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Voorwoord

150 jaar Conservatorium Kortrijk! Een lange 
periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkun-
sten. Het begon met Muziek in 1870. In 1924 
volgde Woord met Nederlandse en Franse 
voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 
en was in 2020 aan haar 50ste verjaardag toe.

Tijdens de gesprekken die we hadden om alle 
feiten uit het verleden op een rij te zetten, 
kwamen vooral verhalen naar voor. Verhalen 
waarin de verbondenheid tussen families en 
leerlingen naar voor kwam. Verhalen waar-
in ook tot de verbeelding sprekende leer-
krachten aan bod kwamen. Er werd tijdens 
de voorbereiding van de expo 150 jaar een 
poging gedaan om een lijst samen te stellen 
van alle leerkrachten. Die publiceren we hier 
niet, enerzijds om privacyredenen, anderzijds 
omdat het Conservatorium de optelsom is van 
alle leerkrachten, administratieve medewer-
kers en directeurs die de voorbije 150 jaar de 
school gemaakt hebben tot wat ze nu is. De 
lijst is lang en er zijn vele boeiende anekdotes 
te vertellen wanneer je die overloopt. Enkele 
stambomen opsommen zou ook niet mis-
staan. Dat allemaal opnemen, is onmogelijk 
zonder mensen te vergeten. Daarom kozen we 
ervoor om enkel de grote lijnen mee te geven.

De rode draad is dat het conservatorium 
doorheen de 150 jaar steeds podiumkunste-
naars gevormd heeft die de tools meekregen 
om volop van hun kunst te kunnen genieten. 
 
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar 
zorgden in de regio voor een grote versprei-
ding van de passie voor podiumkunsten. Uit 
die 100.000 leerlingen kozen we er 30 uit die 
in het oog springen, doorgaans omdat ze een 
internationale carrière in de kunsten wisten 
te realiseren. Heel in het bijzonder willen we 

twee mensen uit het Kortrijkse cultuurland-
schap eervol vermelden. De ene als leerkracht 
en alom bekend als Johnny Turbo en de an-
der als levenslange leerling, onderzoeker, 
bibliothecaris en Kortrijkse belleman, Peter 
Caesens. Samen vormen zij de Wall of Fame. 
Hiervoor werd een selectie gemaakt die de 
realiteit geweld aan doet, want naast hen 
waren en zijn tot op vandaag heel veel (oud-)
leerkrachten en (oud-)leerlingen betrokken bij 
het culturele leven in Kortrijk, West-Vlaande-
ren en daarbuiten, hetzij professioneel of als 
liefhebber.

In Kortrijk is dat te merken aan de talloze or-
kesten, koren, toneel- en dansgezelschappen 
die in de loop van die 150 jaar opgestart zijn. 
Samen met het Conservatorium Kortrijk reali-
seren zij een blijvende verbondenheid door mu-
ziek, woord en dans over de generaties heen. 
Die passie draagt ons leerkrachtenteam samen 
met hen ook in de 21ste eeuw verder uit. 

Inhoud

1. 1870-1945: Van Muziekschool tot 
Conservatorium

2. 1946 - 2015: Filialen en afdelingen, 
concerten, dans en jazz

3. Vestigingen
4. Directoraten en leerlingcijfers
5. Het domein WOORD
6. Het domein DANS
7. Muziekonderwijs vroeger en nu - 

Herinneringen van een oud-leraar
8. Studiedomeinen
9. 2016 - 2022 Renovatie, een nieuw decreet, 

een school in de stad
10. Wall of Fame
11. In de voetsporen van 150 jaar 

Conservatorium: Ons Artistiek Project



4 5

Het ontstaan van de muziekschool is nauw 
verbonden met de groeiende populariteit van 
het verenigingsleven in de 19de eeuw. In Parijs 
was kort na de Franse Revolutie het eerste mo-
derne harmonieorkest met 45 musici ontstaan, 
de Musique de la Garde Nationale. De bekende, 
in België geboren componist, François-Joseph 
Gossec schreef een groot repertoire voor deze 
bezetting bij elkaar. Een gigantisch succes op 
de eerste herdenking van de Franse Revolutie 
op 14 juli 1790 leidde in Parijs tot de beslissing 
om een professioneel militair harmonieorkest 
op te richten. Gossec werd de eerste dirigent. 
Het succes van de militaire kapellen, vaak een 
prestigezaak voor koningen en staatsmannen, 
groeide snel. De bezetting van het militair har-
monieorkest werd als voorbeeld genomen voor 
de vele harmonieën die tijdens de 19de eeuw 
gesticht werden.

De militaire kapel in Parijs had eveneens een 
belangrijke rol in het ontstaan van het Con-
servatorium van Parijs. In juni 1792 werd in de 
schoot van de Garde Nationale de Paris een 
vrije muziekschool opgericht met als bedoeling 
muzikanten te vormen voor de Garde Nationale 
van heel Frankrijk. De muzikanten van het har-
monieorkest werden de eerste leerkrachten. 
Bernard Sarrette was administratief directeur, 
Gossec muzikaal directeur. In september 1793 
werd de school een burgerlijke instelling. Het 
conservatorium van Parijs werd geboren in de 
schoot van het eerste moderne harmonieorkest.
 
In België groeide het aantal blaasorkesten in 
de 19de eeuw zienderogen. Een aantal factoren 
zorgden voor de stichting van nieuwe mu-
ziekverenigingen. Politiek (katholieken versus 
liberalen), beroeps- en klasseverbondenheid 
(scholen, brandweer, post...), ruimte voor cul-
tuur en ontspanning e.a. vormden een aanlei-
ding om zich te verenigen. Ook de uitvinding 
van het ventiel in 1815 en de nieuwe instru-
menten van Adolphe Sax, de saxofoons en de 

saxhoorns (bugel, althoorn, bariton, euphoni-
um) medio 19de eeuw, waren mee verantwoor-
delijk voor de aangroei en de samenstelling 
van het aantal harmonies en fanfares. 
Het arrondissement Kortrijk vertoonde een 
enorme aangroei van het aantal verenigingen 
en telde anno 1881 het grootste aantal muziek-
verenigingen van West-Vlaanderen. Het aantal 
verenigingen bleef verder aangroeien tot aan 
de Eerste Wereldoorlog. Bijna een derde van 
het aantal muzikanten in die tijd kwam uit het 
arrondissement Kortrijk. In 1914 werden er in 
West-Vlaanderen 57 harmonies, 151 fanfares 
en 17 symfonieorkesten genoteerd. Een orkest 
telde gemiddeld een 40-tal leden.

Het besef dat verenigingen een sterke ge-
meenschapsvormende waarde hebben, zorgde 
voor een bloeiperiode vanaf 1870 die tot de 
jaren 30 van de 20ste eeuw aanhield. Bij die 
verenigingen ontstond bij vele blazers de nood 
om het niveau op te krikken. Met een muziek-
school kon men een antwoord bieden op die 
vraag. Een vraag die overigens niet enkel en 
alleen van de blazers kwam. Toneelverenigin-
gen die vaak ook zangspelen brachten, waren 
eveneens vragende partij. Door de industriali-
satie ontwikkelde zich in de steden in de 19de 
eeuw ook een burgerlijk concertleven. Rond-
reizende virtuozen en operamuziek waren 
daarin erg populair. Ook het koorleven bloeide. 
In Kortrijk stichtte Pieter Vanderghinste (1789-
1860) in 1817 een van de vroegst bekende 
mannenkoren. Pieter Vanderghinste gaf les in 
Harelbeke, in de schoot van het orkest van de 
Sint-Salvatorkerk. Petrus Benoit, vader van 
componist Peter Benoit, speelde er viool. 

Beroepsmuzikanten en componisten begrepen 
al snel de mogelijkheid om met muziekon-
derwijs wat extra inkomsten te bekomen. In 
Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste 
en kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk Joannes Vandewiele het onderricht struc-
tureler aanpakken. In 1851 werd daarvoor de 
Academie de Musique de la Ville de Courtrai op-
gericht. Er werd gestart met vier leerkrachten. 
Het inschrijvingsgeld bedroeg 12 francs per jaar, 
betaalbaar per maand. Voor de lessen diende je 
je aan te melden op het stadhuis. In 1860 werd 
dit eerste initiatief tijdelijk stopgezet. 

In 1870 nam het stadsbestuur het initiatief met 
de definitieve oprichting van de Académie de 
Musique. De eerste directeur van de Kortrijkse 
Muziekschool, Ferdinand Van Eeckhout, was 
een echte Kortrijkzaan. Als achtjarige bespeel-
de hij reeds het orgel van de St-Maartenskerk 
waarvan hij later kapelmeester werd. In 1855 
had hij met Leopold Vanderghinste de ‘Cercle 

Musical’ opgericht, een koor- en fanfarevereni-
ging die door een hervorming in 1866 uitgroeide 
tot één van de bloeiendste gezelfschappen in 
het Kortrijk van de 19de eeuw. Naar aanleiding 
van het bezoek van Leopold II en Maria-Hen-
drika aan Kortrijk in 1875 en van de creatie van 
Peter Benoits ‘De Leie’, werd de Cercle Musical 
bevorderd tot Koninklijke Muzikale Kring.
In 1870 kon je in de Begijnhofstraat solfège 
(notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, 
dwarsfluit en klarinet volgen. We mogen aan-
nemen dat zang en piano snel volgden. In 1882 
doet de voorzitter van de Commission d’admi-
nistration de l’école de musique, Adolf Verriest, 
een oproep om een pianoklas op te starten. 
In diezelfde brief roept hij eveneens op een 

1870 - 1945
Van Muziekschool tot Conservatorium

Règlement d’ordre intérieur uit 1851.

Johannes (Jean, Jean-Louis, Jan)
Vandewiele
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solfègeklas voor meisjes in te richten. Rond de 
eeuwwisseling bestaat het aanbod uit hout-
blazers, koperblazers, strijkers, piano, zang en 
solfège. Uitstekende leerlingen konden voor de 
vakken harmonie en muziekgeschiedenis bij de 
directeur terecht.

De Eerste Wereldoorlog had al bij al geen al te 
grote impact op de werking van de school, met 

uitzondering van het schooljaar 1918-1919. Toen 
konden de lessen niet doorgaan omdat de loka-
len gebruikt werden door het ‘hulpkomiteit’.

Kort daarna, begin jaren 20, kreeg het domein 
woord zijn plaats in de school. Het Toneelver-
bond, een poging van priester Jan Bernaerts 
uit Tienen om de katholieke toneelgezelschap-
pen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond, stelde de vraag om Nederland-
sche Voordracht in te richten. Kortrijk volgde 
deze suggestie door in 1924 de heer Schmitz 
voor Nederlandse Voordracht en de heer Pa-
ternotte voor Franse voordracht aan te stellen.

In de jaren 30 wordt naast de Begijnhofstraat 
ook naar een gebouw in de Heilige Geeststraat 
uitgeweken. De muziekschool kreeg een eerste 
bevordering tot muziekacademie in 1932.

In 1940 volgde de tweede onder het directo-
raat van Prosper van Eechaute. Vanaf dan mag 
de school de naam conservatorium dragen. 
In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge 
(1874) en Oostende (1926) deze titel behaald. 

Er waren in het muziekonderwijs naast de ko-
ninklijke conservatoria (toen Brussel, Antwer-
pen, Gent en Luik) drie soorten scholen: 

1. Lagere: kleine instellingen met een beperkt 
aantal leraars, vakken en openbare uitvoe-
ringen 

2. Middelbare: met meer en uitgebreidere 
mogelijkheden naar vakken, uitvoeringen 
en een kleine bibliotheek

3. Hogere: die volledig hoger onderwijs 
konden verstrekken, naar vakken toe als 
harmonie, kamermuziek, klas voor volwas-
senen, samenzang, muziekgeschiedenis, 
meer uitvoeringen en een grotere biblio-
theek

Het academiereglement wordt tot op 
vandaag regelmatig bijgewerkt.

Een bewijs van de rijke concerttraditie 
van het Conservatorium.

Deze laatste categorie, waartoe ook Kortrijk 
behoorde, mocht de titel van muziekacademie 
dragen en kon de zilveren staatsmedaille uit-
reiken. Je kon er alle mogelijke eerste, tweede 
prijzen en eervolle vermeldingen behalen. 
De naam conservatorium kon je krijgen op 
voorstel van de inspectie indien de kwaliteit 
van het hoger onderwijs een voldoende hoog 
niveau behaalde.

Beide bevorderingen kwamen er op voorstel 
van de Vlaamsgezinde inspecteur Emiel Hul-
lebroeck. Die liet het volgende noteren over 
de staat van het muziekonderwijs in de jaren 
30: “Toen ik in 1930 mijn taak als inspecteur 
opnam, trof ik het muziekonderwijs in een 
treurige toestand aan. Er was geen eenheid in 
de terminologie, noch in de progressiviteit. De 
gebruikte boeken waren meestal in het Frans; 
in de grensplaatsen en in verschillende grote 
centra waren nog veel Franstalige leergangen, 
directeurs en leraars gaven liefst hun lessen in 
het Frans; drukwerken waren in het Frans, hier 
en daar tweetalig; de programma’s der concer-
ten, leerlingenvoordrachten, prijsuitreikingen 
vermeldden zeer zelden werk van eigen toon-
dichters.” In de Kortrijkse regio is Emiel Hulle-
broeck vooral bekend voor zijn compositie van 
‘Tineke van Heule’.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij 
schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’. Maurice 
Paternotte mocht als gevolg daarvan van-
af 1943-1944 geen Franse voordracht meer 
geven. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij 
terug aangesteld.

Vanaf 1940-1941, bij de start van de Tweede 
Wereldoorlog, werden de lessen in de Techni-
sche School in de St.-Janslaan georganiseerd. 
Op 7 oktober trapte de school voor het eerst 
het schooljaar af als Stedelijk Muziekconser-
vatorium van Kortrijk. Door de oorlogsomstan-
digheden vonden de lessen niet langer plaats 
in de Begijnhofstraat. Wanneer leerkrachten 
opgeroepen werden, namen hulpleraars, mo-
nitoren en interimarissen hun job waar.

De klachtbrief van Prosper
Van Eechaute uit 1942.

De muziekschool krijgt in 1940 de 
benaming Conservatorium.
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In die tijd werd directeur Prosper Van Eechaute 
genoodzaakt enkele klachtenbrieven te for-
muleren. Zo waren er in 1942 de voetballende 
en lawaai makende jongens van de Technische 
School. In 1943 werd voor de schoolactivitei-
ten tijdelijk het Sint-Albertuscollege van de 
Paters Karmelieten gebruikt in de toenmalige 
Aalbekestraat. Van Eechaute werd opnieuw 
aangezet tot een klachtenbrief. Van de paters 
kreeg hij geen kolen, waardoor de vingers van 
de leerlingen krom stonden van de kou. Na de 
klacht reageerde schepen Supply en werden 
de kolen alsnog bezorgd.

Nog tijdens de oorlog kreeg de directeur van 
het VNV het dringende verzoek, in hoofdletters, 
om de jury voor de examens zorgvuldig samen 

te stellen. We lezen: ‘Geen enkel kunstenaar 
mag worden verzocht deel uit te maken van 
deze jury, indien hij niet volstrekt vertrouwbaar 
is als volksverbonden mensch, en dus naast 
zijn artistieke kwaliteiten ook waarborgen 
biedt op Vlaamsch-Nationaal gebied.’

In maart 1944 werd het Sint-Albertuscollege 
gebombardeerd, waarna tijdelijk naar de Hei-
lige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden 
in dat jaar geen openbare examens georga-
niseerd en de lessen werden tot maart 1945 
geschorst.De brief van het V.N.V. Kultuur ivm de 

samenstelling van de jury

In de bombardementen gingen boeken 
verloren uit de schoolbibliotheek.
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De creatie op 6 juli viel weliswaar letterlijk in 
het water, maar werd gevolgd door nog zeven 
opvoeringen en een extra nachtvoorstelling. 
Eén van de populairste delen uit het Gulden-
sporenspel werd het ‘Lied van de Bezem’.

Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van 
de opvoeringen. Het werk werd daarna niet 
definitief opgeborgen, maar kreeg tien jaar na 
de creatie nog zeven extra uitvoeringen.

Prosper van Eechaute stond bekend als een 
man die zijn mening niet onder stoelen of 
banken stak. Hij was zeer veeleisend t.a.v. zijn 
lerarenteam en de leerlingen, in het bijzonder 
voor deze die een professionele carrière am-
bieerden. Er werd onder zijn leiding een zeer 
hoog niveau bereikt. Zijn vermeende ‘hardheid’ 
als persoon werd mee veroorzaakt door zijn 
jeugd waarin hij zijn vader op jonge leeftijd ver-
loor. Hij zorgde voor inkomen door als 13-jarige 
cellist in bioscoop-orkestjes mee te spelen.
Een ongeneeslijke ziekte die met een verlam-
ming aan de rechterarm gepaard ging, nood-
zaakte hem om in 1964 het directeurschap op 
te geven. Frederic Van Ackere werd als inte-
rim-directeur aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Minis-
trieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor 
alle scholen. Men wou hiermee de verschillen 
tussen de drie gradaties; muziekschool, aca-
demie en conservatorium opheffen; verschil-
len die niet enkel kwalitatief waren, maar ook 
financieel. In Kortrijk waakte, naast de ge-
bruikelijke Commissie van Toezicht, een heuse 
stadsinspecteur over het financieel beleid en 
de kwaliteit.

Eerder werd in 1954 al een poging onderno-
men door middel van een Koninklijk Besluit 
om de klasseverschillen tussen de scholen op 
te heffen. Men wou het mogelijk maken om 
meer leerlingen de cyclus te laten beëindigen 
en men wou voorzien in een brede vorming 
voor alle leerlingen met nieuwe vakken als 
samenspel in de middelbare graad en muziek-
geschiedenis, kamermuziek en harmonie in de 
hogere graden.

Het ‘Lied van de Bezem’ van de hand 
van Prosper Van Eechaute.

Een heropvoering van het 
Guldensporenspel in 1962.

Toen Prosper Van Eechaute in 1938 als di-
recteur werd aangesteld, kreeg hij al snel de 
moeilijke oorlogsjaren voor de kiezen. Daarin 
speelden verhuizen en praktische overwe-
gingen de hoofdrol. Hij bleef directeur tot het 
schooljaar 1963-1964, een periode waarin het 
aantal leerlingen gevoelig steeg. Bij de in-
schrijvingen van het jaar 1964 was het aantal 
leerlingen ten opzichte van 1948 verdubbeld.

Naast directeur in Kortrijk was hij ook do-
cent contrapunt en fuga aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent. Als directeur van een 
conservatorium werd hij benoemd voor 18 
uur per week. De rest van een voltijdse be-
trekking (24u) vulde hij aan met lesgeven. Een 
directeur werd in die tijd doorgaans voor 12u, 
15u of 18u benoemd. Na de Tweede Wereld-
oorlog werd hij voorzitter van de muzikale 
auditiejury voor de Gewestelijke Omroep 
West-Vlaanderen, lid van de Cultuurraad van 
West-Vlaanderen en voorzitter van de Cen-
trale Jury voor Muziek in Gent.

In 1946 stichtte hij samen met Léon Saey als 
voorzitter, de ‘Vereniging van de Concerten van 
het Conservatorium’. Hij dirigeerde de concerten 
zelf, bracht gevarieerde programma’s en re-
kende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen. Waar nodig deed hij een 
beroep op grotendeels Gentse professionele 
musici. Tevens voorzag hij de programmabro-
chures van relevante commentaren. Internatio-
nale toppers en talent van eigen bodem werden 
uitgenodigd om als gastsolist met het orkest 
te spelen. Ook van nieuwe leerkrachten werd 
verwacht dat ze een solistisch werk brachten.

Op het programma van het eerste concert op 23 
maart 1947 stonden Parsifal van Richard Wag-
ner in concertversie en het Requiem van Gabriel 
Fauré. Ter herdenking van dit eerste Conserva-
toriumconcert werd het Requiem van Fauré op 
het programma geplaatst van het concert op 

23 maart 1995 naar aanleiding van het 125-jarig 
bestaan van het Conservatorium.

Uit deze concerten en de samenwerking met 
het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door 
Maurits Denaux, groeide in de jaren 50 en 60 
het Internationaal Koorfestival en later het 
Festival van Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de 
opvoering van het Guldensporenspel in 1952 
ter gelegenheid van de 650e verjaardag van 
de Guldensporenslag. In opdracht van de Stad 
Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de 
muziek. Willem Putman zorgde voor de tekst.
In 1933 had de toondichter de prestigieuze ‘Prix 
de Rome’ behaald, maar met dit massa-
spel verwierf hij ruime nationale bekendheid. 

1946 - 2015
Filialen en afdelingen, concerten, dans en jazz

Affiche uit de rijke concerttraditie van 
het Conservatorium.

2
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Op 1 september 1978 verhuisde het Conserva-
torium na meer dan 100 jaar van de aftandse 
gebouwen in de Begijnhofstraat, naar het nieu-
we gebouw aan het Conservatoriumplein.
 
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys 
op. Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en 
algauw werden de klassieke opleidingen met 
een jazzcursus aangevuld. Marc Godfroid, 
trombonist en medestichter van het Brussels 
Jazz Orchestra, werd aangesteld als docent. De 
stad Kortrijk maakte deze succesvolle primeur 
in het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen 
mee mogelijk. Later werden ook saxofonist 
Frank Deruytter en dirigent Joost Deryckere 
aangesteld. Een bigband van het Conserva-
torium was het gevolg. Daaruit groeide het 
Concord Jazz Ensemble, wat een samentrek-
king is van Conservatorium en Cortryck. De 
jazzcursussen bleven een succes en in 2002 
kon er een officiële J(azz)P(op)R(ock) afdeling 
opgestart worden.

De rijke concerttraditie van het Conservatorium 
werd in 1986 aangevuld met een reeks concer-
ten op zondag die tot op vandaag doorloopt 
in de matineeconcerten. Die werden lange tijd 

in nauwe samenwerking met Jeugd en Muziek 
Kortrijk georganiseerd om zo de leerlingen in 
contact te brengen met professionele muzi-
kanten in een live concertomgeving. Talent van 
eigen bodem, leerkrachten en solisten met een 
(inter)nationale reputatie kregen er een podium.

Eveneens een traditie tot op vandaag, waren 
(en zijn) de op regelmatige basis ingerichte 
masterclasses met echte vakspecialisten. Ze 
delen hun podiumervaring en expertise als po-
diumkunstenaar met de leerlingen die zo hun 
inzichten nog verder kunnen verruimen. Som-
mige cursussen zoals piano, gitaar, dwarsfluit 
organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen 

In 1978 verhuist het Conservatorium 
naar het Conservatoriumplein.

De Dagen Van zijn uitgegroeid tot een 
jaarlijkse traditie.

Het duurde echter meerdere jaren vooraleer 
deze nobele doelstelling brede ingang vond. 
Aan de ‘Stedelijke Conservatoria’ bleef de klem-
toon liggen op het behalen van een pre-profes-
sioneel niveau. Deze scholen hadden, in tegen-
stelling tot de academies en muziekscholen, 
een uitmuntendheidsgraad. Deze kon je pas 
behalen na het doorlopen van de aanvankelijke 
graad A en B, de lagere graad A en B, de mid-
delbare graad A en B en de hogere graad A en B. 
Tot 1964 volgde je acht jaar notenleer. Daarna 
werd dit teruggebracht tot vijf jaar.

Een leerkracht instrument had een volle klas 
wanneer het aantal leerlingen het dubbele 
bedroeg van het aantal uren dat aan die leer-
kracht werd toegekend. Nieuwe leerlingen 

werden op een wachtlijst geplaatst tot er een 
plaats vrij kwam. Als ze over het nodige talent 
leken te beschikken, konden streng geselec-
teerden echter al in de loop van het eerste jaar 
notenleer een plekje bemachtigen. 

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen. 
Bij het honderdjarig bestaan van de school in 
1970 was Abel Mathys directeur van een school 
met 1365 leerlingen. Dit groot aantal was het 
gevolg van het oprichten van diverse nieuwe 
cursussen zoals orgel, gitaar, slagwerk, het 
aantrekken van specialisten voor saxofoon, 
harmonie en kamermuziek en de opstart van 
het domein dans met ballet in 1970. Dans 
bracht meteen 350 extra inschrijvingen aan in 
het eerste jaar.

Kort voor de jaren 80 werden ook hobo en fagot 
twee aparte cursussen. Daarnaast werden 
twee afdelingen; Aalbeke en Heule en twee 
filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd. Tot aan de fusie van gemeenten in 
1976 vielen deze bijafdelingen onder hun eigen 
gemeentebestuur. In 1983 voegde Abel Mathys, 
op vraag van de plaatselijke fanfare, ook nog 
Marke toe als afdeling van het Conservatorium. 

Deze brief aan de burgemeester 
bewijst dat Van Eechaute geen blad 
voor de mond nam.

Het inschrijvingsgeld in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog.
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regelmatig meer toenadering tussen de ver-
schillende domeinen. In de jaren 90 werd dit 
met de cursus muziektheater bijna een jaar-
lijks gegeven.

Het decreet van 1990, wat een hele reeks 
hervormingen met zich meebracht in het DKO, 
maakte het mogelijk om in het Conservatorium 
een aantal nieuwe cursussen instrument aan te 
bieden m.n. accordeon en harp. Een heel aantal 
vakken kreeg een nieuwe benaming, andere 
waren compleet nieuw zoals algemene muziek-
cultuur in de middelbare graad, hedendaagse 
dans en later muziektheater (1993) en creatief 
schrijven (2008). Onder Marc Matthys werden 
verder ook nog twee nieuwe afdelingen opge-
richt; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.

Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die 
het KB van 1954 en het MB van 1962 voor ogen 
had, nl. het toegankelijk maken en houden van 
de opleiding voor elke leerling. De muziekaca-
demies en conservatoria werden in dat jaar van 
het departement cultuur naar onderwijs overge-
heveld. Leerkrachten kregen voor het eerst een 
statuut dat zekerheid bracht en kregen zicht op 
behoud van hun betrekking op langere termijn.

Keuzevakken als samenspel en kamermuziek 
(instrumentaal ensemble) werden nu verplicht. 
Vooraleer je een instrument kon leren bespe-
len, diende je nog steeds een jaar uitsluitend 
algemene muzikale vorming (notenleer) te 
volgen. De totale duur van deze cursus werd 
wel van vijf naar vier jaar gebracht, weliswaar 
met een optie het vak later ook gedurende drie 
jaar te volgen in de hogere graad. Daar waar 
vóór 1990 in de instrument-les doorgaans 
twee leerlingen per lesuur aanwezig waren (in 
principe ½ uur les per leerling), werd in 1990 
de idee ingevoerd om in de richting samenspel 
meerdere leerlingen tegelijk te laten aanwe-
zig zijn en te laten participeren aan de les. Er 
werden wel maxima vooropgesteld met voor 
de lagere graad vier leerlingen, de middelbare 
graad drie leerlingen en de hogere graad twee 
leerlingen.

Voor die leerlingen uit het laatste jaar die in 
muziek, woord of dans een hoog niveau bereikt 
hadden en mogelijks opteerden voor verdere 
studies in het hoger kunstonderwijs, werd in 
1997/98 door de beide Kortrijkse Rotaryclubs 
een wedstrijd in het leven geroepen. De kan-
didaten werden beoordeeld door een externe 
jury die een mooie Rotaryprijs en twee aan-
moedigingsprijzen toekende. 

Kort na de eeuwwisseling werd er via het 
project muzische vorming dat zich niet uitslui-
tend, maar vooral op de eerste twee leerjaren 
van het lager onderwijs richtte, een eerste 
voorzichtig contact met het basisonderwijs 
gezocht. Het conservatorium groeide stelsel-
matig uit tot een school voor een breed publiek 
van klein tot groot.

Met The Song of Hiawatha in 1999 
zochten de domeinen muziek, woord 
en dans meer toenadering.

Dag van. Een voorbeeld daarvan is de Dag van 
de Gitaar, opgestart door leerkracht Jacques 
Vande Ginste.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het 
Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux. Heel wat 
oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten 
en in de school versterkte. Dit leidde tot de 
aanstelling van Marcel als dirigent van het 
Kortrijks Symfonisch Orkest in 1996. Kort daar-
op vond een fusie plaats van het Kamerorkest 
met het KSO. Dit orkest werd in 1928 opgericht 

onder de naam ‘Eigen Kunst’ en had sedert 
1967 al een band met het Conservatorium dat 
toen onder leiding kwam van leraar viool John 
Craeynest.

Van de uitvoerende semi-professionele ver-
enigingen in Kortrijk zijn er nog die een band 
hebben met de school; de eerder genoemde 
big band Concord Jazz, het Kortrijks Lyrisch 
Toneel en de Kortrijk Brass Band. Ronny De-
lombaerde, oud-leerling, was artistiek direc-
teur van het Kortrijks Lyrisch Toneel. In 1976 
vormde Werner Roelstraete, leraar klein koper, 
de Bissegemse fanfare ‘De Leiegalm’ om tot 
een brassband. Leerlingen uit de scholen waar 
hij les gaf, vulden al snel mee de posities in het 
orkest in. In 1982 werd het orkest overgeno-
men door oud-leerling Lieven Maertens.

Het Guldensporenspel uit 1952 was ongetwij-
feld het grootste spektakel uit de geschiedenis 
van het Conservatorium, maar ook later wer-
den nog domein-overschrijdende voorstellin-
gen op touw gezet. Zo was er in 1988 de musi-
cal Reinaert de Vos.

Leerkracht gitaar Jacques Vande Ginste, icoon 
van de vakgroep gitaar, componeerde de 
muziek. Hoofdrollen waren er voor Bart De 
Wildeman (thans leerkracht woord) en Tine 
Mortier (voormalig docent creatief schrijven). 
De Schouwburg werd driemaal uitverkocht.

In 1999 vervolgens werden heel wat klassen 
betrokken bij de uitvoering van het totaalspek-
takel met muziek, dans, woord en beweging 
‘The Song of Hiawatha’ naar een werk van Hen-
ry Wadsworth Longfellow / Guido Gezelle. De 
muziek vloeide uit de pen van Stéphane Van-
de Ginste, het scenario was van de hand van 
lerares Catherine Vansteenkiste. De repetities 
startten in september 1998, de uitvoeringen 
hadden plaats in november 1999. In de laatste 
twee decennia van de 20ste eeuw kwam er 

De musical Reinaert De Vos in 1988, 
een hoogtepunt in de geschiedenis van 
het Conservatorium.
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.

MUZIEKGESCHIEDENIS
BIJ DE DIRECTEUR:

HARMONIE EN CONTRAPUNT
KAMERMUZIEK

NOTENLEER
MEISJES ZANG

START DOMEIN DANS 
MET BALLET

VOOR HET EERST EEN 
ALGEMEEN MINIMUM 
LEERPLAN

OFFICIËLE VERMELDING 
LEERLING ALTVIOOL

KAMERMUZIEK,
MUZIEKGESCHIEDENIS

HARMONIE,
LEERKRACHT

MUZIEKCULTUUR
SAMENSPEL
INSTRUMENTAAL ENSEMBLE
VOCAAL ENSEMBLE
LYRISCHE KUNST
ALGEMENE VERBALE VORMING
REPERTOIRESTUDIE
ARTISTIEKE BEWEGINGSLEER
ARTISTIEKE TRAINING
HEDENDAAGSE DANS

FAGOT

JAZZ-CURSUSSEN 
+ BIG BAND

HOORN,

PERCUSSIE ORGEL GITAARSAXOFOON

ACCORDEON HARP JPR
CREATIEF
SCHRIJVEN

LEERKRACHT
VOOR CONTRABAS

OPMAATJES, PLANKGASTJES
EN SPRINGVEERTJES VOOR
DE ALLERJONGSTEN

MUSICAL, MUZIEK SCHRIJVEN,
PAD, COMPONIST, SPECIALISATIE
THEATER, STORYTELLING, COMEDY,
SINGER-SONGWRITER, RADIOMAKER,
SCHRIJVER, HEDENDAAGS DANSER,
BALLETDANSER

150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.

MUZIEKGESCHIEDENIS
BIJ DE DIRECTEUR:

HARMONIE EN CONTRAPUNT
KAMERMUZIEK

NOTENLEER
MEISJES ZANG

START DOMEIN DANS 
MET BALLET
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ALGEMEEN MINIMUM 
LEERPLAN
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LEERLING ALTVIOOL

KAMERMUZIEK,
MUZIEKGESCHIEDENIS

HARMONIE,
LEERKRACHT

MUZIEKCULTUUR
SAMENSPEL
INSTRUMENTAAL ENSEMBLE
VOCAAL ENSEMBLE
LYRISCHE KUNST
ALGEMENE VERBALE VORMING
REPERTOIRESTUDIE
ARTISTIEKE BEWEGINGSLEER
ARTISTIEKE TRAINING
HEDENDAAGSE DANS

FAGOT

JAZZ-CURSUSSEN 
+ BIG BAND

HOORN,

PERCUSSIE ORGEL GITAARSAXOFOON

ACCORDEON HARP JPR
CREATIEF
SCHRIJVEN

LEERKRACHT
VOOR CONTRABAS

OPMAATJES, PLANKGASTJES
EN SPRINGVEERTJES VOOR
DE ALLERJONGSTEN

MUSICAL, MUZIEK SCHRIJVEN,
PAD, COMPONIST, SPECIALISATIE
THEATER, STORYTELLING, COMEDY,
SINGER-SONGWRITER, RADIOMAKER,
SCHRIJVER, HEDENDAAGS DANSER,
BALLETDANSER

150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.
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SCHRIJVER, HEDENDAAGS DANSER,
BALLETDANSER

150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.
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150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.

MUZIEKGESCHIEDENIS
BIJ DE DIRECTEUR:

HARMONIE EN CONTRAPUNT
KAMERMUZIEK

NOTENLEER
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HARMONIE,
LEERKRACHT

MUZIEKCULTUUR
SAMENSPEL
INSTRUMENTAAL ENSEMBLE
VOCAAL ENSEMBLE
LYRISCHE KUNST
ALGEMENE VERBALE VORMING
REPERTOIRESTUDIE
ARTISTIEKE BEWEGINGSLEER
ARTISTIEKE TRAINING
HEDENDAAGSE DANS

FAGOT

JAZZ-CURSUSSEN 
+ BIG BAND

HOORN,

PERCUSSIE ORGEL GITAARSAXOFOON

ACCORDEON HARP JPR
CREATIEF
SCHRIJVEN

LEERKRACHT
VOOR CONTRABAS

OPMAATJES, PLANKGASTJES
EN SPRINGVEERTJES VOOR
DE ALLERJONGSTEN

MUSICAL, MUZIEK SCHRIJVEN,
PAD, COMPONIST, SPECIALISATIE
THEATER, STORYTELLING, COMEDY,
SINGER-SONGWRITER, RADIOMAKER,
SCHRIJVER, HEDENDAAGS DANSER,
BALLETDANSER

150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.

MUZIEKGESCHIEDENIS
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HARMONIE EN CONTRAPUNT
KAMERMUZIEK
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MUSICAL, MUZIEK SCHRIJVEN,
PAD, COMPONIST, SPECIALISATIE
THEATER, STORYTELLING, COMEDY,
SINGER-SONGWRITER, RADIOMAKER,
SCHRIJVER, HEDENDAAGS DANSER,
BALLETDANSER

150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.

Directoraten
en leerlingencijfers4
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Het Woord-verhaal begon in 1924. Enkele jaren 
daarvoor stelde het Toneelverbond, toen nog 
‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus ‘Ne-
derlandsche voordracht’ in te richten. Het To-
neelverbond was een poging van priester Jan 
Bernaerts uit Tienen, om de katholieke toneel-
gezelschappen samen te brengen in een over-
koepelend Toneelverbond. Het verbond hield 
niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie om woord in te richten door de heer 
Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht 
en Toneel en de heer Paternotte voor Franse 
voordracht en toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij 
schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’. Maurice 
Paternotte mocht als gevolg daarvan vanaf 
1943-1944 geen Franse voordracht meer ge-
ven. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij terug 
aangesteld. Het vak werd nog tot het school-
jaar 1979-1980 ingericht, maar lag steeds meer 
onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het 
examen van 1965 in de Schouwburg tomaten 
werden gelanceerd naar het publiek, leerlingen 
en jury. Daarna bleef het vak omstreden, m.n. 
het Taal Aktie Comité wou het vak zien verdwij-

nen. Met de inspectie werd overeengekomen 
om het vak te laten uitdoven, tot de pensione-
ring van Louis Max Charlier, Frans acteur en de 
laatste leerkracht die het vak gaf. 

Op zo’n examen voordracht werden poëzie- en 
prozateksten gebracht. Van de leerlingen in 
Uitmuntendheid (4de graad) werd verwacht 
dat ze elf teksten uit het hoofd moesten ken-
nen. De jury maakte vervolgens een keuze. Dit 
vergde veel studie van de leerlingen. 

Met het decreet van juli 1990 wordt er naast de 
traditionele voordracht ook aandacht gegeven 
aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het do-
mein Woord meer vrijheid kreeg in de interpre-
tatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen 
in repertoirestudie een brede kijk op de wereld 
van het toneel en voordracht geserveerd. 
Leerlingen stonden actief op het podium maar 

The Masked Performer, een opdracht 
voor leerlingen derde graad.

Leerlingen tweede graad tijdens 
Conservatorium Connects.

Het domein
WOORD5

namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele 
theatervoorstellingen. Een traditie die tot op 
vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een 
belangrijke stap gezet in het interdisciplinair 
werken. Catherine Vansteenkiste startte met 
haar collega’s en partners in de stad (Konink-
lijke Academie voor Schone Kunsten, culturele 
cel van de Stad Kortrijk) het project ‘Muziek-
theater. Er werd, vaak vanuit improvisatie, in-
tens met gastdocenten en diverse ensembles 
samengewerkt. In de voorstellingen werden 
Muziek, woord en dans verwerkt. Een greep 
uit de diverse voorstellingen die gerealiseerd 
werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van 
Longfellows ‘The Song of Hiawatha’ (1999), 
‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another 
War’ (2008),…

Het decreet van 2018 zette het verbreden van 
het domein Woord verder: naast Toneel, Voor-
dracht, Vertellen en Schrijven konden de leer-
lingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, 
Kleinkunst en/of Radio maken. Qua infrastruc-
tuur kwam er daarenboven een professioneel 
ingerichte theaterklas bij. De jongste leerlin-

gen zijn nu welkom vanaf 6 jaar. Zij kunnen 
terecht bij de Plankgastjes waar ze op een 
speelse manier kennis maken met het podium. 

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede 
banen. Op diverse podia in en buiten het ge-
bouw wordt verbinding gemaakt tussen de di-
verse vakken en domeinen van de school. Met 
naast de lessen ook optredens, een heuse dag 
van het woord en interessante masterclasses 
wordt een mix gemaakt die zowel voor leer-
lingen als publiek aanstekelijk werkt. Memen-
to, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig 
wordt mee samengewerkt. 

De richting Singer-Songwriter 
combineert woord en muziek.

Leerling vierde graad aan het werk 
tijdens Conservatorium Connects.
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Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan. In 
1970 werd met klassiek ballet van start ge-
gaan.

In 1978 trok leerkracht Mia Vandeginste naar 
New York om er een opleiding Grahamtechniek 
te volgen. Die techniek werd onderwezen door 
Martha Graham, één van de bekendste cho-
reografen in de moderne dans van de 20ste 
eeuw. Bij terugkomst in 1980 werd er op zater-
dagnamiddag een cursus opgestart die de stad 
Kortrijk subsidieerde. Zo kreeg moderne dans 
een plaats in het Conservatorium. 

Het begrip modern werd oorspronkelijk ge-
bruikt om het onderscheid met de klassieke 
dans, het ballet, aan te geven. Ballet werd toen 
als te formeel gezien. Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van 
beweging centraal. Op vandaag heeft de term 
zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, 
verloren. Er zijn inmiddels veel verschillende 
stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigen-
tijds. Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de 

eigentijdse kunst. Dans in het algemeen brengt 
de leerlingen in contact met het lichaam. Ze le-
ren een verfijnde houding aan en er wordt een 
harmonieus samenspel met de andere dansers 
gecreëerd.

Voorstellingen waren in de beginperiode initi-
atieven van individuele leerkrachten. Er werd 
vaak op vraag van leerkrachten ingespeeld 
om samen iets uit te werken. Zo was er in 1988 
‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar 
dans, muziek en woord verenigd werden. Dans 
werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van 
Jacques Vande Ginste. In 2005 kwam er, op 
initiatief van leerkracht Annemie Vanhee, ‘Con-
servatorium Danst’, een dansvoorstelling in de 
Schouwburg waar de volledige dansafdeling 
telkens het beste van zichzelf liet zien. In 2010 
kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’. 
Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ een 
jaarlijks terugkerend gebeuren.

Voor Conservatorium Connects 
maakten leerlingen zelf choreo’s.

Het Conservatorium biedt zowel 
klassieke als hedendaagse dans aan.

Het domein
DANS6

Inleiding

Het Kortrijks Conservatorium viert zijn 150ste 
verjaardag. Bij deze bijzondere lustrumvie-
ring is het interessant even stil te staan bij dit 
unieke onderwijs. In België bestaat het officiële 
muziekonderwijs nog maar een goede 200 jaar, 
dus Kortrijk was er al vrij vroeg bij. Voordien 
bestonden enkel kerk- en kloosterscholen, 
maar door de ingrijpende verbeurdverklarin-
gen van de kerkelijke goederen gedurende de 
Franse revolutie, waren deze snel in verval 
geraakt. In Oost- en West-Vlaanderen was de 
oudste, door leken ingerichte ‘muziekschool’: 
‘École Impériale de Musique’, opgericht in Gent 
in 1812. Maar de volle ontplooiing kwam er pas 
na de onafhankelijkheid van België in 1830. 
Voorwaarden tot subsidiëring door de staat 
werden vastgelegd in een K.B. van 1881. Er wa-
ren drie bepalingen: 1) goedkeuring van de pro-
gramma’s, de reglementen en de rekeningen 2) 
de verslagen van de inspectie en 3) deelname 
aan de ingerichte examens.

Gedurende driekwart eeuw veranderde er 
praktisch niets aan de doelstellingen en wer-
king van de muziekscholen. Pas in 1954 kwam 
er een K.B. en in 1962 een M.B. die ‘orde op za-
ken’ wilden stellen. Twee belangrijke items val-
len op: de bekwaamheidsproeven voor leraars 
en het verschaffen van een pre-professionele 
opleiding. Grappig is wel dat België nu eens 
onze noorderburen voorbijstak, want daar 
was het privéonderwijs zeer sterk ontwik-
keld en kon men dus les volgen bij voorbeeld 
een beenhouwer-amateur-cellist die zich wel 
moest beperken in de kostprijs voor die les-
sen. Hij moest zich ook vooraf aanbieden voor 
een ‘proef’ waarna de jury dan zijn ‘categorie’ 
bepaalde. Als ‘onafhankelijk jurylid’ heb ik die 
‘staatsexamens’ bijgewoond van 1987 tot 1997 
waarna in NL ook pedagogische diploma’s door 
het hoger muziekonderwijs afgeleverd, ver-
eist werden. Maar ook vandaag tiert het privé 

onderwijs er nog weelderig. Het koopmanska-
rakter: ‘meer betalen = beter les krijgen’ is nog 
steeds merkbaar. Het ontbreken daarbij van 
sociale contacten wordt door onze noorderbu-
ren in grote mate opgevangen door deelname 
aan koren, instrumentale ensembles, het in 
groep bijwonen van concerten, maar dat is een 
ander verhaal.

De situatie anno 1960

Toen ik een goede zestig jaar geleden mijn 
eerste stappen zette als leraar in het deeltijds 
kunstonderwijs, kwam ik terecht in een muziek-
school en in een muziekacademie. Er beston-
den in Vlaanderen ook nog vijf stedelijke con-
servatoria waarvan drie in West-Vlaanderen: 
Oostende, Brugge en Kortrijk. Deze verschei-
denheid had meerdere historische, budgettaire 
en muzikale aspecten. Een muziekschool was 
meestal in de 2e helft van de 19e eeuw opge-
richt door een harmonieorkest of fanfare en 
had de bedoeling spelende leden te vormen. Ze 
was vaak sterk door de politiek gecontroleerd 
en had meestal een politieke kleur. Ze speelde 
een rol bij de kiescampagnes. Er werden geen 
hoge eisen gesteld. De muziekschool had dus 
ook een sociaal en politiek doel. De stedelijke 
conservatoria daarentegen hadden een bijzon-
dere rol, gestoeld op de ideeën die ook aan de 
basis lagen van de oprichting in Parijs van het 
allereerste conservatorium op het einde van 
de 18e eeuw. Daar moest men musici vormen 
die in staat waren de openbare plechtigheden 
van de nieuwe republiek, een feestelijke glans 
te bezorgen. Het onderwijs moest daarvoor de 
nodige bekwame orkestmuzikanten en koren 
opleiden. Niet verwonderlijk dus dat de eerste 
vakken die daar gegeven werden, ‘solfège’ (no-
tenleer) en blaasinstrumenten waren. De stren-
ge basis in het noten lezen en het beheersen 
van de theorie werd in ons land ook toegepast.

Muziekonderwijs vroeger en nu
Herinneringen van een voormalig leraar7
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Omdat de inrichting van een muziekschool 
door de steden werd beslist, had de stad ook 
de steun nodig van de gegoede burgers om 
dit te financieren. Tegelijk konden ook hun 
dochters er les volgen in het bespelen van de 
chique piano, wat goedkoper was dan privaat-
lessen. Die leerlingen betaalden in Kortrijk 
dan wel meer schoolgeld dan de andere in-
strumentalisten. De Kortrijkse muziekschool 
werd trouwens tweemaal gesticht. Toen bleek 
dat er genoeg musici gevormd waren om 
het stadsorkest te laten functioneren, werd 
de school gesloten om na enkele jaren een 
nieuwe start te beleven. Maar ook toen werd 
bijvoorbeeld de cursus contrabas niet meer 
ingericht omdat (ik citeer de notulen) ‘de con-
trabassisten van het orkest zelf iemand kon-
den opleiden’. Ook in andere steden werd de 
leerkracht cello belast met het opvangen van 
contrabasleerlingen, wat niet steeds geap-
precieerd werd. Eenzelfde probleem bestond 
bij de blazers. In Kortrijk was op het ogenblik 
dat ik in dienst kwam, de leraar fluit ook leraar 
van hobo en fagot. Luttele jaren later werd dit 
gelukkig geschiedenis.

Het geval van Oostende was uniek, in die zin 
dat er tot na de 2e W.O. een hoogstaand sym-
fonisch orkest verbonden was aan het Kursaal, 
waardoor het stedelijk conservatorium een 
quasi professionele opleiding verstrekte. Dat 
grote steden als Gent of Antwerpen geen mu-
ziekschool hadden, wordt verklaard doordat 
men in de Koninklijke conservatoria ook een 
afdeling voor kinderen organiseerde. 
Muziekscholen waar voldoende cursussen 
werden gegeven en het niveau bijzonder hoog 
en goed was, kregen van de staatsinspecteur 
de naam van ‘muziekacademie’ toegekend. 
Het lerarenkorps werd hier betaald door de 
gemeenten en steden en de verloning kon dan 
ook aanzienlijk verschillen. Daarom bestond er 
te Kortrijk niet alleen een Commissie van Toe-
zicht, maar ook een stadsinspecteur die samen 

moesten waken over het financieel beleid én 
over de kwaliteit.

Dat het voor die staatsinspecteur geen la-
chertje was om de vaak ver afgelegen muziek-
scholen te bezoeken en dan ook nog te moeten 
strijd voeren om het niveau te garanderen, 
is duidelijk. Zo heeft inspecteur Edgar Tinel 
in 1908 een muziekschool gesloten wegens 
onvoldoende niveau. Ze werd pas heropgericht 
in 1928. Sommige gemeenten vonden dan weer 
een middel om die man ‘uit te schakelen’. Zo 
bezocht Paul Gilson (inspecteur vanaf 1909) 
ooit de school te Ieper. Hij arriveerde met de 
trein vanuit Brussel en werd opgewacht door 
de ‘Harmonie’. Ze begeleidden hem feestelijk 
naar een restaurant waar de notabelen vrolijk 
tafelden. En toen werd het tijd om de laatste 
trein naar huis te nemen zonder de muziek-
school gezien te hebben. Maar de burgemees-
ter verzekerde de heer inspecteur dat alles 
prima in orde was.

De ommezwaai

Zoals reeds vermeld, werd in 1962 voor het 
eerst een algemeen minimum leerplan uit-
gevaardigd, geldig voor alle scholen. Dit had 
uiteraard ook tot doel, de verschillen tussen de 
drie gradaties op te heffen en ook de wedden 
gelijk te schakelen. Meerdere jaren zijn hier 
aan besteed al werden de benamingen: school, 
academie of conservatorium vaak behouden. 
Dat betekent wel dat niet iedere school eigen 
klemtonen kon leggen, maar onderhevig was 
aan advies van de inspectie.

Het andere aspect: nl. welke vakken moesten er 
worden ingericht, wat was de duur van de stu-
dies en de lesuren nam meerdere jaren in be-
slag om tot een consensus te komen en alles te 
egaliseren. Het bleef de stad evenwel vrij er iets 
bovenop te doen. Door de specifieke plaatselijke 

situatie werden in Oostende toen ik daar les gaf, 
aan de leerlingen lagere graad 30’ individuele 
les toegekend, in de middelbare graad werd dat 
40’, in de hogere graad 50’ en de leerlingen van 
de graad van uitmuntendheid kregen een vol 
uur les. Ook dit is nu geschiedenis.

Een commissie, ingesteld in 1963 door minister 
Van Elslande, verweet het muziekonderwijs 
nog steeds de oude doelstellingen voorop te 
stellen: nadruk op het solistisch romantisch en 
klassiek ijzeren repertoire en ‘wufte salonmu-
ziek’ (sic.). Het idee van een ‘muzikale opvoe-
ding’ in het dagonderwijs werd ingevoerd. De 
beide onderwijsvormen tekenden zich netjes 
af: dagschool = culturele vorming, muziek-
school = praktijk musiceren. De dagschool 
moest de kinderen warm maken voor klassieke 
muziek, wilde een concertpubliek vormen en 
wie meer interesse had, stimuleren om naar de 
muziekschool te gaan. Aan mijn leraarschap in 
het ‘dagonderwijs’ heb ik dan ook aangename 
herinneringen.

Hervormingsplannen kregen slechts met hor-
ten en stoten gehoor. In 1975 verscheen een 
lijvige studie van de hand van de dienst voor 
Toegepast Sociologisch Onderzoek (D.T.S.O) 
met als titel : ‘Waarheen met het Muziekon-
derwijs?’ De traditie was een sterk bastion van 
behoudsgezinde opvattingen. Meer nog dan 
tijdens de ‘golden sixties’ won evenwel de idee 
veld, dat de muziekschool ‘algemeen vormend’ 
moest zijn. Ook dat meer leerlingen de vol-
ledige cyclus moesten kunnen voleindigen. 
Helaas kwam er een ‘remwet’ en ontstonden 
‘wachtlijsten’. Dit oplossen zou het onderwijs 
beduidend duurder maken. Immers, in haar 
antwoord op een parlementaire vraag (1977) 
suggereerde de toenmalige minister, mevr. 
De Backer, dat misschien het ‘instrumentaal 
groepsonderwijs’ kon worden ingezet, naar 
het voorbeeld van de Verenigde Staten. Geluk-
kig is dat niet gebeurd, maar thans lijkt het er 

op dat dit principe opnieuw in de pijplijn zit. 
De wachtlijsten hadden nochtans een klein 
voordeel : de instrumentleraars hadden bijna 
steeds voldoende leerlingen. Met de ‘class 
tuition’ kan men ook nooit eenzelfde individu-
eel niveau bereiken wat toch nodig is, wil men 
eens een ‘groot’ kamermuziekwerk uitvoeren. 
Men kan nu eenmaal geen meubel maken als 
men maar beschikt over een klein handzaagje. 
Maar men kan er wel al een mooie tekening 
van maken, waarmee ik bedoel dat ook een 
ogenschijnlijk saaie studie, mits creativiteit 
een leuk muziekstukje kan zijn. De ‘eindtermen’ 
permanent evalueren zal dus de boodschap 
blijven.

Nieuwe vakken:
kamermuziek en samenspel

‘Samenspel’ in de brede zin van het woord 
omvat groepen van 2 tot een onbeperkt aantal 
spelers. Dit was vóór 1960 al eens een duo of 
een trio. In een muziekschool was dit ofwel 
voor uitzonderlijk begaafde leerlingen in het 
eindjaar, ofwel occasioneel om een feestelijk-
heid op te luisteren. De directeur gaf hen dan 
de nodige lessen. Daarbuiten werd aan samen-
spelen gedaan in de buitenschoolse muziek-
maatschappijen. Soms was de directeur van 
de school er ook dirigent van maar een cursus 
met een leerplan, didactiek enz. bestond niet.
Nieuwe vakken als samenspel, muziekgeschie-
denis, kamermuziek en harmonie, voorzien in 
het minimum leerplan, hadden de bedoeling 
een bredere vorming te geven aan de instru-
mentisten. Dit werd niet altijd door de instru-
mentleraars geapprecieerd want daardoor, 
dachten zij, konden de leerlingen minder voor 
hen studeren. ‘Zuiver tijdverlies’ hoor ik een 
collega nog zeggen ‘de bolletjes juist spelen is 
het enige wat men moet leren’.
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Persoonlijk heb ik gemerkt dat vakken als sa-
menspel en kamermuziek eerder een positieve 
invloed hebben op de instrumentstudie en dat 
niet enkel op muzikaal vlak. In de beginjaren 
was het niet overal evident dat jongens en 
meisjes in dezelfde klas zaten, laat staan met 
elkaar, muziek maakten. In Aalst bijvoorbeeld, 
waar ik ook gedurende enkele jaren lesgaf, 
werd de muziekschool afgeraden aan de 
ouders van de collegeleerlingen. Het was een 
‘duivelsschool’. Dat het college zelf beschikte 
over een uitstekend knapenkoor dat alle dagen 
vóór de lessen repeteerde, zal ook wel een 
argument geweest zijn.

Sommige van onze leerlingen vonden dat sa-
menspelen zó interessant, dat er zelfs huwelij-
ken uit voort gekomen zijn. Directeur Abel Mat-
thys vertelde dat een dame haar man kwam 
inschrijven en toen de formaliteiten voltooid 
waren, na enige aarzeling op haar stappen 
terugkeerde en zei ‘en schrijf mij ook maar in, 
want ik betrouw hem niet ver.’ Zo zie je maar.

Naar de Kortrijkse muziekschool gaan, hield 
ook enig risico in, zij het van een heel ande-
re aard. In het begin huisde de school in de 
gebouwen in de Begijnhofstraat. Lange tijd 
werden de lokalen en de concertzaal waar 
het schoolorkestje en de kamermuzieklessen 
plaats vonden, verwarmd met kolenkachels.
Wanneer de wind ‘slecht’ zat, vulde de zaal 
zich met snerpende rook en moesten we nood-
gedwongen het lokaal verlaten. In de zoldering 
waren lichtkoepels uit glas aangebracht. Op 
een zondag bij stormweer, kwam zo’n venster 
integraal naar beneden en boorde het glas zich 
centimeters in de plankenvloer. Stel dat dit 
tijdens de week was gebeurd. Toen dacht men 
aan een nieuw gebouw.

Psychologisch is het ‘samen optreden’ voor 
meerdere leerlingen een positief gegeven 
waarbij ze gemakkelijker hun podiumangst 

overwinnen. Die groepssfeer is vergelijkbaar 
met die van een jeugdbeweging. Ook voor de 
ontwikkeling van het sociaal gedrag heeft 
het samenspelen een niet te onderschatten 
waarde. Soms wil iemand altijd 1e viool spe-
len. Zo had ik ooit een duo viool-piano in de 
klas. Bij een bepaalde passage vroeg ik aan de 
violist, wie de belangrijkste tekst had. Waarop 
hij antwoordde: ‘Ik natuurlijk, want ik ben de 
violist’. Ja, hij stond recht en zij zat neer. Een 
andere leerling heb ik eens de deur gewezen 
omdat die voortdurend ophield met spelen om 
te zeggen: ‘Mijnheer, zij speelt weer vals’. Men 
leert ook assertiever zijn.

Het oprichten van de kamermuziekcursus had 
ook een aantrekking op volwassenen die in 
hun jeugd een stevige basis hadden gekre-
gen. Zij vonden het veel aangenamer met een 
‘gelijkgezinde’ te musiceren dan thuis op hun 
eentje. Al was er wel eens een probleempje. Zo 
had ik een cellist van 65 jaar in de klas en liet 
hem samen spelen met een pianiste van 50. 
Na enkele lessen vroeg hij naar een jongere 
medespeelster, want ‘die ouwe madam kan 
zo zagen’. En een contrabassist speelde veel 
verkeerde noten, want hij had zijn visbril mee 
in plaats van zijn leesbril…

Een op het eerste zicht eigenaardige beslissing 
was de kamermuzieklessen toe te vertrouwen 
aan één enkele leerkracht die geacht werd 
voldoende kennis en empathie te bezitten om 
aan strijkers, pianisten, gitaristen, blazers, 
slagwerkers, zelfs zangers les te geven. Dat dit 
kon ligt in de didactische benadering van het 
gegeven.

De instrumentpedagogie was tot dan (en soms 
nog) een muziekstuk tot in den treure herhalen 
tot er geen enkele fout overbleef. Bovendien 
werd de interpretatie van de leerkracht als al-
leenzaligmakend beschouwd en moest uiterst 
getrouw worden nagebootst. Muzikaal werd 

de leerling een kopie en liet men geen enkele 
persoonlijke benadering toe. Bij instrumenten 
waarbij verschillende vingerzettingen mogelijk 
zijn, mocht de leerling zich geen enkele vrijheid 
veroorloven. Het gevolg was dan ook dat de 
leerling, die tot een ‘graad van uitmuntendheid’ 
gekomen was (meestal na 8 à 10 jaar les), niet 
alleen een stevige techniek bezat, maar ook 
gewoon was veel te studeren. Over de compo-
nist, de structuren, de tijdsgeest e.d. wist men 
meestal niets.

De kamermuziekleraar stelt andere prioritei-
ten. Doordat een muziekstuk bestemd voor 
meerdere musici samen als een puzzel in 
elkaar zit waarbij ieder stuk aan een andere 
speler is toebedeeld, moet men inzicht heb-
ben in de verhoudingen, de rol die eenieder te 
spelen heeft en moet men samen eenzelfde 
‘taal’ leren spreken. Daartoe is samenhorigheid 
geboden en wordt de verantwoordelijkheidszin 
aangesproken. Is de Duitse definitie van een 
strijkkwartet niet ‘een huwelijk met vier’?

Vermits de leraar onmogelijk op alle instru-
menten kan voorspelen, is het kopiesysteem 
quasi uitgesloten en kunnen de leerlingen 
persoonlijke suggesties doen. Voor sommigen 
een ‘bevrijding’ t.o.v. de instrumentles. Maar 
‘dankzij’ het niveau en de discipline, verwor-
ven in de cursussen notenleer en instrument, 
ging voor velen een totaal nieuwe wereld 
open. Nooit ervaren combinaties als klarinet 
met viool of fluit met cello of gitaar met pia-
no of 4 koperblazers of ook nog een kwartet 
voor fluit, klarinet, hoorn en trompet (o.m. van 
V. Korda).. kweekten een interesse in andere 
stijlen, andere klanken, andere meesterwer-
ken dan die voor het eigen instrument. Vermits 
de regelgever kamermuziek voorgeschreven 
had voor alle instrumenten, deed zich wel een 
probleempje voor: wat te doen met de per-
cussionisten?? Mozart (!) bracht de oplossing. 
Ooit schreef hij een Adagio en Rondo voor fluit, 

hobo, altviool, cello en een bizar instrument: 
de glasharmonica. Precies wat ik nodig had, 
want de tekst voor dit instrument klonk super, 
gespeeld door 2 vibrafoonspelers. 
Samen een akkoord ‘juist’ krijgen dwingt tot 
luisteren naar elkaar en zet aan tot correctief 
spelen, wat zeker ten goede komt aan de indi-
viduele instrumentlessen. Een onvergetelijke 
ervaring waren mijn lessen aan een ensemble 
koperblazers toen we werkten aan dubbelko-
rige composities van Gabrieli, een stijl waar zij 
nog nooit over gehoord hadden. Toen alles in 
de plooi viel, glunderden ze als kleine kinderen 
en zegden me ‘da’s mooi hé, meneer ‘. En ambi-
tieus waren de studenten wel. Men ging zelfs 
thuis samen oefenen, iets wat normaal slechts 
gebeurde bij popbandjes.

In het minimum leerplan van 1962 werd de 
inhoud van de lessen kamermuziek per graad 
vastgelegd : hogere graad (2 leerjaren): enkele 
eenvoudige barokwerken; overgangsexamen: 
een klassiek en een romantisch werk in exten-
so. In de 2 volgende jaren (graad van uitmun-
tendheid) kwamen daar ‘middelmatig moeilijke 
werken van moderne componisten’ bij w.o. ver-
plicht een Belgisch werk. Om het voor alle leer-
lingen boeiend te maken, moest wel gezocht 
worden naar geschikte stukken. Dat betrof niet 
alleen de moeilijkheidsgraad per stem, maar 
ook de samenstelling van de groepen, wat 
mij ieder jaar serieuze kopzorgen bezorgde. 
Er moest immers ook nog rekening gehouden 
worden met de uren waarop de leerlingen naar 
de les konden komen. De schoolbibliotheek 
bleek alleen de standaard ‘grote’ meester-
werken te bevatten, onbruikbaar dus. Nog 
zitten mijn kasten vol partituren voor de meest 
bizarre samenstellingen en van de hand van 
toen ‘onbekende’ componisten. Werken van 
‘moderne’ componisten als Stravinsky, Hinde-
mith, Poulenc, Bartók en vele anderen had men 
in een muziekschool nog nooit gehoord, maar 
de leerlingen reageerden enthousiast. 
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Met enige nostalgie denk ik o.m. aan het 
kwartet voor viool, klarinet,cello en piano van 
Hindemith, het Septet voor trompet, pia-
no, 2 violen, altviool, cello en contrabas van 
Saint-Saëns wat we trouwens uitgevoerd 
hebben aan de universiteit van Leiden. Niet 
minder dan vijf uitvoerders daarvan zijn later 
beroepsmusici geworden.

In die beginjaren wist men in het ministerie 
nog niet zo goed wat mogelijk was en kende 
men voor kamermuziek lestijden toe van ½ uur 
per leerling en van 1 uur per 8 leerlingen voor 
samenspel. Dat bood veel mogelijkheden om 
de leerlingen van verschillende combinaties te 
laten proeven. In sommige jaren waren er leer-
lingen die in 5 verschillende groepen speelden, 
telkens met integrale werken. Dat vroeg van 
de leraar wel veel opzoekingswerk, want wat 
voor welke bezetting en welke moeilijkheids-
graad bestond er en wat was mogelijk? Wat 
er bestond kon je alleen achterhalen door het 
bestellen van catalogi bij uitgeverijen. Frus-
trerend was wel dat op de examens door de 
externe jury gekozen werd voor wat op het 
examen moest gespeeld worden: een 1e deel 
uit dit werk, een derde uit een ander enz. De 
leraar werd daarbij niet gehoord en ook bij de 
beoordeling moest hij het verdict lijdzaam in 
afzondering afwachten. 

Nu hadden zich ondertussen in de muziekwe-
reld enkele evoluties plaatsgevonden die onze 
administratie ontgaan waren. Zo was er de 
‘historische uitvoeringspraktijk’ waaruit bleek 
dat die barokmuziek verre van de gemakkelijk-
ste muziekstukken inhield. Denk maar aan de 
uitwerking van de zgn. becijferde bas, waarbij 
heel wat harmonische inzichten en retorische 
benaderingen niet aan beginnelingen kon 
worden overgelaten. De toenmalige uitgaven 
van ‘arrangementen’ door ene mr. Béon waren 
stijlvloeken en kon men toch niet meer aan-
leren. De pianobegeleidingen bij sonates (bij- 

voorbeeld viool en piano) ging men algauw 
‘pianobeledigingen’ noemen. Anderzijds ver-
schoof de pedagogische belangstelling voor 
het muziekonderwijs van Frankrijk naar Duits-
land, Hongarije, Nederland, Engeland waar 
goede componisten zich wilden inzetten om 
speciaal voor kinderen muziek te componeren 
die zich liet integreren in hun leefwereld, hun 
cognitieve, technische en affectieve mogelijk-
heden. Er ontstond een totaal nieuw repertoi-
re. Speciale uitgeverijen als Harmonia, Editio 
Musica Budapest of Chester specialiseerden 
zich in speelbare muziek waarbij het bewerken 
d.w.z. vereenvoudigen van bekende mees-
terwerken veel aantrok had. De toenmalige 
‘amusementsmuziek’ sloot daar bij aan: de 
Swingle Singers, Waldo de los Rios e.a. ‘ver-
jazzten’ meerdere symfonie van Mozart met de 
toevoeging van stevig slagwerk!

Het nieuwe repertoire richtte zich niet alleen 
op kleine orkestformaties met homogene 
bezettingen, maar ook op zeer verscheiden 
samenstellingen. Men publiceerde die mu-
ziek zonder aanduiding van het instrument 
waarvoor die geschikt was, maar wel over 
welke ‘tessitura’ (klankbereik) de speler moest 
beschikken. Een beetje het principe van de 
barokcomponisten: als die noten op jouw 
instrument liggen, speel maar mee. Soms was 
die ‘moderne’ muziek eerder ‘pedagogisch’ dan 
muzikaal verrijkend o.m. doordat de balans 
problemen stelde. Drie trompetten met twee 
violen in evenwicht brengen viel niet mee. 
Ook werden bepaalde instrumenten soms in 
een uitsluitend begeleidende rol geduwd, wat 
helaas eerder demotiverend werkte. In de serie 
‘Kaleidoscoop’ vond men ook een pianopartij 
die ontbrekende stemmen moest vervangen, 
geïnspireerd op de ‘tearoom-groepjes’ uit de 
19e en eerste helft 20e eeuw, waarbij de spe-
lers bijvoorbeeld van een trio viool-cello-piano 
een heel orkestwerk onder elkaar ‘verdeelden’. 
Geen gemakkelijke taak. 

In de 18e, 19e e en begin 20e eeuw konden pia-
nisten gebruik maken van vierhandige muziek-
stukken bestemd voor ‘le professeur et l’élève’. 
, niet voor twee leerlingen. De nieuwe pedago-
gische ideeën, gelanceerd door componisten 
als Kodály en Bartók, hebben andere goede 
componisten ertoe aangezet speciaal voor kin-
deren te componeren of om bekende muziek 
te arrangeren tot evenwichtige en technisch 
speelbare partijen.

De voor de hogere graden bestemde kamer-
muziek werd dus voorafgegaan door de cursus 
samenspel. In het leerplan van 1962 voorzag 
men een lagere graad (2 leerjaren) en een 
middelbare graad (ook 2 jaren). De aangegeven 
leerstof was zeer summier: ‘Enkele gemakke-
lijke begrippen van samenspel (duos’s en trio’s) 
voor violen, fluiten, klarinetten, trompetten, pi-
ano en één of twee violen met of zonder cello, 
piano vierhandig of 2 piano’s enz.’ Dat bracht 
het aantal jaren dat men leerde samenspelen 
(samenspel + kamermuziek) op niet minder 
dan acht. Een nieuwe planning drong zich op.

Vermits het eerste jaar samenspel vaak sa-
menviel met het eerste jaar middelbaar on-
derwijs, waren ouders vaak ongerust dat 
een nieuw verplicht vak erbij voor overlast 
zou zorgen. Men vroeg mij ‘moeten ze daar-
voor veel studeren?’ waarop ik antwoordde 
‘ze mogen zelfs niet studeren.’. Immers, wat 
die jonge muzikantjes ontbrak was o.m. een 
parate kennis van de te spelen noten m.a.w. 
het onmiddellijk kunnen realiseren wat men 
leest. Via zeer eenvoudige teksten werd het ‘op 
zicht spelen’ geoefend, wat een grote tijds-
winst opleverde. Geleidelijk werden daaraan 
toegevoegd: ontdekken (door al spelend ook te 
luisteren.) wie de melodische leiding heeft, wie 
voor een stabiel tempo zorgt, wie kleur aan-
brengt enz. en wat er gebeurt als iemand zijn 
rol niet behoorlijk vervult. Voor éénstemmige 
instrumenten was het ook bijzonder nuttig om 

te leren hoe een akkoord ‘rein’ te krijgen, dus 
een goede intonatie te ontwikkelen. Koralen 
of oefeningen in ‘close harmony’ waren daar 
uiterst geschikt voor. Pianisten en gitaristen 
spelen uiteraard ook akkoorden, maar kunnen 
de toonhoogte niet beïnvloeden, anders spelen 
ze fout. Daarom werd in ‘het samenspel’ voor 
dergelijke items zoveel mogelijk gewerkt met 
homogene groepen, kleine orkestjes. Daarbij 
leerde men ook te reageren op de tekens van 
een dirigent: tempowijzigingen, dynamiek, 
agogiek, balans. Ook zaken als discipline, zorg 
en verantwoordelijkheidszin werden bewust 
ter sprake gebracht. Dus allemaal attitudes die 
men thuis op z’n eentje niet kan oefenen. Bij 
wijlen mocht ook een leerling eens ‘dirigeren’ 
of werd een gezamenlijke improvisatie gege-
ven, zoals een ‘estafette-ketting’ maken, een 
sfeer oproepen enz. 

Enkele malen bracht een leerling zelfs een 
eigen compositie mee voor ‘zijn’ groep. Voor 
een auditie werd dan wel eens een goed speel-
baar muziekstuk ingestudeerd, zodat het ‘leren 
afwerken’ ook aan bod kwam. Kon men in een 
orkestje zich nog wel eens ‘wegsteken’ en 
‘playbacken’, dan had het toch als nut dat men 
leerde ‘inpikken’ en verder doen, waar in de 
instrumentlessen soms een ‘stottertechniek’ 
te horen was. 

In de loop van de volgende decennia ontwik-
kelde zich het idee dat onze jonge mensen hun 
kunnen ook wel eens mochten laten horen op 
meer dan alleen maar audities en examens 
binnen de school. Zo concerteerden onze leer-
lingen in kamermuziekverband ettelijke malen 
voor bewoners van rusthuizen in Kortrijk, Veur-
ne, Ieper, Oostende, Tielt en andere plaatsen. 
In de tijd dat Marc Clemeur (de latere directeur 
van de Muntschouwburg) bij radio Antwer-
pen werkte, hebben leerlingen van Kortrijk 
zelfs daar kunnen optreden. Dit alles werd 
erg gewaardeerd en zorgde opnieuw voor een 
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stimulans tot het behalen van een mooi niveau. 
Doordat wij in Kortrijk ervan uitgingen dat het 
een bijzondere uitdaging was om de muziek-
stukken integraal uit te voeren, om aldus de 
volledige structuur te ervaren, beschikten we 
zo over voldoende materaal om de concertjes 
te stofferen, wat erg praktisch bleek te zijn. 
Bovendien konden de leerlingen zelf kiezen wat 
ze het liefst speelden. Een praktisch voordeel 
was bovendien dat men gemakkelijk een pro-
gramma kon samenstellen zonder piano, want 
die was vaak niet aanwezig ‘te velde’. 

Lang voordat er sprake was van ‘interdiscipli-
nair lesgeven’, konden we ook enkele mooie 
samenwerkingsprojecten met andere disci-
plines realiseren. Zo speelde een kwartet van 
jonge koperblazers op de voorstelling van de 
kostuumafdeling van de Kortrijkse Academie. 
Onderwerp van de modecreaties was ‘re-
naissancekledij’, wat perfect paste in het re-
pertoire dat ik met de leerlingen instudeerde. 
Een ander mooi moment was de begeleiding 
door het samenspelorkestje van een voorstel-
ling in de schouwburg van onze balletklas o.l.v. 
Mia Vandeginste. Een ervaring voor de leerlin-
gen om eens in de ‘orkestbak’ te zitten. Maar 
ook leerrijk want het tempo moest zeer precies 
en strak aangehouden worden. En natuurlijk 
was er ook dat prachtig project ‘Hiawatha’ 
waar zowat de halve school aan meewerkte.

Door de oprichting in 1986 van een kameror-
kest binnen het conservatorium, werden veel 
oud-leerlingen ‘gerecupereerd ‘ en samen met 
de jongeren ontwikkelde zich een heuse con-
certactiviteit. Koren uit Kortrijk en omgeving 
maakten gretig gebruik van dit orkest ter on-
dersteuning van hun optredens. Zo integreer-
de het conservatorium zich in het Kortrijkse 
muziekgebeuren. Stond in het rapport van 
1965 niet dat het naschools muziekonderwijs 
de taak had ‘met alle middelen een uitstralend 
centrum van muziekcultuur’ te zijn?

Dat er grondig gestudeerd werd, spreekt voor 
zich. En het hele gezin leefde mee. Zo vroeg 
een bezorgde moeder mij eens om even langs 
te komen om te helpen kiezen welk kleedje 
het best zou passen voor het optreden van 
haar dochter. De audities en zelfs de examens 
waren een feest.

In een uitgebreid rapport uit 1990 wordt eraan 
herinnerd dat ‘Het principe dat het muziekon-
derwijs naar geest en betekenis behoort tot 
het begrip ‘onderwijs’, waaronder o.m. verstaan 
wordt dat het over wettelijke structuren en 
programma’s beschikt en dat o.m. een progres-
sieve opbouw van de leerstof, periodieke eva-
luaties en inspecties, evenals de gedachte van 
de concrete huistaak (!) tot het werkpatroon 
behoren.’ Dat dit laatste ook vroeger een be-
zorgdheid is geweest, lezen we bij voorbeeld In 
een verslag uit de jaren ’30 : ‘leerling X oefent 
slechts een half uur per dag en mag derhalve 
NIET deelnemen aan de examens’. Er werd wel 
veel geëist waardoor nog geen 5 % hun studies 
afmaakten. De zeer strenge lessen notenleer 
zorgden voor een eerste selectie, de eisen van 
de instrumentleraars voor een tweede. Het 
eerder vermelde hoog niveau van de optredens 
in kamermuziekverband was daar een recht-
streeks gevolg van. Dat ik als cellist waar nodig 
ook meespeelde, was voor de leerlingen ook 
wel een extra stimulans. Helaas moest ik na 
bijna veertig jaar lesgeven in Kortrijk ‘op rust’ 
gaan, en dat vind ik nog steeds jammer. Ge-
lukkig maakte ik talrijke leerrijke opnames van 
lessen, audities en examens, waar ik vandaag 
nog af en toe met plezier naar luister.

Jaar na jaar groeide het aantal leerlingen 
waardoor een splitsing van de samenspelcur-
sus zich opdrong. Het ‘orkestje ‘ bestond niet 
langer uit allerlei instrumenten, wat trouwens 
veel arrangeren eiste, maar werd opgesplitst 
in een gitarenkoor, een klarinettenkoor, flui-
tenkoor , percussie-ensemble enz. onder de 

leiding van een leraar van hetzelfde instru-
ment. Het limiteren van die groepen tot de 
middelbare graad werd opgegeven. De be-
naming ‘kamermuziek’ werd vervangen door 
‘instrumentaal ensemble’ wat allerlei combi-
naties toelaat, inclusief de deelname aan een 
orkest. De ‘echte’ kamermuziek wordt nog wel 
beoefend, maar dan wel door een klein aantal 
geselecteerde leerlingen die daarvoor het no-
dige niveau bereikt hebben. In feite, een terug-
keer naar wat vóór 1960 gebruikelijk was, maar 
nu wel op regelmatige basis. 

De laatste jaren is de situatie van het mu-
ziekonderwijs op veel gebieden veranderd. Veel 
jongeren hebben meerdere hobby’s waardoor 
hun inzet beduidend zwakker is en dus ook het 
niveau van afwerking en beheersing. De ou-
ders hebben het ook steeds drukker en verge-
ten soms wel eens een positieve reactie op het 
moedig ‘muziek studeren’ van hun kroost. Bei-
de gegevens hebben een impact op het speel-
plezier. Als sociaal contact moet de muziekles 
het ook afleggen tegen ‘Facebook’. Net zoals 
het plezier om in een bibliotheek in boeken te 
snuisteren op zoek naar weetjes overbodig is 
geworden. Blij zijn om een geslaagde inspan-
ning, een overwonnen moeilijkheid, kent men 
nog nauwelijks. Stilstaan om te genieten en 
verwonderd te zijn om een zonsondergang of 
bewonderend te luisteren naar de improvisa-
ties van een merel : geen tijd.

En toch is vandaag, meer dan ooit, voor het 
deeltijds muziekonderwijs een enorme taak 
weggelegd: aanvullen bij de ontwikkeling van 
een kind wat in het dagonderwijs ontbreekt: 
cultuur. De alomtegenwoordigheid van de 
computer doet wel eens vergeten dat veel (uit)
vindingen gebeurden door mensen met fan-
tasie, precies wat bij kinderen ontwikkeld kan 
worden via de kunst. Uitdagingen te over.. voor 
de leerkracht.

Natuurlijk moeten we er blijven voor zorgen 
dat ons onderwijs ‘leuk’ is, maar het verhogen 
van de ‘amusementswaarde’ mag niet ge-
paard gaan met het verlies aan inhoud. Toen 
ik in 1964 aan de Berlijnse muur stond, zag ik 
gewiekste handelaars blikjes verkopen aan 
Amerikaanse toeristen, met als inhoud.. ‘Berli-
ner Luft’.

Was 1962 met het eerste minimum leerplan de 
start gegeven aan een stevig onderbouwd mu-
ziekonderwijs, weliswaar met de klemtoon op 
een pre-professionele kwaliteit waardoor vaak 
leerlingen afhaakten, dan is vandaag wellicht 
een nieuwe start aan de orde. Het halen van 
een technisch hoog niveau kan geen leidraad 
meer zijn, wel het ontwikkelen van een aan-
tal vaardigheden en attitudes die nuttig en 
aangenaam zijn voor ieder individu en voor 
het samenzijn. Met vrienden een aardig stuk-
je muziek maken, technisch vlot haalbaar en 
muzikaal verkwikkend moet het doel worden 
van een nieuwe pedagogische aanpak. Ook het 
voorbereiden van concertbezoek hoort daar bij.

Het steeds talrijker wordend aantal volwas-
senen vraagt eveneens een andere kijk op ons 
onderwijs, net zoals het omgaan met kinderen 
uit andere culturen. Zo blijft muziekonderwijs 
een unieke en fantastisch boeiende onderne-
ming. 

Marcel Lequeux

Leraar op rust
Samenspel, Kamermuziek

en Instrumentaal Ensemble
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.

MUZIEKGESCHIEDENIS
BIJ DE DIRECTEUR:

HARMONIE EN CONTRAPUNT
KAMERMUZIEK

NOTENLEER
MEISJES ZANG

START DOMEIN DANS 
MET BALLET

VOOR HET EERST EEN 
ALGEMEEN MINIMUM 
LEERPLAN

OFFICIËLE VERMELDING 
LEERLING ALTVIOOL

KAMERMUZIEK,
MUZIEKGESCHIEDENIS

HARMONIE,
LEERKRACHT

MUZIEKCULTUUR
SAMENSPEL
INSTRUMENTAAL ENSEMBLE
VOCAAL ENSEMBLE
LYRISCHE KUNST
ALGEMENE VERBALE VORMING
REPERTOIRESTUDIE
ARTISTIEKE BEWEGINGSLEER
ARTISTIEKE TRAINING
HEDENDAAGSE DANS

FAGOT

JAZZ-CURSUSSEN 
+ BIG BAND

HOORN,

PERCUSSIE ORGEL GITAARSAXOFOON

ACCORDEON HARP JPR
CREATIEF
SCHRIJVEN

LEERKRACHT
VOOR CONTRABAS

OPMAATJES, PLANKGASTJES
EN SPRINGVEERTJES VOOR
DE ALLERJONGSTEN

MUSICAL, MUZIEK SCHRIJVEN,
PAD, COMPONIST, SPECIALISATIE
THEATER, STORYTELLING, COMEDY,
SINGER-SONGWRITER, RADIOMAKER,
SCHRIJVER, HEDENDAAGS DANSER,
BALLETDANSER

150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.

Studiedomeinen
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In 2016 en 2017 werd er, na bijna 40 jaar ge-
bruik door Radio en het Conservatorium, hard 
gewerkt aan de renovatie van de gebouwen 
met als doel de creatie van een volwaardig en 
geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor werd 
de school enkele maanden in de vroegere ra-
dio-vleugel van het gebouw ondergebracht.

In december 2017 volgde de feestelijke opening 
van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle 
partners betrokken waren. Het was de start 
van meer samenwerkingsprojecten waarbij 
het Conservatorium zich steeds beter thuis 
voelde in het goede gezelschap van concer-
torganisatoren, radiozenders, een cultuurcafé, 
een organisatie voor amateurkunsten, en een 
audiovisueel productiehuis.

In september 2018 ging het nieuwe DKO-
decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, was de start op zesjarige leeftijd 
een opvallende. Onder de noemer ‘opmaat-
jes, plankgastjes en springveertjes’ koos het 
Conservatorium voor een gedifferentieerd 
kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de 
basisscholen werd nauwer aangehaald en er 
werden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, 
Bellegem, Marke en in de Sint-Jozef- en On-
ze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de 
binnenstad opgericht.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen 
de basisopleiding meer te differentiëren. Zo 
komt er meer aandacht voor leerlingen die 
zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur 
Peter Verhoyen creëerde voor deze laatste een 

2016 - 2022
Renovatie, een nieuw decreet, een school in de stad

De gebouwen aan het Conservatorium-
plein kregen in 2017 een make-over.

De inkomhal van Muziekcentrum Track 
met het secretariaat van de school.

9

Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel 
sterk aanwezig geweest in het DNA van de 
school en via dit traject worden leerlingen met 
professionele ambities klaargestoomd voor 
het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de 
traditie worden topkunstenaars uit binnen- en 
buitenland uitgenodigd om onze jonge talen-
ten te coachen. Daarnaast verwerft de school 
de bevoegdheid om de nieuwe studierichtin-
gen cabaret en comedy, storytelling, experi-
metele muziek, DJ, musical en kleinkunst te 
organiseren.

In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt 
een Kunstkuur-project opgestart en de samen-
werking met de amateurkunstenwereld wordt 
verder uitgebouwd. Via de Alternatieve Leer-
context kunnen leerlingen die aangesloten zijn 
bij een vereniging zoals een harmonie, fanfare, 
symfonieorkest of koor, het vak groepsmusi-
ceren volgen. Waar de traditionele omkade-
ring van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt 
er waar dat kan, nu ook werk gemaakt van een 
bredere omkadering voor alle domeinen in de 
vorm van stages, voorstellingen, concerten, 
masterclasses en aanvullende opleidingen, 
vaak in nauwe samenwerking met de partners 
van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt op de podiumbeleving 
ingezet. Het traditionele examen wordt door 
twee toonmomenten vervangen.

De school streeft naar een goede zichtbaar-
heid in de stad met leuke projecten zoals ‘het 
Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens 
op diverse locaties de hele stad bezetten. Erik 
Desimpelaere, huidig directeur sinds maart 
2020, schrijft een Conservatorium-tune die 
doorheen de hele stad te horen is en zelfs 
via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. 
Tweemaal per jaar is de school te gast in de 

stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lan-
cering van ‘Foyer’, een eigen schoolradio.

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is 
het Conservatorium een bloeiende school voor 
podiumkunsten met bijna 2000 leerlingen en 
meer dan 80 leerkrachten muziek, woord en 
dans, gesteund door een sterk administratief 
team. Een bruisende school in het hart van een 
bruisende stad. 

De trappenhal naar de Concertzaal in 
Muziekcentrum Track.
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WALL OF FAME

AFDELING HEULE
Opgericht in september 1969, 206 leerlingen bij de start, 2019: 134 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Heule

Schoolstraat 2, 8501 Heule

AFDELING MARKE
Opgericht in september 1983, 40 leerlingen bij de start, 2019: 41 leerlingen.

Initiatiefnemer: Kon. Fanfare St.-Jan

Baron J. de Bethunestraat 20, 8510 Marke

FILIAAL AVELGEM 
Opgericht in september 1969, startte met 107 leerlingen, 2019: 241 leerlingen.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Avelgem

Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem

AFDELING BISSEGEM
Opgericht in 2015, startte met 25 leerlingen, in 2019: 69 leerlingen.

Initiatiefnemer: Concertharmonie Crescendo Bissegem

Driekerkenstraat 6, 8501 Bissegem

HOOFDGEBOUW
Begijnhofstraat 7 van 1870 tot 1978

AFDELING AALBEKE
Opgericht in september 1966, startte met 115 leerlingen, in 2019: 185.

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Aalbeke

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke

Pas in 1976 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd.

HOOFDGEBOUW
Conservatoriumplein 1, sedert 1978

FILIAAL GULLEGEM
Opgericht in september 1966, 152 leerlingen bij de start, 2019: 184 leerlingen

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Gullegem

Poststraat 20, 8560 Gullegem

NEDERLANDSE EN FRANSE
VOORDRACHT EN TONEEL

KLEIN KOPER GROOT KOPER 

Ferdinand Van Eeckhout (1828 - 1907)

De eerste directeur van de Kortrijkse Muziekschool was 
een echte Kortrijkzaan.  Als achtjarige bespeelde hij 
reeds het orgel van de St-Maartenskerk waarvan hij 
later kapelmeester werd.  Hij studeerde trompet aan 
het Conservatoire Royal Bruxelles en trad ook op als 
pianist.  In 1855 werd hij dirigent van het koor Cercle 
Musical dat hij in 1868 uitbreidde met een 
fanfaresectie.  Naar aanleiding van het bezoek van 
Leopold II en Maria-Hendrika aan Kortrijk in 1875 en 
van de creatie van Peter Benoits De Leie (o.l.v. Van 
Eeckhout) werd de Cercle Musical bevorderd tot 
Koninklijke Muzikale Kring. In 1870 werd hij als 
directeur benoemd van de Muziekschool. Hij bleef 
directeur tot de leeftijd van 76 jaar en ging pas op 
pensioen in 1904.

Erik Desimpelaere

Erik Desimpelaere studeerde piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen en orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Erik componeert muziek 
voor diverse bezettingen: van symfonisch orkest, 
muziektheater, harmonieorkest tot kamermuziek en solo 
repertoire. Als pianist heeft hij een vast duo met zijn broer, 
contrabassist David Desimpelaere. Erik is chef-dirigent van 
het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke. Hij is tevens 
curator van de International Composition Competition 
Harelbeke (ICCH), een wedstrijd die componisten van over de 
hele wereld aanspoort de muzikale taal van de 21ste eeuw te 
integreren voor het medium harmonieorkest. Hij volgt Peter 
Verhoyen op als directeur van het Conservatorium Kortrijk.

Martin Lunssens (1828 - 1907)

Martin Lunssens was directeur van 1905 tot 1921. Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
behaalde er eerste prijzen voor notenleer, harmonie en 
contrapunt/fuga. Voor zijn cantate Callirhoë werd hij 
beloond met de Eerste Prijs van Rome. In 1903 werd hij 
aangesteld als leraar harmonie aan het Conservatoire 
Royal Bruxelles. Na Kortrijk werd hij kort directeur van 
het Stedelijk Conservatorium in Leuven om in 1924 
benoemd te worden als directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij contrapunt en fuga 
doceerde. Hij was heel actief als componist met 4 
symfonieën, diverse concerti, ouvertures, liederen… Als 
docent gaf hij les aan bekende Belgische componisten 
zoals Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devreese, Edgar 
Tinel, Prosper Van Eechautte e.a.

Karel De Sutter (1878 – 1938)

Organist, die uit een familie van kerkmusici stamde.  Hij 
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en 
behaalde er een eerste prijs voor piano. Als organist 
was hij vanaf 1899 verbonden aan de Gentse 
St.-Pieterskerk en later aan de St.-Salvatorskerk. In 1921 
werd hij in Kortrijk als directeur aangesteld. Eerder 
deed hij ervaring op als directeur in Ronse en 
Oudenaarde. Hij was een gezaghebbend koor- en 
orkestdirigent. Een hoogtepunt in Kortrijk was 
ongetwijfeld het optreden op de Grote Markt op 21 juli 
1929, toen hij een duizendkoppig koor en een dubbel 
orkest dirigeerde in het Lauda Sion van Mendelssohn en 
het slotkoor uit The Messiah van Händel.  

Peter Verhoyen (1968)

Peter Verhoyen is solist piccolo bij het Antwerp 
Symphony Orchestra, mede-oprichter van het 
kamermuziekensemble Arco Baleno, docent piccolo 
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Senior Lekturer 
Piccolo aan de Universität für musik and 
darstellende Kunst Graz en medeorganisator van 
het International Flute Seminar Bruges.  Hij werd 
aangesteld als directeur van het Conservatorium 
Kortrijk in 2015 en leidde de school tot 2020.  Als 
piccolo specialist wordt hij internationaal op zeer 
regelmatige basis uitgenodigd om masterclasses 
en piccolo recitals te geven in Europa, Australië, 
Noord- en Zuid-Amerika.  Met Arco Baleno, met 
andere ensembles en als solist realiseerde hij 
talrijke cd’s en radio-opnames.   

Marc Matthys (1956)

Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 
1956. Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk 
bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn klassieke 
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Hij 
behaalde er o.a. het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek 
alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.  Vanaf 1978 was 
hij er verbonden als artistiek docent. Hij stichtte er mee de 
jazz-afdeling. Van 1986 tot 2015 was hij directeur van het 
Conservatorium Kortrijk. Als pianist en componist speelt en 
componeert hij in diverse genres en stijlen, van klassiek tot 
jazz en pop en is hij te gast op binnen- en buitenlandse 
podia.  Marc Matthys zoekt in zijn werk vaak de verbinding 
tussen deze verschillende muziekstijlen op. Hij is bestuurslid 
van de World Soundtrack Academy en voorzitter van 
ComAV, de Vlaamse Componistenvereniging.  

Prosper Van Eechaute (1904 –1964)

Prosper werd in 1912 leerling aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent waar hij een eerste prijs behaalde 
voor notenleer, cello en harmonie. In 1914 reeds overleed 
zijn vader, waardoor Prosper als 13-jarige in 
Bioscoop-orkestjes speelde als cellist om zijn gezin 
financieel te helpen. Hij kreeg in 1933 een Eerste Prijs 
van Rome voor zijn werk De Bekering van de H. 
Hubertus. In mei 1938 werd hij benoemd tot directeur 
van de Stedelijke Muziek Academie van Kortrijk. Na 
twee jaar onder zijn leiding werd de school dan tot 
Conservatorium bevorderd. Als deel van zijn opdracht 
gaf hij ook de lessen muziekgeschiedenis, kamermuziek, 
harmonie en contrapunt. Na de Tweede Wereldoorlog 
stichtte hij de ‘Vereniging van de Concerten van het 
Conservatorium’.  Hij nodigde internationaal 
gereputeerde solisten uit in Kortrijk en gaf 
podiumkansen aan talent van eigen bodem.  

Frédéric Van Ackere (1902-1988)

Frédéric Van Ackere was directeur ad 
interim van 1964 tot 1966. Aan het 
Koninklijk Conservatorium Gent behaalde 
hij eerste prijzen voor piano en notenleer. 
Hij was aan het Conservatorium van Kortrijk 
verbonden als leraar piano en notenleer en 
dirigeerde daarnaast diverse orkesten, o.a. 
de Volksharmonie St.-Jozef Menen en de 
Kon. Harmonie De Eendracht te Wevelgem.  

Abel Matthys (1921 – 2011)

Deze zeer begaafde pianist was directeur van 1966 tot 
1986. Hij  studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
Gent en behaalde er meerdere eerste prijzen en een 
hoger diploma piano. In 1943 werd hij laureaat van de 
Nationale Muziekwedstrijd te Brussel en in 1946 te Luik 
titularis van het virtuositeitsdiploma van de Belgische 
regering.  In het hoger muziekonderwijs was hij 
achtereenvolgens leraar aan het KCG en daarna het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast België, trad hij 
internationaal op in Groot-Brittannië, Nederland en 
Schotland. Hij vormde meerdere bekende pianisten, 
waaronder Jan Michiels en Marie-Noëlle Damien.  Voor de 
sessie 1977-1980 was hij buitengewoon pianoleraar aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en in 1978 maakte hij 
deel uit van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth.

MUZIEKGESCHIEDENIS
BIJ DE DIRECTEUR:

HARMONIE EN CONTRAPUNT
KAMERMUZIEK

NOTENLEER
MEISJES ZANG

START DOMEIN DANS 
MET BALLET

VOOR HET EERST EEN 
ALGEMEEN MINIMUM 
LEERPLAN

OFFICIËLE VERMELDING 
LEERLING ALTVIOOL

KAMERMUZIEK,
MUZIEKGESCHIEDENIS

HARMONIE,
LEERKRACHT

MUZIEKCULTUUR
SAMENSPEL
INSTRUMENTAAL ENSEMBLE
VOCAAL ENSEMBLE
LYRISCHE KUNST
ALGEMENE VERBALE VORMING
REPERTOIRESTUDIE
ARTISTIEKE BEWEGINGSLEER
ARTISTIEKE TRAINING
HEDENDAAGSE DANS

FAGOT

JAZZ-CURSUSSEN 
+ BIG BAND

HOORN,

PERCUSSIE ORGEL GITAARSAXOFOON

ACCORDEON HARP JPR
CREATIEF
SCHRIJVEN

LEERKRACHT
VOOR CONTRABAS

OPMAATJES, PLANKGASTJES
EN SPRINGVEERTJES VOOR
DE ALLERJONGSTEN

MUSICAL, MUZIEK SCHRIJVEN,
PAD, COMPONIST, SPECIALISATIE
THEATER, STORYTELLING, COMEDY,
SINGER-SONGWRITER, RADIOMAKER,
SCHRIJVER, HEDENDAAGS DANSER,
BALLETDANSER

150 jaar Conservatorium Kortrijk!  

Een lange periode waarin de school meer dan 100.000 
leerlingen wegwijs maakte in de podiumkunsten.  Het begon 
met Muziek in 1870.  In 1924 volgde Woord met Nederlandse 
en Franse voordracht en toneel. Dans startte op in 1970 en 
vierde in 2020 haar 50ste verjaardag.
Tijdens de gesprekken die we hadden om alle feiten uit het 
verleden op een rij te zetten, kwamen vooral verhalen naar 
voor.  Verhalen waarin de verbondenheid tussen families, 
leerkrachten en leerlingen naar voor kwam.  Het conservato-
rium vormt podiumkunstenaars maar zorgt merkbaar ook 
voor verbinding.  Verbinding tussen verschillende generaties 
musici, acteurs en dansers.  
Meer dan 100.000 leerlingen over 150 jaar zorgden in de 
regio voor een grote verspreiding van de passie voor 
podiumkunsten.  Dat is te merken aan de talloze orkesten, 
koren, toneel- en dansgezelschappen die in de loop van die 
150 jaar opgestart zijn.  Samen met het conservatorium 
maken zij een blijvende verbondenheid door muziek, woord 
en dans mogelijk over de generaties heen.  Die passie draagt 
ons leerkrachtenteam samen met hen ook in de 21ste eeuw 
verder uit. 

4 – 2016 - 2022

In 2016 en 2017 wordt er na bijna 40 jaar gebruik door de Radio en het Conservatorium, 
hard aan de renovatie van de gebouwen gewerkt met als doel de creatie van een 
volwaardig en geïntegreerd Muziekcentrum. Hierdoor wordt de school enkele maanden 
in de vroegere radio-vleugel van het gebouw ondergebracht. In december 2017 volgt de 
feestelijke opening van het nieuwe Muziekcentrum, waarbij alle partners betrokken 
worden. Het is de start van meer samenwerkingsprojecten waarbij het Conservatorium 
zich steeds beter thuis voelt in het goede gezelschap van concertorganisatoren, 
radiozenders, een cultuurcafé, een organisatie voor amateurkunsten en een 
audiovisueel productiehuis.

Het nieuwe decreet biedt kansen om binnen de basisopleiding meer te diªerentiëren. 
Zo komt er meer aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben en kunnen talentvolle 
leerlingen meer uitgedaagd worden. Directeur Peter Verhoyen creëert voor deze laatste 
een Jong Talent-richting. Verdieping is altijd heel sterk aanwezig geweest in het DNA 
van de school en via dit traject worden leerlingen met professionele ambities 
klaargestoomd voor het hoger kunstonderwijs. In de lijn van de traditie worden 
topkunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om onze jonge talenten te 
coachen.

In september 2018 gaat het nieuwe DKO-decreet van start. Onder de vele ingrijpende 
wijzigingen, is de start op zesjarige leeftijd een opvallende. Onder de noemer 
‘opmaatjes, plankgastjes en springveertjes’ kiest het Conservatorium voor een 
gediªerentieerd kunstinitiatie-aanbod. Het contact met de basisscholen wordt nauwer 
aangehaald en er worden nieuwe vestigingsplaatsen in Aalbeke, Bellegem, Marke en in 
de Sint-Jozef- en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-scholen in de binnenstad 
opgericht.

Daarnaast verwerft de school de bevoegdheid om de nieuwe studierichtingen cabaret 
en comedy, experimentele muziek, DJ, musical en kleinkunst te organiseren.
In samenwerking met Hogeschool VIVES wordt een Kunstkuur-project opgestart en de 
samenwerking met de amateurkunstenwereld wordt verder uitgebouwd. Via de 
Alternatieve Leercontext kunnen leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging zoals 
een harmonie, fanfare, symfonieorkest of koor, het vak groepsmusiceren via die weg 
volgen. Waar de traditionele omkadering van de opleidingen zich in het verleden in 
essentie op het domein muziek richtte, wordt er waar dat kan nu ook werk gemaakt van 
een bredere omkadering voor alle domeinen in de vorm van stages, voorstellingen, 
concerten, masterclasses en aanvullende opleidingen, vaak in nauwe samenwerking 
met de partners van het Muziekcentrum.

Meer dan ooit wordt ingezet op de podiumbeleving. Het traditionele examen wordt 
door twee toonmomenten vervangen. De school streeft naar een goede zichtbaarheid 
in de stad met leuke projecten zoals ‘het Conservatorium Pakt Uit’, waarbij dansers, 
musici en woordkunstenaars met optredens op diverse locaties de hele stad bezetten. 
Erik Desimpelaere schrijft een Conservatorium-tune die doorheen de ganse stad te 
horen is en zelfs via de beiaard weerklinkt op de Grote Markt. Tweemaal per jaar is de 
school te gast in de stadsschouwburg. 2019 was goed voor de lancering van ‘Foyer’, een 
eigen schoolradio.  De ‘opmaatjes en plankgastjes’ vinden nu ook hun weg naar de Vrije 
Basisschool Kinderland (Don Bosco).

Op de vooravond van de 150ste verjaardag is het Conservatorium een bloeiende school 
voor podiumkunsten geworden met bijna 2000 leerlingen en meer dan 80 leerkrachten 
muziek, woord en dans, gesteund door een sterk administratief team.  Een bruisende 
school in het hart van een bruisende stad. 

HOBO
LEERKRACHT

Directoraten

aantal
leerlingen

MARIE-JEANNE 
MARCHAL 

1929 | Internationaal 
Coloratuursopraan - 
Operazangeres

FRANÇOIS 
GLORIEUX 

1932 | Internationaal 
gewaardeerd Pianist – 
Componist – Improvisator

CHRISTINE 
LOMME 

1938 | Actrice; theater, 
film en tv-programma’s

EDMOND 
CARLIER 

Solo-cellist van het Symfonieorkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg  

D’HAENE 
RAFAËL 

1943 | Componist – Gewezen 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel

JOHAN 
HUYS 

1942 | Pianist – Klavecinist – 
Gewezen directeur van het 
Koninklijk Conservatorium Gent

LEOPOLD
DESLOOVERE

1894 - 1949 | Bariton (zang)
operette en oratoria
diverse opnames tijdens
het interbellum

1962 | Bevlogen Kortrijks componist, notoir 
muziekliefhebber, onderzoeker (o.a. 150 jaar 
Conservatorium) en bibliothecaris.  In Memoriam

PETER
ROUFFAER 

1949 | Acteur; theater, film 
en tv-programma’s

JENNY 
SPANOGHE 

1957 | Vioolsoliste – Docente viool 
Fontys-Conservatorium Tilburg 

EDDY 
VANOOSTHUYSE 

1959 | Internationaal Klarinettist – 
Klarinet Solo Brussels Philharmonic

VIVIANE 
SPANOGHE 

1960 | Internationaal Celliste – 
docent cello en kamermuziek 
Koninklijk Conservatorium Brussel

JAN 
DEWILDE 

1960 | Onderscheiden musicoloog, 
wetenschappelijk coördinator en publicist.  

MICHIEL 
DEVLIEGER 

1964 | Programmamaker 
en PresentatorWARD 

HOORNAERT 

1966 | Solotrompettist 
Brussels Philharmonic

ALEXANDER 
LEMAN 

1967 | Pianist - Docent 
Pianobegeleiding Koninklijk 
Conservatorium Brussel

DIDIER 
DERUYTTER 

1970 | Internationaal 
Jazzpianist

PIET 
GODDAER 

1970 | Singer – Songwriter 
Ozark Henry

STEFAAN 
DEGAND 

1970 | Acteur; 
theater, film en 
tv-programma’s

WANNES 
CAPPELLE 

1979 | Singer-Songwriter 
Het Zesde Metaal

BENJAMIN 
GLORIEUX 

1979 | Internationaal Cellist - 
Componist - Dirigent

STEVEN 
VANHAUWAERT 

1981 | Internationaal 
Pianist

LISELOTTE 
VERMOTE 

1987 | Internationaal Pianiste

JULIEN 
LIBEER 

1987 | Internationaal Pianist

HÉLÈNE 
DEVOS 

1989 | Actrice; theater, film

JULIE 
DELRUE 

1989 | Actrice; theater
LODE 
DEVOS 

1989 | Internationaal Danser, 
freelance choreograaf, 
danspedagoog

PATRICIA 
VANNESTE

x

JAN 
MICHIELS 

1966 | Internationaal Pianist – 
docent piano Koninklijk 
Conservatorium Brussel

KAREL 
DECLERCK 

1957 | Cabaretier

WILLY 
SOENEN 

1937 | Componist
Trompettist 

IVAN CARLIER
JOHNNY TURBO 

1955 | Volkszanger in het Kortrijks

PETER 
CAESENS

KORTRIJKSE
 TOPPERS

1. Van Muziekschool tot Conservatorium

Het ontstaan van de muziekschool is nauw verbonden met de groeiende populariteit 
van blaasinstrumenten in de 19e eeuw. Muziek spelen was een geliefde vorm van 
ontspanning. Mensen verenigden zich in blaaskapellen die op gebied van 
instrumentatie een voorbeeld namen aan de militaire kapellen. 

Binnen de verenigingen ontstond gaandeweg de nood om het niveau op te krikken. 
Met een muziekschool kon men een antwoord bieden op die vraag. Een vraag die 
overigens niet enkel van de blazers kwam. Toneelverenigingen die vaak ook zangspelen 
brachten, waren eveneens vragende partij. 

Beroepsmuzikanten en componisten zagen in muziekonderwijs al snel de mogelijkheid 
om bij te verdienen. Maar in Kortrijk wilden componist Pieter Vanderghinste en 

kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Joannes Vandewiele het structureler 
aanpakken. In 1851 werd daarvoor de Académie de Musique de la Ville de Courtrai 
opgericht. Een initiatief dat in 1860 tijdelijk werd stopgezet.  

In 1870 pikte het stadsbestuur de draad terug op met de definitieve oprichting van de 
Académie de Musique. Kortrijkzaan Ferdinand Van Eeckhout werd als eerste directeur 
aangesteld. De lessen werden in de Begijnhofstraat georganiseerd. In 1870 kon je er 
solfège (notenleer), viool, cello, trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet (en bij 
dezelfde leerkracht ook andere houtblazers) volgen. Piano en zang volgden snel. Begin 
jaren 1920 kreeg ook woord een plaats in de school. 

De muziekschool kreeg een eerste bevordering tot Muziekacademie in 1932. In 1940 

volgde de tweede onder directeur Prosper van Eechaute. Vanaf dan mocht de school de 
naam Conservatorium dragen. In West-Vlaanderen hadden eerder Brugge (1874) en 
Oostende (1926) deze titel behaald.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Begijnhofstraat verlaten. De Technische 
School in de Sint-Janslaan werd de nieuwe locatie. In 1943 verhuisden de activiteiten 
naar het Sint-Albertuscollege van de Paters Karmelieten in de toenmalige 
Aalbekestraat. In maart 1944 werd het college gebombardeerd, waarna tijdelijk naar 
de Heilige Geeststraat werd uitgeweken. Er werden in dat jaar geen openbare examens 
georganiseerd en de lessen werden tot maart 1945 geschorst.  

3. De Domeinen Woord en Dans

WOORD

Het Woord-verhaal start in 1924.  Enkele jaren daarvoor stelde het Toneelverbond, toen 
nog ‘Tooneelverbond’, de vraag om een cursus Nederlandsche voordracht in te richten.  
Het Toneelverbond was een poging van priester Jan Bernaerts uit Tienen om de 
katholieke toneelgezelschappen samen te brengen in een overkoepelend 
Toneelverbond.  Het verbond hield niet lang stand, maar in 1924 volgde Kortrijk de 
suggestie door de heer Henri Schmitz voor Nederlandse Voordracht en Toneel en de 
heer Paternotte voor Franse Voordracht en Toneel aan te stellen.

In oktober 1941 drong Emiel Hullebroeck bij schepen Coussens aan om de lessen Franse 
voordracht te ‘vernederlandschen’.  Maurice Paternotte mocht als gevolg daarvan 
vanaf 1943-1944 geen Franse voordracht meer geven.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij terug aangesteld. Het vak werd nog tot het schooljaar 1979-1980 ingericht 
maar lag steeds meer onder vuur. Het kwam zo ver dat er tijdens het examen van 1965  
in de Schouwburg, tomaten werden gelanceerd.  Op zo’n examen voordracht werden 
poëzie- en prozateksten gebracht. Van de leerlingen in Uitmuntendheid (4de graad) 
werd verwacht dat ze elf teksten uit het geheugen voorbereidden. De jury maakte 
vervolgens een keuze.  Dit vergde veel studie van de leerlingen.   

Met het decreet van 1990 werd er naast de traditionele voordracht ook aandacht 
gegeven aan het ‘spel’. Het decreet maakte dat het domein Woord meer vrijheid kreeg 
in de interpretatie van de cursussen. Zo kregen de leerlingen in repertoirestudie een 
brede kijk op de wereld van het toneel geserveerd.  Leerlingen stonden actief op het 
podium maar namen ook plaats in de zaal bij tal van actuele theatervoorstellingen.  
Een traditie die tot op vandaag deel van de opleiding blijft uitmaken.

In 1994 wordt met ‘Het Eiland van Emma’ een belangrijke stap gezet in het 
interdisciplinair werken.  Catherine Vansteenkiste start met haar collega’s en partners 
in de stad (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, culturele cel van de Stad 
Kortrijk) het project ‘Muziektheater’.  Er werd, vaak vanuit improvisatie, intens met 
gastdocenten en diverse ensembles samengewerkt.  In de voorstellingen werden 
muziek, woord en dans verwerkt.  Een greep uit de diverse voorstellingen die 
gerealiseerd werden: Guido Gezelle zijn interpretatie van Longfellows ‘The Song of 
Hiawatha’ (1999), ‘Man zonder Ziel’ (2004), ‘Let’s Have Another War’ (2008),…
Het decreet van 2018 zette het verbreden van het domein Woord verder:  naast Toneel, 
Vertellen en Schrijven konden de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook 
inschrijven voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst en/of Radio maken.  Qua 
infrastructuur kwam er daarenboven een professioneel ingerichte theaterklas bij.  
De jongste leerlingen zijn nu 6 jaar.  Zij kunnen terecht bij de Plankgastjes waar ze op 
een speelse manier kennis maken met het podium.  

Een dynamisch woordteam leidt alles in goede banen. Op diverse podia in en buiten 
het gebouw wordt verbinding gemaakt tussen de diverse vakken en domeinen van de 
school.  Met naast de lessen ook optredens, een heuse dag van het woord en 
interessante masterclasses wordt een mix gemaakt die zowel voor leerlingen als 
publiek aanstekelijk werkt.  Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg, Pand A en 
Muziekcentrum zijn partners waar regelmatig mee wordt samengewerkt.  

DANS

Dans vierde in 2020 haar 50-jarig bestaan.  In 1970 werd met klassiek ballet van start 
gegaan.  In 1978 trok leerkrachte Mia Vandeginste naar New York om er een opleiding 
Grahamtechniek te volgen.  Die techniek werd onderwezen door Martha Graham, één 
van de bekendste choreografen in de 20ste -eeuwse moderne dans.  Bij terugkomst in 
1980 werd er op zaterdagnamiddag een cursus opgestart die de stad Kortrijk 
subsidieerde.  Zo kreeg moderne dans een plaats in het Conservatorium.  Het begrip 
modern werd oorspronkelijk gebruikt om het onderscheid met de klassieke dans, het 
ballet, aan te geven.  Ballet werd toen als te formeel gezien.  Moderne dans stelt de 
danservaring en de innerlijke oorsprong van beweging centraal.  Op vandaag heeft de 
term zijn oorspronkelijke betekenis ‘eigentijds’, verloren.  Er zijn inmiddels veel 
verschillende stijlen.

Klassieke dans is in die zin evenzeer eigentijds.  Choreografen vinden een uitdaging in 
het toepassen van de klassieke regels op de eigentijdse kunst.  Dans in het algemeen 
brengt de leerlingen in contact met het lichaam.  Ze leren een verfijnde houding aan en 
er wordt een harmonieus samenspel met de andere dansers gecreëerd.
Voorstellingen waren in de beginperiode initiatieven van individuele leerkrachten.  Er 
werd vaak op vragen van leerkrachten ingespeeld om samen iets uit te werken.  Zo was 
er in 1988 ‘Reinaert de Vos’, een totaalspektakel waar dans, muziek en woord verenigd 
werden.  Dans werkte toen o.a. samen met de gitaarklas van Jacques Vande Ghinste.  
In 2005 kwam er op initiatief van leerkrachte Annemie Vanhee ‘Conservatorium Danst’, 
een dansvoorstelling in de Schouwburg waar de volledige dansafdeling telkens het 
beste van zichzelf laat zien.  In 2010 kwam het tot een samenwerking met diverse 
academies onder de noemer ‘Dansplatform’.   Sedert 2015 werd ‘Conservatorium Danst’ 
een jaarlijks terugkerend gebeuren.

2. Na WOII tot 2015

Na de perikelen die WOII voor de school met zich meebracht, stichtte directeur Prosper 
van Eechaute in 1946 samen met Léon Saey als voorzitter de ‘Vereniging van de 
Concerten van het Conservatorium’.  Hij dirigeerde de concerten zelf, bracht 
gevarieerde programma’s en rekende op de medewerking van leerkrachten en 
gevorderde leerlingen.  Belgisch talent, internationale toppers en nieuwe leerkrachten 
werden uitgenodigd om als solist op te treden.  Uit deze concerten en de 
samenwerking met het koor ‘Singhet ende weset vro’ geleid door Maurits Denaux, 
groeide in de jaren 50 en 60 het Internationaal Koorfestival en later het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

Een absoluut hoogtepunt uit die jaren was de opvoering van het Guldensporenspel in 
1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Guldensporenslag. In opdracht 
van de Stad Kortrijk componeerde Prosper Van Eechaute de muziek.  Willem Putman 
zorgde voor de tekst. Maar liefst 60.000 toeschouwers genoten van de opvoeringen.  
In 1964 werd Prosper genoodzaakt om vanwege een ongeneeslijke ziekte het 
directeurschap op te geven.  Frederic Van Ackere werd als interim-directeur 
aangesteld.

Kort daarvoor, in 1962, werd door een Ministrieel Besluit voor het eerst een algemeen 
minimum leerplan uitgevaardigd, geldig voor alle scholen.  Men wou hiermee de 
verschillen tussen de drie gradaties; muziekschool, academie en conservatorium 
opheªen;  verschillen die niet enkel kwalitatief waren maar ook financieel.  In Kortrijk 

waakte naast de gebruikelijke Commissie van Toezicht een heuse stadsinspecteur over 
het financieel beleid en de kwaliteit.  

Het leerlingenaantal bleef stelselmatig stijgen.  Bij het honderdjarig bestaan van de 
school in 1970 was Abel Mathys directeur van een school met 1365 leerlingen.  Dit was 
het gevolg van het oprichten van diverse nieuwe cursussen zoals orgel, gitaar, 
slagwerk, het aantrekken van specialisten voor saxofoon, harmonie en kamermuziek en 
de opstart van het domein dans met ballet in 1970.  Daarnaast werden twee 
afdelingen; Aalbeke en Heule en twee filialen; Gullegem en Avelgem aan de school 
toegevoegd.  In 1983  voegde Abel Mathys op vraag van de fanfare ook nog Marke toe 
als afdeling van het Conservatorium.  Kort daarvoor, op 1 september 1978, verhuisde het 
Conservatorium van de Begijnhofstraat naar het nieuwe gebouw aan het 
Conservatoriumplein. 
  
In 1986 volgde Marc Matthys Abel Matthys op.  Als muzikant zette Marc Matthys sterk 
in op de versmelting van klassiek en jazz en algauw werden de klassieke opleidingen 
met een jazzcursus aangevuld.  Een bigband van het Conservatorium was het gevolg.  
De jazzcursussen bleven een succes en in 2002 kon er een o²ciële J(azz)P(op)R(ock) 
afdeling opgestart worden.  

De rijke concerttraditie van het Conservatorium werd in 1986 aangevuld met een 
concertreeks op zondag die tot op vandaag doorloopt in de reeks matineeconcerten.  

Talent van eigen bodem, leerkrachten en solisten met een (inter)nationale reputatie 
kregen er een podium.  Eveneens een traditie tot op vandaag waren de op regelmatige 
basis ingerichte masterclasses met echte vakspecialisten.  Ze deelden hun 
podiumervaring en expertise als podiumkunstenaar met de leerlingen die  zo hun 
inzichten nog verder konden verruimen. Sommige cursussen zoals piano, gitaar en 
dwarsfluit organiseerden quasi elk schooljaar hun eigen Dag van.

Nog in 1986 werd het Kamerorkest van het Conservatorium opgericht o.l.v. leerkracht 
kamermuziek Marcel Lequeux.  Heel wat oud-leerlingen sloten zich bij dit orkest aan 
wat de band tussen het concertleven buiten en in de school versterkte.
Het decreet van 1990, wat een hele reeks hervormingen met zich meebracht in het 
DKO, maakte het mogelijk om in het Conservatorium een aantal nieuwe cursussen 
instrument aan te bieden m.n. accordeon en harp.  Onder Marc Matthys werden verder 
ook nog twee nieuwe afdelingen opgericht; Bellegem in 1988 en Bissegem in 2015.
Finaal realiseerde dit decreet de doelstelling die het KB van 1954 en het MB van 1962 
voor ogen had, nl. het toegankelijk maken en houden van de opleiding voor elke 
leerling.  De muziekacademies en conservatoria werden in dat jaar van het 
departement cultuur naar onderwijs overgeheveld.
Kort na de eeuwwisseling werd er via het project muzische vorming dat zich niet 
uitsluitend maar vooral op de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs richtte een 
eerste voorzichtig contact met het basisonderwijs gezocht.  Het conservatorium 
groeide stelselmatig tot een school voor een breed publiek uit.

Wall of Fame

1987 | Curator – Performer 
(o.a. Balthazar) – Violiste – 
Componiste 
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In de voetsporen van 150 jaar Conservatorium:
Ons Artistiek Project11 Woord van dank

Deze uitgave was niet tot stand gekomen zonder de hulp van 

velen. In het bijzonder denken we met dank terug aan Peter Cae-

sens, die bergen onderzoek verzette in het Regionaal Erfgoed-

depot Trezoor. Hij spendeerde vele uren aan het doorspitten van 

alle dozen met adminstratief papierwerk en vond in dat enorme 

bos toch enkele mooie bomen die het mogelijk maakten om het 

verhaal van de voorbije 150 jaar te schrijven. Helaas werd hij ons 

tijdens het project ontnomen. 

Samen met oud-leerling van het Conservatorium Kortrijk en 

oud-directeur van STAP Roeselare Jaak Maertens legden we 

tijdens enkele zittingen de grote puzzelstukken bij elkaar.

Nog meer informatie werd verzameld bij Brigitte Carlier en 

Marcel Lequeux (leraren op rust) die ons hun herinneringen ter 

beschikking stelden, Mieke Vanhaute (oud-leerling en direc-

teur op rust Art’Iz Izegem) die veel boeiende info over het DKO 

meegaf, Marc Matthys (directeur op rust) en Peter Verhoyen 

(voormalig directeur).

Voor woord werd ik bijgestaan door Lut Bogaert, Bart de Wilde-

man, leerkrachten en Hilde Verstraete (oud-leerling). Annemie 

Vanhee vertelde dan weer het één en ander over dans.

Extra tekstbronnen kwamen er via Jaak Maertens, Francis 

Pieters, Lieven Maertens en Griet Matton. Voor info omtrent 

bepaalde details en het in de juiste richting wijzen, kon ik terecht 

bij Bernard Pauwels (cel erfgoed), Jochen Vermote (directeur 

Trezoor), John Goegebeur (oud-medewerker Conservatorium) en 

Petra Hamers (coördinator Conservatorium).

Interessante artikels en fotomateriaal werden aangebracht door 

Herbert Matton (leerkracht), Catherine Vansteenkiste (oud-leer-

kracht) en Norbert Dumonceau (oud-leerling) en Julie Dursin 

(administratief medewerker).

Dank ook aan Griet Samain (administratief medewerker) voor 

haar hulp bij het verzamelen van alle info en GDPR-toestemming 

voor de Wall of Fame. Erik Desimpelaere en Lut Bogaert voor het 

doornemen van de teksten en Isenoud Brouw voor het stijlvol 

vormgeven van deze brochure.

Peter Maertens

Pedagogisch coördinator
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