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Reünie Retorica 1963 
 

 

 
14 oktober 2016 was het verzamelen geblazen 
voor de leden van Retorica 1963 op de 
Demervallei te Aarschot.  
 
11 oudgedienden waren present voor deze reünie.  
 
De twee vorige jaren waren we te gast bij onze 
collega Pater Paul Aerts (overleden medio maart 
2016) in de onthaalaula van de Congregatie van 
de Paters der Heilige Harten te Leuven, de stad 
van onze hogere studies. 
 

 
 
 
Dit jaar was Aarschot aan de beurt, de stad van onze 
humaniorastudies.  

Het opgestelde programma bestond uit een culturele rondwandeling 
door een belangrijk deel van de binnenstad.  

Aanvang op de Demervallei bij het standbeeld van De Engelse 
Grenadiers (bevrijders van Aarschot - 5 september 1944), gevolgd de 
Demerwachter (beide beelden zijn van de hand van beeldhouwer 
Roland Rens, een puur Aarschottenaar). De Grote Markt (Aarschot is 
Martelaarsstad WO1) vanwaar op 19 en 20 augustus 1914 175 
burgers werden weggeleid naar hun executieplaats, gelegen aan het 
huidige Gilsonplein. Het ging verder richting Sint-Rochustoren (16e 
eeuw), volledig in ijzerzandsteen en voorzien van een mooi beeldje 
van Sint-Rochus, langs De Kleine Moriaen (geboortehuis van 
Aarschots kunstschilder Pieter Jozef Verhaegen, en geruime tijd 
woonadres van musicus Arthur Meulemans) en zo naar het standbeeld 
van Pater Jozef Raskin. De moedige pater-scheutist die de beide 
wereldoorlogen als brancardier en aalmoezenier doorbracht aan het 
front. Hij werd op 1 mei 1942 door de Duitsers opgepakt wegens 
spionage en overgebracht naar de gevangenis te Dortmund. Hij werd 
ter dood veroordeeld en de executie (door onthoofding) werd 
uitgevoerd in voornoemde gevangenis op 18 oktober 1943.  

Volgende stopplaats, ‘Het Cultureel Centrum’ (het vroegere gasthuis) 
met een bezoek aan de vroegere kloostergangen die nog steeds een 
speciale sfeer uitstralen en de gasthuiskapel met prachtig bewaarde 
glasramen. Vervolgens een bezoek aan het museum (gebouwen van de 
vroegere materniteit) met aldaar speciale aandacht voor de musicus 
Arthur Meulemans. Samen met de bibliotheek die werd ondergebracht 
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in de lokalen van het ziekenhuis van het OCMW is deze medische site 
van voorheen een mooi voorbeeld van transformatie naar een culturele 
campus. De site is voorzien van twee bevallige beeldhouwwerken: De 
Lach, hét logo van het Cultureel Centrum en De Grauwzuster, beide 
beeldhouwwerken van Roland Rens.  

Via het stadspark, waar we even stil stonden bij het 
Capucijnenklooster, het standbeeld van de Aarschotse kunstenaar 
Pieter Jozef Verhaegen (1728-1811), het beeld van O.L.Vrouw der 
Ontscheping en De kantwerkster, ging het richting collegiale 
O.L.Vrouwekerk.  
Aan de zuidkant van de kerk was er aandacht voor een realistisch 
beeldhouwwerk van Sint-Rochus (eveneens van de hand van Roland 
Rens) en een bezoek aan de grafsteen van de stichter van het Sint-
Jozefscollege E.H. Reyntens.  
 
 

 
 

Gids en fotograaf van dienst Paul Huybrechts 

 
 
Binnen in de kerk werd de aandacht en bespreking getrokken op de 
drie zeer mooi gerestaureerde retabels van het Maria- en Sint-
Jozefsaltaar, alsmede van het Sacramentsaltaar. Bespreking van het 
kunstwerk ‘De mystieke Wijnpers’ en van het ‘barokke doksaal’, 
alsook aandacht voor de verschillende kunststijlen die zich aftekenen 
in de collegiale kerk van Aarschot (gotische bouwconstructie, barokke 
meubilaire inkleding binnen in de kerk en een renaissance kerktoren 
(na het afbranden van de torenspits - torennaald in 1572). 
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Hier zijn we aangekomen aan hét 
orgelpunt van onze stadswandeling nl. het 
gerestaureerde Bremserorgel (1846). 
Voornoemd orgel kwam in 1891 over van 
de O.L.Vrouwekerk naar de kapel van het 
Sint-Jozefscollege om er geïnstalleerd te 
blijven tot 1979. Het werd gebruikt om de 
vele liturgische vieringen te begeleiden. 
Onze collega Frans Ulens heeft meermaals 
met dit doel het Bremserorgel in de kapel 
van Sint-Jozefscollege bespeeld. En dat 
deed hij opnieuw (met toestemming van 
de parochiale overheid) maar nu op het 
gerestaureerde Bremserorgel, 
teruggeplaatst op het doksaal van de 
O.L.Vrouwekerk, de oorspronkelijke plaats 
van 1846.  

 

Frans Ulens aan het gerestaureerde Bremserorgel 

 

Frans Ulens heeft ons een mooi muzikaal intermezzo gebracht, dank 

en proficiat! Het deed toch wel iets na meer dan 50 jaar de klanken 

van het Bremserorgel opnieuw te horen.  

Men kan niet voorbijgaan aan het altaar van Sint-Anna (verbonden 
aan de cultus van Maria), een geliefde volksheilige van Aarschot en 
omstreken, met in het retabel een schilderwerk van Pieter Jozef 
Verhaegen ‘De Emmaüsgangers’. Een tweede schilderwerk van deze 
vermaarde Aarschotse kunstschilder hangt achteraan in de kerk en 
noemt ‘De Goede Herder’.  

 
Evenmin mag men de kunstwerken uit het oog verliezen die 
betrekking hebben op Sint-Barbara:  

-  Schilderwerk (eerste helft 16e eeuw),  
-  Beschildering van een gewelfsleutel met de beeltenis van 
Sint-Barbara,  
-  Twee beeldhouwwerken,  
-  Een Sint-Barbaratorentje in edelmetaal, te zien in de 
schatkamer.  

Zou dit kunnen verwijzen naar een vroegere speciale devotie tot Sint-
Barbara in Aarschot en omstreken?  
 
 
Tot daar onze drie uur durende culturele wandeling door de stad 
‘Parel van het Hageland’.  
Ten slotte op weg naar het culinaire gedeelte, met inbegrip van het 
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laten opborrelen van tal van herinneringen en anekdotes tot groot 
genoegen van allen.  
 
Een geslaagde dag.  
Volgend jaar staan we er opnieuw!  
 
 
 

Paul Huybrechts. 
 
 
 
 
 

 
 

Vlnr.:   Jan Van Bael, Alfons Wouters, Eddy Vandenbroeck, Alfons Theys,  

Marcel De Cuyper, Frans Govaerts, Frans Ulens en Emile Van de Gaer 

(Reeds vroeger vertrokken: Wim De Ryk en Paul Ooms) 
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In Kerk en Leven verscheen hierover naderhand volgend artikel. 
 
 

BREMSERORGEL 
 
Op vrijdag 14 oktober kwamen de oud-leerlingen van het Sint-
Jozefscollege (retorica 1963) onze kerk bezoeken. Ze waren met elf. 
Paul Huybrechts was hun gids. Hij had alles goed ingestudeerd om de 
schoonheid van onze kerk in het licht te stellen. Zijn aandacht ging 
vooral uit naar de drie gerestaureerde barokaltaren en naar het nog 
op te poetsen koordoksaaI. Hij wees ook op de Onze-Lieve-Vrouw- en 
de Sint-Rochusverering in Aarschot. Hij stelde zichzelf de vraag 
waarom er zoveel afbeeldingen van de H. Barbara terug te vinden zijn 
in onze kerk (twee grote beelden, een schilderij, een gewelfsleutel en 
een zilveren torentje in de schatkamer). Maar de grote aandacht ging 
uit naar ons gerestaureerd Bremserorgel.  
 
Frans Ulens, die in de jaren ‘50-‘60 van de vorige eeuw regelmatig op 
dit Bremserorgel heeft gespeeld tijdens zijn collegejaren, beklom 
samen met de gids de sierlijke trap naar het koordoksaal. Hij speelde 
’Jesu meine Freude’ van Bach, ’The holy city’ van Adams en ’The last 
rose of summer’ en een werk van Frederic Chopin (Opus 10 nr.3), 
Zijn negen klasgenoten die beneden waren blijven zitten, besloten 
met een daverend applaus. Het Bremserorgel heeft meer dan 80 jaar 
in de kapel van het Sint-Jozefscollege gestaan (1891-1979). Het 
werd daar gebruikt om de misvieringen van het college te begeleiden. 
Het onderging daar ook enkele aanpassingen. Het werd uitgebreid 
met een bourdon 16, een nieuw pedaal en een tremolo. De kapel 
werd na het Tweede Vaticaanse Concilie een multifunctionele ruimte 
en het orgel raakte zo in onbruik.  
Onze kerkfabriek kocht het terug van het college en diende een 
restauratiedossier in. Het werd een lange lijdensweg van veertien jaar 
(1998 tot 2012). Het orgel kreeg zijn vaste stek in de noordelijke 
dwarsbeuk en in de ruimte van de huidige schatkamer. Bij de aanleg 
van de vloerverwarming verhuisde de orgelkast, de windladenkast en 
alle pijpen op 26 maart 2002 naar de dekenij. Daar heeft het gestaan 
tot 25 augustus 2009 om dan uiteindelijk voor restauratie 
overgebracht te worden naar het atelier van Jan Lapon in Diksmuide. 
Op vrijdag 9 november 2012 werd het ingespeeld door Luc Ponet, 
organist van de basiliek van Tongeren, en ingezegend door mgr. 
Léonard tijdens zijn dekenaal bezoek aan het dekenaat Aarschot. 
 
Het deed de collegestudenten van de lichting 1963 toch wel wat om 
na meer dan vijftig jaar de klanken van het Bremserorgel nog eens 
opnieuw te mogen beluisteren. Dit keer niet meer in het Sint-
Jozefscollege, maar in de collegiale kerk van Aarschot vanop zijn 
oorspronkelijke plaats, waar het vele jaren de gezangen van de 
koorheren heeft begeleid. 
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Tekst en foto uit Kerk en Leven nr 43 (26 oktober 2016) 

 


