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In de loop van de jongste 175 jaar hebben de Zusters URSULINEN in O.L.V.-Waver een
areaal gerealiseerd van 10 ha, waarvan 3 ha klooster- en schoolgebouwen; het
overgrote deel is beschermd.
Hier studeerden tot na de WO II talloze meisjes uit de adel en de gegoede burgerij uit
de hele wereld. Bij dit publiek en de bezoekende ouders paste natuurlijk een navenante
gebouwencomplex. Niet minder dan vijf kunststijlen werden hier integraal uitgewerkt:
de Wintertuin in art nouveau / Jugendstil
de kerk in neogotiek
de alpenzaal en –gang in empirestijl
de trappen in art deco
de Ursulazaal in eclectische stijl.
Verder zijn er nog de muurschilderingen, de pianogalerij, het belfort; de lijst is
onvolledig.
De dortoirs en de chambretten zijn nog intact, maar de pensionaatsmeisjes slapen er
niet meer. Vandaag is het schoolgedeelte een school zoals alle anderen: 1700
leerlingen in totaal, keurig in uniform, het hele gamma van afdelingen: ASO, TSO, BSO.
Bezoekers in grote aantallen komen de grote rijkdommen aan kunst bezoeken en
appreciëren.
Een bekend fenomeen is, dat de zusters niet meer voorkomen in het schoolgebeuren;
ook als zusters zijn ze gepensioneerd.
Het aanzienlijke kunstpatrimonium werd, nu al goed tien jaar geleden, overgedragen
aan de vzw Wintertuin, die met toegewijde zorgen van vele vrijwilligers de
instandhouding en het voortbestaan willen verzekeren. Steeds meer nemen vrijwilligers
de taken over, om het waardevolle patrimonium voor de toekomst veilig te stellen.
In deze context en met het zicht op de toekomst heeft de congregatie van de Zusters
Ursulinen de historische daad gesteld, om het beheer met inbreng van de expertise
vanuit KEMPENS LANDSCHAP van het volledige patrimonium over te dragen aan de
STICHTING OPENBAAR NUT (SON). Hier staat zelfs geen financiële tegenprestatie
tegenover.

Met deze stichting willen de Zusters Ursulinen de eenheid van de site voor de toekomst
in veilige handen bestendigen, de christelijk geïnspireerde, pedagogische, caritatieve en
filantropische initiatieven in de traditie van de congregatie stimuleren, samen met alle
betrokken instanties.
De oprichtingsakte van dit mooie geschenk werd op 24 april 2015 met muzikale
begeleiding ondertekend door vertegenwoordigers van de congregatie, het bisdom en
Kempens Landschap.
Deze formule lijkt een geschikt antwoord te zijn, om het geheel voor de toekomst veilig
te stellen. Ongewijzigd blijft voor het grote publiek, net als voorheen, de mogelijkheid om
tijdens een rondleiding de site te bezoeken.
Is deze vorm van overdracht van een dergelijk patrimonium een trendsetter? De
toekomst zal het uitwijzen.
Voor meer informatie: http://www.olvwaver.be/

