als leerkrachten.  Als afdeling 
voelden we ons steeds ten volle ge-
steund door het gemeentebestuur van 
Roosdaal.  De visies van enerzijds de ge-
meentebesturen van Roosdaal en Lie-
dekerke en anderzijds het gemeentebe-
stuur van Asse kwamen zodanig ver uit 
mekaar te liggen dat er ‘iets’ moest wor-
den ondernomen. 
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Er werden stappen gezet om de afdelin-
gen van Roosdaal en Liedekerke te laten 
overhevelen naar de academie van Mu-
ziek, Woord en Dans van Ninove.  In 
eerste instantie werd bij de leerkrachten 

gedacht dat het niet mogelijk was omdat 
beide academies in een andere provincie 
liggen. Niets bleek minder waar en in het 
schooljaar 2014-2015 werd de overheve-
ling een feit. Voor mezelf maakte het 
niet veel verschil omdat ik al in beide 
scholen actief was. 
Naar aanleiding hiervan kregen de leer-
krachten van beide afdelingen volgende 
keuze: ofwel bleven ze lesgeven in deze 
afdelingen, maar dan voor een nieuw-
schoolbestuur, namelijk de stad Ninove; 
ofwel besloten ze om hun opdracht bin-
nen de academie van Asse te blijven uit-

voeren. Enkele van de leerkrachten ko-
zen voor het tweede en dit veroorzaakte 
een heuse stoelendans binnen beide aca-
demies. In Roosdaal en Liedekerke kre-
gen op die manier enkele jonge gedre-
ven leerkrachten de kans om een klas uit 
te bouwen. 
In Asse waren de gevolgen echter nade-
liger. Hier kwamen noodgedwongen 
herverdelingen van klassen en lestijden 
en de jongere leerkrachten moesten zo  
 

een deel van hun klassen afstaan.  Som-
mige leerkrachten konden zelfs niet we-
der tewerkgesteld worden in de acade-
mie van Asse.  Deze gevolgen zijn anno 
2020 nog steeds aanwezig, maar dan wel 

in mindere mate.  Over enkele jaren zal 
deze situatie zich wel volledig herstel-
len. 
 
De vraag is nu : was het voor de afdeling 
van Roosdaal uiteindelijk zinvol? 
Geografisch was er al een voordeel ; het 
is namelijk veel evidenter om van Roos-
daal naar Ninove te moeten trekken 
voor bv. examens of projecten. Ook 
werd het evidenter om voor bepaalde 
groepslessen (bv. notenleer voor vol-
wassenen en samenspel) naar Ninove te 
gaan. 

Een tweede voordeel dat we duidelijk 
merkten, was de groei van het aantal 
leerlingen sinds 2014. 
De visie van de academie van Ninove 
sluit blijkbaar goed aan bij die van Roos-
daal. De beslissing van de overheveling 
werd op politiek vlak genomen. Voor 
het slagen van deze overheveling heeft 
de afdeling kunnen rekenen op enkele 
mensen in het veld zelf om het organi-
satorisch te laten slagen.   
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Ik noem hier even de directeur Karen 
Scheldeman, Linda Tielemans van het 
secretariaat en Kris Van de Weyer als 
coördinator.  Maar ook alle leerkrachten 
die er steeds blijven voor zorgen dat de 

Roosdaalse leerlingen op een gezonde 
manier aan kunst kunnen doen. We mo-
gen uiteraard ook de leerlingen en de 
ouders niet vergeten die het volle ver-
trouwen gaven en nog steeds geven tot 
het welslagen van dit project. 
De afdeling Roosdaal is er in al de jaren 
dat ik er lesgeef in geslaagd originele tot 
zelfs unieke projecten in mekaar te ste-
ken. Zelfs toen we nog in het centrum 
van Pamel gehuisvest waren, organiseer-
den we mooie projecten op de ‘cultuur-
zolder’. Eentje dat me is bijgebleven is 
‘de verjaardag van iedereen’ in een sa-

menwerking met de woordklassen, ko-
perklas en samenspelklas. 
Ook de projecten in het kader van ‘de 
week van de smaak’ waar de toeschou-
wers niet enkel konden genieten van al-
lerlei optredens, maar tussendoor ook 
konden genieten van de kookkunsten 
van enkele collega’s en ouders, waren 
memorabel. 
Regelmatig wordt er ook een totaalspek-
takel in mekaar gestoken.  

Voorbeelden hiervan zijn ‘academie 
online’ en ‘de Chinese Nachtegaal’. 
Ook werkt onze afdeling vaak samen 
buiten de muren van de school  zoals de 
projecten waar Hubert Biebaut actief 

mee bezig is, bijvoorbeeld het muzikale 
sprookje ‘De dikke van Pamel’. 
De inzet en creativiteit is er de jongste 
jaren zeker nog op vooruitgegaan. 
Wat ook opvalt is het feit dat ik nu re-
gelmatig leerlingen zie waarvan een van 
hun ouders ook in Roosdaal academie 
heeft gevolgd.  Dit illustreert dat zij nog 
steeds vertrouwen hebben in onze wer-
king en dat ze zelf positief terugkijken 
op hun artistieke doortocht binnen 
onze rangen. 
De academie heeft ondertussen al aan-
getoond dat ze onmisbaar is geworden 

voor de gemeente Roosdaal. Het is niet 
enkel haar taak om de Roosdaalse leer-
lingen tot kunstenaars te vormen, maar 
ook haar steentje bij te dragen tot het 
culturele leven van de gemeente. In 
Roosdaal is cultuur niet weg te denken 
en het is de bedoeling om al wat be-
weegt op dit vlak te stimuleren.” 
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‘Eigen kweek’… Leen Janssens 

 
We mochten vaststellen dat nogal wat 

oud-leerlingen van de Roosdaalse acade-

mie een professionele muzikale carrière 

hebben uitgebouwd. Wat ons zeer ver-

heugt, is dat er vandaag ook één van die 

afgestudeerden uit ‘eigen kweek’ al dik 

twintig jaar les geeft aan onze eigenste 

academie. Haar naam: Leen Janssens. 

De ouders van Leen wisten niet precies 

of ze die eerste september van 1981 hun 

dochtertje al mochten inschrijven voor 

de muziekschool, maar ze hadden zich 

toch gemeld in het lokaal waar de in-

schrijvingen door Annie Huylebroeck 

werden genoteerd. Toen ze vernamen 

dat je eigenlijk acht jaar moest zijn of in 

het derde studiejaar moest zitten, begre-

pen ze dat ze daar een jaar te vroeg ston-

den. Marijke Berghmans, de lerares no-

tenleer, had het gesprek gehoord en 

moet waarschijnlijk medelijden hebben 

gekregen met het beteuterde gezichtje 

van Leen. “Weet je wat,” had ze gezegd, 

“laat haar maar enkele lessen komen vol-
gen, dan kunnen we nog wel zien of het 
lukt.” 

“En zo ben ik een jaar te vroeg begon-
nen. Ik vond het eigenlijk niet zo moei- 

lijk en Marijke besliste dat ik mocht blij-

ven. Ik heb er nooit tegenop gezien om 

notenleer te volgen. Overigens was dat 

vak toen nog gespreid over vijf jaar. Er 

werd in die lessen ook veel gezongen, 

bijna altijd waren dat liederen van 

Vlaamse componisten. Die werden dan 

in twee of drie stemmen tot in de punt-

jes voorbereid om op het jaarlijkse leer-

lingenconcert  uit te voeren, soms zelfs 

met orkestbegeleiding. Ik voel nu nog 

steeds de magie die daar vanuit ging.  

Die liederen, al dan niet met nogal ar-

chaïsche teksten waar ik soms niets van 

begreep, en de plechtige uitvoering in 

een volle zaal, dat waren voor mij als 

klein meisje magische ervaringen.  

In het tweede jaar moest ik dan een in-

strument kiezen, maar omdat we thuis 

een piano hadden staan, is er nooit aan 

gedacht dat ik iets anders zou gaan stu-

deren. Ik zat dus vanaf mijn acht jaar 

achter het klavier. Gelukkig was het niet 

zo ver van bij mij thuis naar de school 

in Pamel. Ik zie me daar nog zitten aan 

die oude bruine piano in de turnzaal, 

waar elke noot bleef nagalmen als in 

een kathedraal.  
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In mijn Roosdaalse academietijd heb ik 

eigenlijk maar één lerares piano gehad, 

Annemie Janssens (neen, geen familie!).  

Ik heb ook nog vijf jaar zangles gevolgd. 

Mijn eerste leraar toen had wel merk-

waardige gewoonten. Hij gaf zijn les in 

een wazige wolk, zittend en kettingro-

kend achter zijn piano, de asbak binnen 

handbereik. Ik denk dat dit vandaag niet 

meer mogelijk zou zijn. 

De lessen ‘samenspel’ vond ik geweldig, 

zoals de ‘quatre-mains’ met andere pia-

noleerlingen en ik herinner me ook de 

stukjes die ik samen met Huub Van Des-

sel speelde: hij op trompet, ik op piano.” 
 

Leen heeft ook buiten de academie mu-

zikale bagage opgedaan. Zij was (weeral 

heel jong) beginnen meezingen met het 

Ledebergs parochiekoor. Daar zat ze 

tussen Helmut De Backer en (ook weer) 

die vriendelijke koster Jozef Van de 

Perre die haar heel erg stimuleerde om 

zelf ook de toetsen te beroeren. Zo zat 

ze op haar twaalf jaar al achter het orgel 

de koorbegeleiding te spelen! 
 

“Toen ik 17 was, had ik het voor mezelf 
al uitgemaakt dat ik conservatorium zou 
volgen en omdat ik wist dat  Jan Vermeu- 

len zowel les gaf aan de academie in 

Asse, als aan het Lemmensinstituut, 

leek het me een goede oplossing om 

meteen bij hem cursus te volgen in 

Asse. Jan was een heel goede leraar, 

maar hij legde de lat zeer hoog. In de 

omgang een heel fijne mens, als leraar 

zeer streng, maar correct. Twee jaar 

academie en vijf jaar conservatorium bij 

dezelfde leraar… dan ken je mekaar ui-

teraard wel heel goed.”  
 

Leen heeft nooit de ambitie gehad om 

concertpianist te worden, ze zal het po-

dium niet echt opzoeken. Haar missie 

was les geven, zoveel was duidelijk. En 

dat kwam er (alweerl) heel vlug aan. Ze 

had voor haar pianostudies, die nor-

maal vijf jaar duren, op het einde van  

het vierde jaar al (jawel!) haar master-

examen afgelegd. Ze moest nog wel een 

jaar haar andere vakken volgen, voor ze 

echt haar diploma op zak had. Maar tij-

dens dat vijfde jaar had de academie van 

Asse nood aan een leraar notenleer in 

Affligem. Er was echter niemand be-

schikbaar. Leen heeft niet getwijfeld 

toen men haar vroeg om die interim te 

doen.   

132 



 

 

 

 

  

Zo werd haar onderwijsdroom meteen 

realiteit. Maar zoals dat gaat met jonge 

leerkrachten, volgden er enkele jaren 

van interims in soms ver uiteen liggende 

academies. Op een bepaald ogenblik 

kreeg ze de gelegenheid om pianoles te 

geven in Ternat en Roosdaal.  

 

“Dat maakt dat ik hier toch al twintig jaar 

met volle goesting aan de slag ben! 

Ik heb leerlingen die het negen jaar vol-

houden bij mij en die dan verder stude-

ren aan het conservatorium. Ik mocht in 

al die jaren ook vaak meewerken aan 

heel wat mooie voorstellingen die we 

hier samen met de collega’s in het Koets-

huis op de planken hebben gezet. 

De vakoverschrijdende projecten zijn al-
tijd een prettige uitdaging, je kunt er met 
je leerlingen bewust naartoe werken. En 
het versterkt de band met de collega’s. 
Buiten  die projecten hebben we immers 
weinig contact omdat we allemaal op ver-

schillende uren les geven.  

Ik hoor hen wel doorheen de muren 

bezig terwijl ik les aan het geven ben, 

maar we hebben nooit samen pauze. 

Toch komen we bij zo’n projecten tot 

een heel creatieve en artistieke samen-

werking. 
 

Ik geef héél graag les. Misschien omdat 

het individueel gebeurt. Ik leer die 

meisjes en jongens kennen als ze een 

jaar of acht zijn en dan zie je hen evolu-

eren als muzikant, en ook als mens.  Ik 

zie ze groeien onder mijn ogen. Dat 

schept soms een heel hechte band. 

Sommige leerlingen zal ik mijn leven 

lang blijven herinneren en … zij mij ho-

pelijk ook! Met de jaren heb ik geleerd 

om er alles uit te halen wat erin zit, zon-

der te forceren. Het maakt niet uit of 

het een zwakkere of een heel getalen-

teerde leerling is. Ongeacht het niveau 

dat de leerlingen halen, ontdekken zij 

wat hun mogelijkheden en hun grenzen 

zijn. Het is dat wat hen doet groeien.”  
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Kris Van de Weyer: de spil! 

 

Op blz. 127 haalde Eric Devos het al 

aan: Kris Van de Weyer is al vele jaren 

de brug tussen de academie in het Strij-

temse Koetshuis en de Ninoofse hoofd-

vestiging, de plaatselijke coördinator, de 

motor van vele projecten en het aan-

spreekpunt voor initiatiefnemers die een 

cultureel evenement willen opzetten in 

samenwerking met de academie. 

De vele kilometers die ze tussen het 

Pajottenland en haar thuisbasis al heeft 

afgelegd, hebben nog geen sporen van 

sleet achtergelaten op haar inzet en en-

thousiasme. Zij krijgt de eer als laatste 

aan te treden in het rijtje van docenten 

om met haar herinneringen de reeks ge-

tuigenissen af te sluiten. 
 

“Na mijn studies Logopedie en Voor-
dracht aan het Conservatorium van Gent 
was ik op zoek naar lesuren in het DKO. 
Zo ben ik in 1993 (denk ik) terecht ge-
komen in Asse aan de Academie August 
De Boeck. Het was wel ver van huis, 
maar in die tijd waren we blij dat we les-
uren konden vinden.  
Starten deed ik als interimaris voor 
Frans Guldemont en dan vooral met 
uurtjes dictie (Algemene Verbale Vor- 

 

 

ming) aan de kleintjes (lagere school) en 
uren Voordracht. Ik gaf les in Opwijk, 
Liedekerke en Roosdaal. 

Maar na verloop van tijd kwamen er 
meer uren vrij in Roosdaal en heb ik de 
uren in Opwijk en Liedekerke kunnen 
inruilen voor lesuren in Roosdaal. 
Daar kon ik na de pensionering van 
Frans mijn opdracht verder uitbouwen 
met Agnes De Nul naast mij als collega 
toneel. 
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Het starten met een eigen klasje waarvan 
er tien jaar later meisjes afstudeerden als 
‘Mijn Prinsesjes’ (Sofie De Mars, Lieve 
De Reghel, Isabelle Vanderschueren, 
Saartje Van Keymeulen, Evelien Van 

Nuffel, Liesbeth-Ann Verbruggen) 
zorgde ervoor dat ik verankerd geraakte 
in het Pajottenland. Mijn dierbaar Lim-
burgse eikenhout werd een beetje ver-
vangen door het glooiende Pajottenland. 
Doorheen de jaren werd ik ook coördi-
nator voor de afdeling en later ook voor 
de studierichting Woord. 
Ik voelde mij zeker thuis in Roosdaal, 
ook omdat we steeds veel steun en sym-
pathie kregen vanuit de gemeente. Door 
deze ondersteuning hebben we aan veel 
projecten in de gemeente meegewerkt 
en zo de academie zichtbaar gemaakt. Ik 

mag wel zeggen dat de academie steeds 
een waardevolle partner gebleven is in 
het culturele leven van de gemeente. 
Het team van leerkrachten en admini-
stratief medewerkers zat meestal ook op 
dezelfde lijn zodat we heel wat mooie 
projecten konden verwezenlijken. 
Ook de warme samenwerking met Betty 
en Linda gaf vuur aan onze creativiteit. 
Ja, er leefde heel wat in onze kleine af-
deling. 

 

 

 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vele 
klas- en filiaalconcerten, activiteiten in 
samenwerking met de bibliotheek en 
het Davidsfonds, optredens in het 
woonzorgcentrum, activiteiten tijdens 
de Week van de Smaak en de Week 
van de Amateurkunsten, een vertelwan-
deling in de sneeuw met Natuurpunt, 
de jaarlijkse dansoptredens, dag van de 
academies (DKO-dag),… 
Veel te veel om op te noemen. 
In mijn beginjaren was er nog geen ge-
schikte grote zaal, maar we mochten 

voor grotere projecten uitwijken naar 
De Ploter in Ternat of de Plomblom in 
Ninove. Met de bouw van het GC Het 
Koetshuis kregen we de kans om onze 
ambities nog meer waar te maken. Zo 
hebben we de laatste jaren grotere to-
taalspektakels met Muziek, Woord en 
Dans samen kunnen uitwerken.  
We beschikken nu over eigen lokalen 
en kunnen de schouwburg regelmatig 
gebruiken. Maar het is er ook wel klei-
ner en zeker voor Woord en Dans den-
ken we soms met weemoed terug aan 
de turnzaal en de cultuurzolder in Pa-

mel. De verhuis leek aanvankelijk ook 
een probleem voor de bereikbaarheid. 
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Gelukkig kregen we weer de steun van 
de gemeente en de scholen en werd er 
een busdienst uitgewerkt die de leer-
lingen van verschillende scholen om 
16.00 uur tot bij ons bracht. 

Bij het gebruik van onze lokalen en de 
schouwburg mogen we ook altijd reke-
nen op Geert, Cindy, Nicole en Danny, 
de formidabele ploeg van GC Het 
Koetshuis. Een fantastische zaal om met 
professionele techniek onze voorstellin-
gen af te werken. En Danny tovert voor 
ons steeds het nodige geluid en licht. 
Vaak met heel weinig voorbereidingstijd 
en weinig informatie omdat we niet altijd 
de nodige repetities kunnen organise-
ren. Wie had dat ooit gedacht in het 

kleine Roosdaal? 
Net zoals veel collega’s en (oud)leer-
lingen koesteren wij dus heel mooie 
herinneringen aan die talloze grote én 
kleine projecten. 
 

Kris begint dan honderduit te vertellen 

over alle mooie evenementen die vanuit 

de academie werden uitgewerkt. Wij ge-

ven een korte samenvatting van haar vu-

rig pleidooi… 
 

Om de talenten van onze leerlingen aan 
een breed publiek te laten horen en 
zien, probeerden we steeds in te spelen 
op onderwerpen die niet meteen aan 
muziek, woord of dans worden gekop-
peld.  
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Zo kwam ons in 2006 een boekje onder 
ogen van ‘De Week van de Smaak’. 
Meteen groeide het idee: “Als we nu 
eens een leerlingenoptreden organise-
ren met een hapje en een drankje?” 

Wat aanvankelijk ‘een concertje met een 
hapje en drankje voor het publiek moest 
zijn’, werd gaandeweg echter een evene-
ment met een viergangendiner en optre-
dens op verschillende locaties met een 
doorschuifsysteem, compleet met aperi-
tief, soep, hoofdschotel en dessert, tel-
kens begeleid met muziek, woord en 
dans, gespreid over (toen nog) alle bruik-
bare lokalen van de Pamelse Basis-
school. Na het succes van de eerste edi-
tie Smaakkunsten (met 150 deelne-
mers), deden we het jaar nadien nog be-
ter. Toen kwamen 200 liefhebbers van 

artistieke en culinaire geneugten opda-
gen. Door de verhuis naar Het Koets-
huis (in 2008) hebben we dit evenement 
niet meer kunnen herhalen, maar wie 
weet wat voor plannen in de toekomst 
nog worden gesmeed? 
 

Kris Van de Weyer heeft ook een boei-

end verhaal over een wel heel bijzondere 

activiteit in 2012. Toen stonden leer-

lingen en leerkrachten van onze acade-

mie op de planken van CC De Ploter in 
 

 
 

Ternat voor een opvoering van ‘Beken 

kleur’, samen met de academies van 

Liedekerke, Gooik en Lennik.  

Het werd een boeiende samenwerking 

en een prachtig, kleurrijk totaalspekta-

kel waarbij op het einde alle deelne-

mers als een grote regenboog op het po-

dium stonden. Voor de leerlingen, leer-

krachten en publiek opnieuw een on-

vergetelijke ervaring. 

 

En dan was er ook onze medewerking 
aan de Historische Orgelconcerten, on-
der de stuwende kracht van Hubert Bie-
baut. Dit betekende voor onze leer-
lingen weer nieuwe uitdagingen en een 
nieuw publiek. Het optreden in een 
prachtig kader zoals de kerk van Onze- 
Lieve- Vrouw- Lombeek was zeker ook 

een onvergetelijke ervaring. Het spelen 
voor de scholen werd door de leer-
lingen ook heel erg gesmaakt. Zeker 
ook omdat ze zich echte artiesten waan-
den die vrij kregen van school om op te 
treden voor hun leeftijdsgenootjes. Er 
werd steeds gezocht naar passende tek-
sten of poëzie om te brengen en tijdens 
de laatste editie in november 2019 
mocht ook de samenzangklas mee op-
treden (foto blz. 139). 
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Uit de samenwerking voor de orgelcon-
certen groeide in het schooljaar 2016-
2017 ook de deelname aan de musical 
“De Dikke van Pamel”. In dit project 
kregen onze leerlingen Samenzang/mu-
ziek de kans om samen te werken met 
professionele muzikanten en moesten ze 
niet alleen zingen, maar ook acteren. 
En als kers op de taart mochten onze 
leerlingen ook meewerken aan de op-
name van een échte cd! 
Het grootste probleem bij die totaal-
spektakels was telkens de (te?) grote be-

langstelling van het publiek: de zitjes wa-
ren altijd allemaal volzet. Meestal wer-
ken er 100 tot 150 leerlingen mee aan  

een voorstelling en het is niet evident 
om zo een grote groep leerlingen met 
daarbij nog een hele ploeg achter de 
schermen meerdere dagen bij elkaar te 
krijgen. Om nog maar te zwijgen van de 
vele extra inspanningen van verplaatsin-
gen en repetities die dit van de deelne-
mers vraagt. 
De viering van 50 jaar Academie Roos-
daal wilden we in 2020 groots vieren, 

maar om de welbekende reden moeten 
we dit verschuiven naar volgend school-
jaar. We kijken er wel al naar uit om jul-
lie te verwelkomen met een nieuw spek-
takel vol muziek, woord en dans! 
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2014: Love is in the air 
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2017: Er was eens in Pamel (muzikaal sprookje) 
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2019: Alice in Wonderland 
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2019: Alice in Wonderland 
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7 Tijdslijn 
 

Hierna volgt een (onvolledige) lijst met opsommingen van feiten die we vonden in 

oude documenten en archieven of die we optekenden tijdens de vele interviews.  

Wij twijfelen er niet aan dat heel wat oud-leerlingen en oud-leraars nog een karren-

vracht andere elementen zouden kunnen toevoegen. Misschien een idee om over en-

kele jaren een ‘addendum’ samen te stellen met de nieuwe informatie? 

  

Jaar Gebeurtenis 

 

1959 7 juni: Ter gelegenheid van de inhaling van Dr. Albert Roosens als burge-

meester van Pamel, wordt de ‘Parochiekring Ledeberg’ opgericht (Lede-

berg is een gehucht van de toen nog zelfstandige gemeente Pamel). 

 

1961 In de schoot van de Parochiekring wordt het ‘Ludwigkoor’ opgericht. 

Marie Borginon begint privélessen te geven bij haar thuis. 

 

1962 Marie Borginon legt de eerste contacten met de inspecteur van het Minis-

terie van Onderwijs om de mogelijkheid te onderzoeken om in Pamel 

een muziekschool op te richten. Het Ministerie oordeelde de tijd niet 

rijp. Juffrouw Borginon is toen op privébasis begonnen m.m.v. een studie-

groep. De eerste lessen werden gegeven in de toenmalige meisjesschool 

van Ledeberg (nu het IMI). Er waren 12 leerlingen ingeschreven Rita Van 

de Perre, Francine De Ridder, Greta De Pijper, Rita Notaerts, Annemie 

Van Saene,  Annie Kestens, Marleen Vanderplas, Marie-Estelle De Bolle 

en Linda Van Huylenbroeck. 

Vanaf dan is er de samenwerking met Elsa Van Saene. 
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1963 Marie Borginon begint zelf als privémuziekschool haar lessen te geven in 

het oude pensionaat (en bij haar thuis). Er waren een 20-tal leerlingen. Er 

komen voor het eerst ook jongens naar de muziekschool. 

Elza Van Saene wordt rechterhand van Marie Borginon. 

 

1964 Er volgen 30 leerlingen les aan de muziekschool van Ledeberg. 

 

1965 Adolf Van de Perre, een gediplomeerd muziekleraar, begint les te geven 

(notenleer). 33 lln. 

 

1966 Er wordt ook Bewegingsleer (lesgever Alfred Dockers, later Ad. Goelens) 

en Piano opgestart (lesgever R. Liessens). Adolf Van de Perre gaf toen no-

tenleer, zang en … blokfluit. Ongeveer 42 leerlingen stonden op de 

schoollijst. 

 

1967 Karel Druwé begint met de cursus Zang voor volwassenen, er melden 

zich 4 leerlingen aan. De hele school mag 59 leerlingen noteren. 

 

1968 Pogingen om aan te sluiten als filiaal van Ninove, Asse of Sint-Agatha-Ber-

chem bij een bestaande academie, mislukken. 

De vzw Muziekschool van Ledeberg-Pamel wordt opgericht. 

Ritmiek wordt gegeven door mr. Goelens en juf. De Brabanter. Voor pi-

ano staan Adolf Van de Perre en R. Liessens als lesgever genoteerd. Dic-

tie werd gegeven door Frans De Braekeleer. 

78 leerlingen volgen de cursussen. 
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1969 In opvolging van de leergang Bewegingsleer en Ritmiek (tot 31 dec gege-

ven door Jef De Brabanter) wordt vanaf 1 januari  ‘70 een afdeling Ballet 

(klassieke dans)  ingericht, gegeven door juf. Wauman 

Adolf Van de Perre staat nog steeds in voor de notenleer. Voor dictie 

stond toen Eddy Temmerman op de loonlijst. 

Elsa Van Saene wordt officieel ‘toezichtster’. 

Er zijn 100 leerlingen ingeschreven en de gemeente verleent 100.000 fr. 

toelage 

 

1970 1 januari: de muziekschool wordt officieel erkend door de staat. De mu-

ziekschool van Ledeberg-Pamel wordt een filiaal van de Gemeentelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans August De Boeck van Asse, 

toenmalig directeur Emmanuel Geeurinckx. 

203 lln. 

Ballet (klassieke dans)  gegeven door juf. Wauman en/of juf. Vanderhove 

en voor notenleer vinden we de namen van Van de Perre,  Fardeau en 

De Decker. 

Leergang koper wordt ingericht met Christian Risack, dictie: René Ver-

reth, Saxofoon en klarinet door mr. Weemaels, Blokfluit mr. Van Boven, 

Klavier: mw. Vandevenne, slagwerk: Bourdhiaudy en Delaruye   

 

1971 Frans Guldemont wordt aangeworven om dictie te geven. 

 

1973 Verhuis van pensionaat naar gemeenteschool. 

 

1974 Staan genoteerd als leerkrachten: Piano Hubertine Vandevenne-Reculé, 

Gitaar: Noël Heremans, Koper: Christian Risack, Voordracht Frans Gul-

demont…  
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1976 Op 10 november was er  een prijsuitreiking. 

  

1977 Op 6 februari was er een leerlingenconcert. Toezicht wordt voor een jaar 

overgenomen door Marie-Jeanne Evenepoel. 

     

1978 Toezicht wordt overgenomen door Annie Huylebroeck. 

 

1980 Uitbreiding bestuur oudervereniging van de muziekschool met daaraan 

gekoppeld, oprichting van ‘Kunst en Muziek’. 

 

1982 Op een bepaald ogenblik heeft Eddy Suys een poging gedaan om een soort 

filiaal van de muziekschool in O.-L.-V.-Lombeek op te richten in de loka-

len van het gemeenteschooltje. Marijke Berghmans heeft daar nog even 

notenleer gegeven Wegens materiële problemen eindigde dit experiment 

vroegtijdig.  

 

1984 Betty Rodts volgt Annie Huylebroeck op. 

 

1991 Januari: overlijden Marie Borginon, oprichtster van de muziekschool. 

 

1994 Dansvoorstelling (in de turnzaal). 

 

1996 Balletvoorstelling in CC De Ploter. 

 

1998 Balletvoorstelling in CC De Ploter.  

 

1999 Dansvoorstelling (in de turnzaal). 

 

2000 Woord- en dansvoorstelling in CC De Ploter. 

 

2001 Dansvoorstelling in CC De Ploter Ternat. 
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2002 Leerlingenconcert in CC De Ploter op 24 februari. 

 

Leerkrachten die toen les gaven: Mieke Ameye (blokfluit), Marijke 

Berghmans (AMC en AMV), Majella De Roover (Dans), Eric Devos (Ko-

per en samenspel), Rosette Eeckhout (gitaar), Jan Erauw (instr. Ensem-

ble), Dirk Herten (pianobegeleiding), Leen Janssens (piano), Lut Mortel-

mans (dra. Expressie), Patricia Van den Bossche (dwarsfluit), Philippe 

Van den Bossche (slagwerk), Isabelle Van Den Driessche (AMV), Kris 

Van de Weyer (AVV en Voordracht), Betty Rodts is toezichtster. 

 

2003 Deelname aan de dag van het DKO. 

 

2005 Linda Tielemans volgt Betty Rodts op als toezichtster/secretariaat. 

Opvoering van ‘De rattenvanger van Roosdaal’. 

Barokconcert in de kerk van Ledeberg. 

Dansvoorstelling in CC De Plomblom. 

 

2006 Dansvoorstelling in CC Den Horinck, en ook het succesvolle ‘Smaak-

kunst I’. Er was ook brand(stichting?) in de lokalen van de muziekschool. 

 

2007 Deelname aan de dag van het DKO en een tweede even geslaagde editie 

van ‘Smaakkunsten II’. 

 

2008 Verhuis (juni) naar GC Het Koetshuis in Strijtem,  Dansvoorstellingen in 

GC Het Koetshuis. 

 

2009 Deelname aan ‘de dag van het DKO - Grenzeloos’. 

Dansvoorstellingen in GC Het Koetshuis. 

 

2010 Dansvoorstelling in GC Het Koetshuis, deelname aan Kunst in de Luwte. 

 
  

148

34 

 



2011 Totaalspektakel ‘@c@demie online’ in het Koetshuis. 

 

2012 ‘Beken Kleur’ in CC De Ploter en Dansfestival in GC Het Koetshuis. 

 

2013 23 februari: leerlingenconcert. 

Dansvoorstellingen in GC Het Koetshuis. 

Leerkrachten die toen les gaven: Paule Corthier (fluit), Riet De Blauwe 

(AMV/piano), Majella De Roover (Dans), Eric Devos (Koper en samen-

spel), Rosette Eeckhout (gitaar), Leen Janssens (piano), Els van Hauwer-

meiren (viool), Walter Van Molle (saxofoon), Philippe Van den Bossche 

(slagwerk), Kris Van de Weyer (AVV en Voordracht). Toezicht: Betty 

Rodts gaat met pensioen en Linda Tielemans volgt haar op. 

 

2014 De Roosdaalse academie is niet langer een filiaal van Kunstenacademie 

Asse, maar wordt een onderdeel van de Stedelijke Academie voor Mu-

ziek, Woord en Dans Ninove. 

Totaalspektakel ‘Love is in the air’, een groots opgezette voorstelling in 

GC Het Koetshuis waaraan alle leerlingen en leerkrachten meewerkten. 

 

2016 3 opvoeringen van het totaal muziektheater ‘Er was eens’ over het leven 

van de Dikke van Pamel’, en ook ‘De Chinese nachtegaal’. 

 

2018 Deelname aan Historische Orgelconcerten. 

Deelname aan viering ‘90 jaar Academie Ninove’. 

 

2019 Deelname aan Historische Orgelconcerten. 

Totaalspektakel ‘Alice in Wonderland’ in GC Het Koetshuis. 

Linda Tielemans gaat met pensioen. 
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2020 Het project ‘Kleur’ als leerlingenconcert. 

De coronacrisis zorgt voor ingrijpende maatregelen, door de grote onze-

kerheid loopt het aantal inschrijvingen terug. 

 

2021 Viering van een halve eeuw academie: wegens de vele maatregelen ge-

beurt dit een beetje in mineur, maar in de lente wordt toch het jubileum-

boek feestelijk voorgesteld. 
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8 Epiloog 

 
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove, filiaal Roosdaal … 

VANDAAG en MORGEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge en minder jonge aspirant-muzi-

kanten kunnen tijdens het jubileumjaar 

in het Koetshuis kennis en kunde op-

doen. Als je op het pleintje vóór GC Het 

Koetshuis staat, hoor je uit de vensters 

allerlei klanken naar beneden dwarre-

len. Het zoete geluid van dwarsfluit, pi-

ano, saxofoon, hobo, klarinet of violen, 

de plechtige klanken van hoorn en eup-

honium, het tedere getokkel van gitaren, 

het feestelijk gejubel van trompet en 

trombone, de zoetgevooisde oorstreling 

van klaterende zangstemmen of het 

meeslepende ritme van de slagwerkers. 

Allicht zie je de aanstaande ballerina’s 

sierlijk de trap op glippen en hoor je on-

der het zoldergewelf verrassende verzen 

gedeclameerd worden door de leer-

lingen Woord en Theater. 

Al dat artistiek geweld wordt vandaag in 

goede banen geleid door: 

 

Griet Vanderpoorten, Jacinthe 

Wensch, Ilse  Vanholder, Geert Cal-

laert, Paule  Corthier, Caterina  Mor-

gera, Maarten  Flamand, Marleen  

Proost, Wesley  Capiau, Eric Devos, 

Riet  De Blauwe, Leen Janssens, Phi-

lippe  Van den Bossche, Els  Van Hau-

wermeiren, Joris  Bosman, Stanislas  

Haerens, Kris Van de Weyer, Marc De 

Corte, Cristina  Vera Diaz en Camille  

Coryn. 

 

Nadat ze alle leerlingen vriendelijk heb-

ben onthaald en allerlei probleempjes 

hebben opgelost, houden Ilse  Aelgoet 

of Ishaak Testelmans alle administra-

tieve geplogenheden op orde, tot tevre-

denheid van directrice Karen Schelde-

man die regelmatig eens het gonzende 

filiaal komt bezoeken. 
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TOT SLOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moeten we in 2020-2021 nu vieren dat 

de Roosdaalse academie vijftig jaar be-

staat, of maken we er, nadat we de pro-

loog hebben gelezen, misschien toch be-

ter zesenvijftig van, of zestig? Och, laat 

het ons houden bij ‘een goede halve 

eeuw’, dat is al eerbiedwaardig genoeg.  

Negen hoofdstukken lang haalden wij 

herinneringen op, lieten we de passie 

van de pioniers weer oplaaien, kwamen 

mensen die al lang zijn ‘gegaan’ hun ver-

haal doen, konden we beklijvende, pran-

gende en hilarische momenten herbele-

ven. We sneden de verjaardagstaart van 

de Roosdaalse muziekacademie in vijftig 

stukken en proefden vele smaken. Het 

recept evolueerde, net als de ingrediën-

ten en de instrumenten waarmee men 

aan de slag kon gaan. Maar het genieten 

van het resultaat is vandaag even intens 

als vroeger. Met de vakkennis, de gedre-

venheid en het talent waarmee vandaag 

de volgende ‘halve eeuw’ wordt aange-

vat, zal een nieuwe generatie muzikan-

ten, dansers, zangers en acteurs worden 

gevormd. 

Op welke podia zij zullen staan, hoeveel 

toeschouwers er dicht bij mekaar of vei-

lig verspreid van hun kunsten zullen ge-

nieten, geen mens die hier vandaag een 

zinnig woord kan over zeggen. Maar dat 

de snaren zullen trillen, de tonen jube-

lend uit de klankbekers zullen stijgen, 

de pirouettes over het parket zullen tol-

len en de verzen helder zullen worden 

gedeclameerd, daar zijn wij rotsvast van 

overtuigd.  

Hoewel wij ons bewust zijn van de be-

trekkelijkheid en de onvolledigheid van 

dit overzicht, toch hopen we dat we op 

deze bladzijden wat nostalgie en haast 

vergeten ervaringen hebben kunnen 

bundelen. Tegelijk koesteren we de ver-

wachting dat dit overzicht een stimulans 

mag zijn voor al wie zich de volgende 

halve eeuw(en) in deze gemeente en de 

ruime omgeving wil inzetten voor 

(h)eerlijke kunstbeleving. 

 

 

Walter Evenepoel, najaar 2020 
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BRONVERMELDING 
 

 

Publicaties waaruit wij informatie moch-

ten vergaren.: 

 

Het archief van M Borginon, ons ter 

beschikking gesteld van Mw. C. Ver-

wilghen-Lindemans 

 

DF-Klokje Louis Derideaux, nr. 11/12 

1987 

 

Diverse artikels uit ‘Roosdaal van A tot 

Z’ van www.hdbr.be van Hubert De 

Bolle 

 

Luc Van Liedekerke, ‘Een Pamelse 

goede herder’ 2019 

 

Informatie verstrekt door Bart Janssens 

(academie Asse) op 12 okt 2020 

 

 

 

 

Interviews met  

 

Ilse Aelgoet op 22/01/20 

Bernadette Barbé op 08/09/20 

William Barbé op 03/09/20 

Greet Bulté op 29/10/20 

Helmuth De Backer op 30/8/20 

Majella De Roover op 05/10/20 

Koen De Vidts op 30/8/20 

Eric De Vos op 29/10/20 

Joris D’Hasseler op 19/10/20 

Alfred Dockers op 05/08/20 

Dirk Evenepoel op 12/2/20 

Johan Evenepoel op 12/05/20 

Lieselotte Evenepoel op 13/07/20 

Marie-Jeanne Evenepoel op 13/04/20 

Rembert Evenepoel op 04/09/20 

Elise Goosens op 11/11/20 

Frans Guldemont op 07/10/20 

Christine Hemerijckx 12/10/20 

Annie Huylebroeck op 14/04/20 

Leen Janssens op 18/09/20 

Peter Kestens op 18/04/20 

Viviane Reybroeck 12/10/20 

Lana Ringoot op 11/11/20 

Betty Rodts op 06/08/20 

Karen Scheldeman op 29/10/20 
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Wim Suys op 11/08/20 

Ishaak Testelmans op 08/10/20 

Linda Tielemans op 28/07/20 

Jan Vandenbosch op 21/10/20 

Anja Van den Nest op 02/04/20 

Frans Vanderschueren op 10/8/20 

Kris Van de Weyer op 13/11/20 

Martine Van Havermaet op 31/1/20 

Jos Van Isveldt op 6/10/20 

Dirk Van Lierde op 28/8/20 

 

 

Biografische beschrijvingen van  

 

Marie (Myriam) Borginon 

Emmanuel Geurickx 

Christian Risack 

Adolf Van de Perre 

Elsa Van Saene 
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Beelmateriaal:  

 
Titelpagina: collage WE (*) 

Blz. 5: Directeur Karen Scheldeman. Foto  

NB 

Blz. 8: uit ‘Alice in Wonderland’, foto: NB 

Blz. 10: Marie Borginon. Foto : AR  

Blz. 12 : Ludwigkoor. Foto: AR  

Blz. 14: Oud pensionaat, voorgevel. Foto 

WE, interieur huize Borginon. Foto WE 

Blz. 15: luchtfoto Ledeberg. Foto: AR  

Blz. 16: Basisschool Pamel, zicht vanuit de 

kerktoren. Foto: WE 

Blz. 18: triangelspeler. Foto Nor Verbestel. 

Blz. 19: Emmanuel Geurickx. Foto:  Yvan 

De Saedeleer 

Blz. 20: Marc Verhaegen, Bart Janssens en 

Sofie Servranckx. Foto’s: NB (*) 

Blz. 22: Marimbastokken. Foto: Norbert 

Verbestel 

Blz. 24: Balletleerlingen. Foto: Majella De 

Roover 

Blz. 26: Elsa Van Saene. Foto: AR 

Blz. 27: Marie-Jeanne Evenepoel. Foto: 

Marc Nieuwborg 

BLz. 28: Annie Hyulebroeck. Foto: NB 

Blz. 29: Betty Rodts. Foto: NB 

Blz. 31: voordrachtgroep op de Cultuurzol-

der. Foto: archief KVDW 

Blz. 33: Linda Tielemans. Foto: NB 

Blz. 35: Linda Tielemans. Foto: NB 

 

 

  

 

 
 

 

Blz. 37: Uit ‘Love is in the air’. Foto: Emile 

Ringoot 

Blz. 38: oud stadhuis Ninove. Foto: NB 

Blz. 39: Firmin De Geeter. Foto: archief 

fam. De Geeter 

Blz. 41: Karen Scheldeman op het orgel 

van OLV-Lombeek. Foto: Jan De Mont 

Blz. 43: Christine Hemeryckx. Foto: selfie 

Blz. 46 : Ishaak Testelmans en Ilse Ael-

goet. Foto: WE 

Blz. 47: uit ‘Alice in Wonderland’. Foto: 

NB 

Blz. 48: leerlingen van de academie aan het 

Koetshuis. Foto’s: WE 

Blz. 49: uit ‘Love is in the air’. Foto: Emile 

Ringoot 

Blz. 51: Frans Vanderschueren. Foto: WE 

Blz. 54: trompettist. Foto: Norbert Verbe-

stel 

Blz. 57: de voordrachtprinsessen. Foto: 

KVDW (*) 

Blz. 62: Bernadette Barbé e.a.. Foto : ar-

chief Rausa 

Blz. 63: William Barbé. Foto : NB 

Blz. 65 : Trompet. Foto: Nor Verbestel 

Blz. 66: Johan Evenepoel. Foto: NB 

Blz. 69: Dirk Evenepoel. Foto: Jan De 

Mont 
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Blz. 70: Lieselotte Evenepoel. Foto: archief 

Majella De Roover 

Blz. 73: Rembert Evenepoel op de filmset. 

Foto: NB 

Blz. 76: uit ‘Alice in Wonderland’. Foto: 

NB 

Blz. 78: Jos Van Isveldt aan het orgel. Foto: 

Rita Van Isveldt 

Blz. 80: Handschrift Ludwig van Beethoven 

Blz 81: Peter Kestens, jeugdfoto. Foto: WE 

Blz. 84: Koen Buntinck viool en Pater Kes-

tens piano. Foto: WE 

Blz. 85: engeltjes orgel van OLV-Lombeek. 

Foto: Jan De Mont 

Blz. 86: jeugdfoto Helmut De Backer. 

Foto: WE 

Blz. 87: Helmut De Backer. Foto: NB 

Blz. 88: pianist. Foto: Mieke Evenepoel 

Blz. 89: het oude pensionaat. Foto: archief 

Rausa 

Blz. 92: Dirk Van Lierde. Foto Jan De 

Mont 

Blz. 95: Wim Suys. Foto: NB. 

Blz. 97: Greet Bulté in ‘Er was eens in Pa-

mel’. Foto: Nor Verbestel 

Blz. 98: Joachim Van Laer in 1985. Foto: 

Huberte Lauwaert 

Blz. 100: Joris D’Hassler. Foto: NB 

Blz. 101: voordrachtklas op de orgelconcer-

ten. Foto: Emile Ringoot 

  

 

   

  

 

Blz. 102: Elise Goossens op piccolo. Foto: 

archief fam. Goossens.  

104: Linde Struelens in de hoboles. Foto: 

WE 

Blz. 105: Adolf van de Perre aan het orgel. 

Foto: archief fa. V.d.Perre 

Blz. 107: J.A. Dockers. Foto: NB 

Blz. 108: Frans Guldemont. Foto WE 

Blz. 110: Balletklas. Foto: archief Majella 

De Roover 

Blz. 113: Rosette Eeckhout en 100 oud-

leerlingen van haar gitaarklas. Foto: archief 

Rosette Eeckhout. 

Blz. 114: gitaar. Foto: Mieke Evenepoel 

Blz. 115: Marijke Berghmans. Foto: WE 

Blz. 118: Marijke Berghmans en haar zan-

gertjes. Foto: Archief KVDW 

Blz. 119: Majella De Roover. Foto : NB 

Blz. 121: leerlingen balletklas tijdens voor-

stelling CC De Ploter. Foto: archief Ma-

jella De Roover 

Blz. 123: collage met jeugdfoto’s van Ma-

jella De Roover. Archief Majella De 

Roover. 

Blz. 124: Viviane Reybroeck. Foto: NB 

Blz. 125: traverso. Foto: WE 

Blz. 126: ‘Stills’ met Eric De Vos uit film-

pje Academie Ninove. 

Blz. 131: Leen Janssens in de pianoklas. 

Foto: WE. 
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Blz. 134: Kris Van de Weyer tijdens ‘Er was 

eens in Pamel’. Foto: Nor Verbestel 

Blz. 135: de voordrachtklas. Foto: archief 

KVDW 

Blz. 137: GC Het Koetshuis. Foto: WE 

Blz. 139: Griet Vanderpoorten en haar zan-

gertje tijdens het orgelconcert. Foto: Jan De 

Mont. 

Blz. 140: foto’s uit ‘Love is in the air’. 

Foto’s: Emile Ringoot. 

Blz. 141: scène uit ‘Er was eens in Pamel’. 

Foto: Nor Verbestel. 

Blz. 142 en 143: scènes uit ‘Alice in Won-

derland’. Foto: NB 

Blz. 150: scène uit ‘Alice in Wonderland’. 

Foto: NB 

Blz. 153: scène uit ‘Er was eens in Pamel’. 

Foto: Nor Verbestel. 

Achterflap: Walter Evenepoel. Foto: Bart 

Vanoutrive 

 

 

   

 

 

(*) 

NB= niet bekend 

KVDW: Kris Van de Weyer 

AR: Archief Rausa 

WE: Walter Evenepoel  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankjewel! 
 

De gemeente Roosdaal 

Personeel GC Het Koetshuis 

Directie en personeel van de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en 

Dans van Ninove. 

 

Redactie Erfgoed Rausa 

 

 

Wij danken alle geïnterviewden en  

de vele tientallen mensen die ons te 

woord stonden! 
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Een halve eeuw Academie in Roosdaal 

“Negen hoofdstukken lang herinneringen 

ophalen; de passie van de pioniers weer voe-

len oplaaien; het verhaal leren kennen van 
mensen die al lang zijn gegaan en beklij-
vende, prangende en hilarische momenten 
herbeleven.” 
 

Voor het redigeren van deze publicatie ver-

trouwde Erfgoed Rausa op de deskundigheid 

van Walter Evenepoel (°1953). Begiftigd met 

een diepgaande kennis van de plaatselijke ge-

schiedenis, en inspiratie verzamelend bij zijn 

uitgebreide netwerk, pende dit artistieke ma-

nusje van alles een vlot lezend relaas neer 

over ruim een halve eeuw Academie in Roos-

daal. 
 

Vele tientallen gesprekken en grondig op-

zoekwerk resulteren in een essay dat de his-

torische mijlpalen schetst, vakkundig afgewis-

seld met levendige, bijwijlen dolkomische 

 

 

 

herinneringen van wie van nabij de gestage 

opgang van de academie mee bewerkstelligde 

of mocht ervaren. 
 

Een werkstuk waarin Walter de lezer mee-

neemt op een historische trip doorheen een 

onmisbare bouwsteen van het rijke Roos-

daalse culturele leven, dat samen met de vol-

ledige cultuursector zwaar beproefd wordt 

door de coronacrisis. 
   

“Een stimulans voor al wie zich de volgende 
halve eeuw(en) in deze gemeente en de 
ruime omgeving wil inzetten voor (h)eerlijke 

kunstbeleving.” 
 

Bart Caulier 
Voorzitter Erfgoed Rausa 

 

 

 


