ROESELAARSE AUTEURS

Luc Martens
(° Maldegem, 18/04/1946)

Voorwoord
Het feit dat ik nu in de galerij van Roeselaarse auteurs word opgenomen ‘flatteert’
mij natuurlijk. Al was het maar omdat hiermee het gezegde “wie schrijft die blijft”
wordt bevestigd en ook op mij wordt toegepast.
Deze publicatie doet mij tegelijk nadenken over de oorsprong en grondslag van
mijn schrijven, over de aard en de ambities ervan.
Wat ik tot op heden als boek, essay of artikel heb gepubliceerd, heeft in
hoofdzaak betrekking op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij
gaat een bijzondere aandacht naar de domeinen welzijn en cultuur en naar de
evoluties in het (partij)politieke landschap. De invalshoek is steeds weer die van
de christendemocratie. Steeds weer ook ben ik op zoek naar authenticiteit,
integriteit en diepgang.
Dat zoeken moet duidelijkheid en orde scheppen in de veelheid van gedachten en
inzichten en mij helpen om mijn visie op mensen en verhoudingen van vandaag
en morgen scherp te stellen.
Dat soort schrijven is voor mij beslist niet het nec plus ultra. Integendeel. Alles
wat ik tot nu toe heb gepubliceerd is het resultaat van een duidelijk gekleurd
engagement, maar tegelijk ook van een uitgesproken rationaliteit. Die rationaliteit
is slechts een deel van mijn diepste zijn. Naast de logos zijn er ook de mythos, de
fantasie, de parabel, de emotie … Eenmaal ik de politiek achter mij kan laten
ontstaat er wellicht weer openheid en gevoeligheid voor die dimensies. Wie weet
volgen er dan poëzie of een roman die met Dostojewsky als voorbeeld de
menselijke ziel ragfijn ‘disseceert’.
Luc Martens
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Biografie
Vader van Marianne (+ 1970), Benoit (+ 1995) en Valerie.
Grootvader van Ruslan, Timur en Aurelie.

Humaniora in het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo en in het Sint-Lodewijkscollege
te Brugge (afgestudeerd in 1963),
Licentiaat geaggregeerde in de klassieke filologie (RU Gent, 1963/’64 – 1966/’67),
Kandidatuur Oost-Europese talen (1966),
Geaggregeerde HSO (RU Gent 1967).

Onderwijs:
Leraar in het hoger middelbaar onderwijs:
 In het Sint-Andreaslyceum te Sint-Kruis-Brugge (1967 – 1968),
 In het Sint-Vincentiuscollege te Ieper (1968 – 1979).
Politiek Vormingswerk:
 Directeur-beheerder van het Instituut voor Politieke Vorming (IPOVO) (1979 –
1989),
 Adjunct-algemeen secretaris van de CVP (1982 – 1991).
Kabinet:
 Adjunct-kabinetschef bij de heer Daniël Coens, Gemeenschapsminister van
Onderwijs (1989 – 1991).
Politieke mandaten:
 Senator kiesarrondissement Roeselare (1991 – 1995),
 Gemeenteraadslid en fractieleider (1995 – 31-05-2005) in Roeselare (1995 – ),
 Lid Vlaamse Raad (1991 – 1995),
 Vlaams Volksvertegenwoordiger kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt (13-06-1995
– 04-07-1995),
 Vlaams Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn (1995 – 1999),
 Vlaams Volksvertegenwoordiger kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt (06-07-1999
– 13-06-2004),
 Vlaams Volksvertegenwoordiger kieskring Provincie West-Vlaanderen (13-062004 –07-06-2009),
 Burgemeester van Roeselare (01-06-2005 – ),
 Voorzitter Kenniscentrum van Vlaamse Steden (sinds ? – ),
 Algemeen Voorzitter van de VVSG (sinds 01-06-2010 – ).
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Andere:
 Stichter en lid van de Raad van Bestuur van het van het CIBE vzw (Centrum
voor Overheidscommunicatie, voorheen Centrum voor Inspraak en
Informatiebegeleiding),
 Effectief lid van de Hoge Raad voor Volksontwikkeling en van meerdere van
haar commissies en werkgroepen (1984 – 1985),
 Ondervoorzitter van de Nationale Vaste Cultuurpactcommissie (1985 – 1991),
 Ondervoorzitter van de werkgroep ‘mobilisatie en didactiek’ en lid van de
coördinatiegroep die, binnen het kader van de 60ste verjaardag van Z.M. de
Koning en de 40ste verjaardag van zijn Koningschap, de actie ‘Boodschap van
de Jeugd’ voorbereidde en begeleidde,
 Artistiek directeur van vzw Helikon (1999 – 2004),
 Voorzitter van ‘Jeugd en Muziek Vlaanderen’ (2000 – 2009),
 Voorzitter vzw Phidias (2000 – 2004), een vereniging met o.m. het doel jonge
Vlaamse kunstenaars te promoten in binnen- en buitenland,
 Ridder in de Orde van ‘t Manneke in de Mane (1998),
 Commandeur in de Leopolsorde (1999),
 Peter van Lieven Debrauwer, Ridder in de Orde van ‘t Manneke in de Mane
(mei 2006).
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De kracht van de vogel : over de toekomst van de Vlaamse Christen-Democraten. –
Tielt : Lannoo, 1993. – 160 p.
ISBN 90-209-2220-3
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ISBN 90-209-4320-0
Scholen met een missie : ruimte voor een vernieuwd katholiek onderwijs. –
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Beleidsnota’s en visieteksten
Werken aan netwerken : in een menswaardige samenleving. – Brussel : Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, 1995. – 33 p.
Interlandelijke adoptie. – Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
1996. – 93 p. – (Vlaams Parlement. Stuk ; 395,1)
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47 p.
Musea 1996-1999. – Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1996. –
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Eindrapport van het onderzoek betreffende de toepassing van het decreet
‘houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie inzake het invoeren van een jeugdwerkbeleid’ /
onderzoek in opdracht van Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc
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Bijdragen in kunstcatalogen (beperkte selectie)
James Ensor : etsen uit de verzameling van de Kredietbank / voorwoord Luc
Martens ; Lydia M.A. Schoonbaert. – [Brussel] : Kredietbank, 1995. – 158 p. : ill. –
[Deze publicatie kwam tot stand n.a.v. de tentoonstelling ‘De etsproduktie van
James Ensor uit de verzameling van de Kredietbank’ die werd gehouden in de
Brakke Grond te Amsterdam van 24 november 1995 tot 7 januari 1996]
25 jaar grafiek uit het Frans Masereelcentrum 1972-1997 / voorwoord. i.s.m. Peter
Keil. – Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, 1997. – 80 p. : ill.
Lucas Meersman / inl. Ernest Van Buynder. – Temse : [Gemeentebestuur Temse],
1998. – [60] p. : ill. – Catalogus n.a.v. de Dacca-zolder te Temse, sept. 1998
Het subjectieve daarzijn : een keuze uit de verzameling van Funcació la Caixa :
Presències subjectives : una selecció de colleció de la Funcació la Caixa =
Subjective presences : a choice from the collection of Funcació la Caixa / Florent
Bex en María De Corral. – Antwerpen : MUHKA, 1998. – 76 p. : ill. – Catalogus
n.a.v. de tentoonstelling te Antwerpen (MUHKA) van 9 okt. 1998 tot 10 jan. 1999.
– Tekst in het Nederlands, Catalaans en Spaans
Inleiding // In : O wilde en onvervalschte pracht / Guido Gezelle en Piet
Couttenier ; grafisch werk van Rik De Keyzer, Michel Seuphor en Geert
Vanallemeersch. – Roeselare : [s.n.], 1999. – [58] p. : ill. – Grafisch werk bij 20
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Draad van Ariadne, tentoonstellingscatalogus. – Schilde : Phidias, 1999. – [46] p.;
ill.
The Art of Living, social midfield and economy // In : The Cultural Challenge of the
21st Century. – [S.l.] : [s.n.], 2001. – Ill.
Ommegang-Circumflexion : tentoonstellingscatalogus. – Roeselare : Phidias, 2002.
– [74] p. : ill.
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Video
De nieuwe spelling / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; een initiatief van
Luc Martens ; projectleiding Veerle Aendekerk ; regisseur Serge Leurs ; scenarist
Philip Vandenberghe ; acteurs Tania Poppe en Alain Van Goethem. – Brussel :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, [1996]. – 1 video (16 min.). – Gesproken
Nederlands. – VF039
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24 (1997) nr. 1, p. 30-35
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(1986) juli-nr., p. 6-9
Christen-democratische visie, ‘Meer’ met ‘Minder’ // In : Gemeente en Provincie. –
Jrg. 40 (1986) sept.-nr., p. 5-6
Christen-democatische visie : een ontspannen geest in een gezond lichaam // In :
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en Provincie. – Jrg. 41 (1987) dec.-nr., p. 6-7
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De gids op maatschappelijk gebied. – Jrg. 91 (2000) nr. 6, p. 5-21
In ‘ZEG’
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Wat maakt de CVP tot partij? // In : Zeg. – Jrg. 7 (1984) nr. 2, p. 7
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Jrg. 7 (1984) nr. 4, p. 12
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De open gemeenschapsschool // In : Contact : huisorgaan van het SintVincentiuscollege ( Ieper). – Jrg. 17 (1973) nr. 3, p. 3 + nr. 4, p. 6-7
Werken met studiegroepen : nationale werkgroep antieke cultuur // In : Liber
amicorum Dr. Robrecht Stock. – Lannoo : Tielt, 1975. – P. 98-101 : ill.
Een nieuwe aanpak van de cursus ‘Antieke/Griekse Cultuur’: enkele kernideeën
uit het vernieuwde leerprogramma // In : Tijdschrift voor oude talen en antieke
cultuur. – Jrg. 7 (1977) nr. 1, 2-7. – Tekst van lezing gehouden op de VlieberghSencie-leergangen in Leuven op 18 september 1976
Het katholiek middelbaar onderwijs bezint zich over maatschappelijke vorming op
school // In : Contact : huisorgaan van het Sint-Vincentiuscollege (Ieper). – Jrg. 24
(1980) nr. 3, p. 6
Inspraak. – Brussel : IPOVO, [s.a.]. – 31 p. : ill. – [Verkiezing gemeenteraden
1982, dossier
Wat is emancipatie? : een opgave voor ieder van ons / eindred. i.s.m. Hugo Pilate.
– Brussel : IPOVO, 198[?]. – 35 p. : ill. – [Politiek engagement ook voor vrouwen]
Over en sluiten? : over de verbroken dialoog tussen katholiek jeugdwerk en de CVP
// In : Jeugdbeweging vandaag : identiteit en plaats in de samenleving. – Deurne :
Kluwer Algemene Boeken, 1987. – P. 134-142 : ill. – (PR/Contra Reeks)
ISBN 90-71889-06-8
Forum cultuur en economie. – Brugge : Provincie West-Vlaanderen, 1995. – 23 p. –
Forum te Brugge (Provinciaal Hof) 28 okt. 1995
De rol van de openbare bibliotheek in de informatiemaatschappij // In :
Bibliotheek- en archiefgids. – Jrg. 71 (1995) nr. 5, p. 226-229
Je kunt mensen niet tegen hun goesting gelukkig maken / interviewers Piet
Messiaen en Lut Verstappen // In : Sociaal. – Jrg. 17 (1996) nr. 1, p. 19-23
Luc Martens : focus op de lezer : KCLB interviewt de minister van Cultuur // In :
Openbaar. – Jrg. 26 (1996) nr. 1, p. 5-15
Luc Martens : ‘Ik ben geboeid door mensen’ / Ward Van de Veire // In : Sport. –
Jrg. 38 (1996) nr. 2, p. 4-7
Cultuurbeleid op lokaal vlak // In : Res Publica. – Jrg. 39 (1997) nr. 1, p. 179-184
Over de slagkracht van een minister en zijn sector … / interviewer Jef Breda, Fons
Geerts en Linda Beirens // In : Tijdschrift voor welzijnswerk. – Jrg. 21 (1997) nr.
204, p. 5-16
Dag Jaak! // In : De Bond. – (1998) nr. 45 (18-12-1998), p. 6 : ill.
12

Minister Martens en staatssecretaris Peeters samen over het OCMW : “De gemeente
brengt het sociaal beleid te weinig op de agenda” / interviewer Katrien Neyt en
Jan Van Alsenoy // In : De Gemeente. – Jrg. 73 (1998) nr. 505, p. 2-7
Sociaal-cultureel werk moet het maatschappelijk debat voeren : een interview met
minister Martens / interviewer Jo Boey // In : Koepel 5. – Jrg. 25 (1998) nr. 3, p.
4-7
Guido Gezelle (anders bekeken) // In : Curtricke : orgaan van de West-Vlaamse
gidsenkring, afdeling Kortrijk. – Jrg. 34 (1999) nr. 245 (15-02-1999), p. 23-24
Cultuur volgens twee Vlaamse ministers / i.s.m. Bert Anciaux // In :
Kultuurleven. – Jrg. (2000) nr. 1, p. 5-17
‘Onderwijs teruggeven aan school’ // In : Tertio. – Jrg. 5 (2004) nr. 223, p. 4
De (eind)redactie van tientallen vormingsprogramma’s en handboeken.
De jarenlange uitgave (1992-2002) van het tijdschrift ‘Keerpunt’ en zijn opvolger
‘Weerklank’ met tal van persoonlijke bijdragen.
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Poëzie in Bloemlezingen
In ‘Uw gedicht in ons boek’
Eeuwigheid // In : Uw gedicht in ons boek. – Roeselare : Erfgoed Emiel Ramoudt
vzw, 2011. – P. 147
Je naam // In : Uw gedicht in ons boek. – Roeselare : Erfgoed Emiel Ramoudt
vzw, 2011. – P. 148
Poëzie in dag- en weekbladen
In ‘Het Nieuwsblad’
Eeuwigheid // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-Tielt-Izegem. – 29-12-2011, p.
25 : ill.
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Secundaire bibliografie
Bespreking / commentaar bij afzonderlijke publicaties
Pinguïns in de woestijn : zoeksporen naar welzijn en cultuur
Pinguïns in de woestijn : zoeksporen naar welzijn en cultuur / Gunter Bousset //
In : Leesidee. – Jrg. 5 (1999) nr. 2, p. 126-127
Als op een gletsjertocht het landschap / Luc Devoldere // In : Ons Erfdeel. – Jrg.
42 (1999) nr. 1, p. 138-139
Pinguïns in de woestijn : over welzijn en cultuur / Mark Van de Voorde // In : Kerk
& Leven, ed. Bisdom Brugge. – (1999) nr. 4 (27-01-1999), p. 16
Pinguïns in de woestijn : zoeksporen naar welzijn en cultuur // In : Ministrando. –
Jrg. 35 (1999) nr. 16, p. 720

Ommegang - Circumflexion : tentoonstelling(scatalogus)
Tien tips voor Anno ’02 // In : De Standaard. – 20-03-2002
3 x kunst anno 2002 // In : Klasse voor Leerkrachten. – (2002) mei-nr., p. 24
Ommegang - Circumflexion // In : Knack Focus. – 28-08-2002, p. 91
Over zijn passie voor kunst / MDA // In : Het Nieuwsblad, p. 10
God is overal en nergens / Jan Braet // In : De Tijd. – 04-09-2002, p. 58
Pelgrimeren met het oog : videokunst in Roeselaarse kerken en kapellen / Mark
Van de Voorde // In : Kerk & Leven, ed. Bisdom Brugge. – (2002) nr.36 (04-092002), p. 14
Roeselaarse kerken als schrijnen voor videokunst / Jan Koenot // In : Streven. –
Jrg. 69 (2002) nr. 9 (okt.-nr.), p. 845-848

Scholen met een missie : ruimte voor een vernieuwd katholiek onderwijs
‘Regering wil sterke greep op onderwijs’ : Luc Martens over liberale
onderwijspolitiek / Peter Vande Vyvere // In : Tertio. – Jrg. 4 (2003) nr. 185, p. 1,
3
Niet bekeren, niet wegmoffelen : Luc Martens voor duidelijk katholiek onderwijs /
Mark Van de Voorde // In : Kerk & Leven, ed. Bisdom Brugge. – (2003) nr. 39 (2708-2003), p. 14
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Luc Martens : “Onderwijs is meer dan overdracht van kennis” / Mark Van de
Voorde // In : Kerk & Leven, ed. Bisdom Brugge. – (2002) nr. 6 (06-02-2002), p.
13
Over politieke onderwijsthema’s en scholen met een ziel : vraaggesprek met Luc
Martens // In : Perspectieven. – Jrg. 64 (2002/2003) nr. 3, p .28-33
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Kritische beleidscommentaren (beperkte selectie)
Open brief aan minister Martens / Hugo De Vos // In : Koepel 5. – Jrg. 23 (1996)
nr. 3, p. 4-7
Luc Martens : focus op de lezer. KCLB interviewt de minister van Cultuur / red. //
In : Openbaar. – Jrg. 26 (1996) nr. 1, p. 5-15
Bezoek van minister Martens / DVB // In : Kerk & Leven, ed. Bisdom Brugge. –
(1996) nr. 35 (28-08-1996), p. 13
Jeugdwerk, cultuur en sport in 1998 / Bart Carron // In : De gemeente. – Jrg. 73
(1998) nr. 499, p. 60-63
Martens maakt plannen / Sooi Daems // In : Kanaal 8. – Jrg. 10 (1998) nr. 1, p.
3-5
Het taterpaleis van minister Martens / Myriam Van Imschoot // In : De Vlaamse
Gids. – Jrg. 82 (1998) nr. 3, p. 13-15
Luc Martens, zuurzoete minister van Cultuur / Jules Albrechts // In : Cultuur in
Beweging. – Jrg. 26 (1999) nr. 2, p. 3-10
Vier jaar Martens : tien bedenkingen over politiek, beleid en cultuur / Rudi
Laermans // In : De witte raaf. – Jrg. 14 (1999) nr. 74, p. 9-10
Luc Martens // In : ‘t Manneke uit de mane 2000 : volksalmanak voor alle
Vlamingen. – Roeselare : Concordia, 1999. – P. 231 : ill.
Beschreven tijd : aan den tijde, die immer voort moet gaan / Dirk Blockeel // In :
Ambrozijn. – Jrg. 18 (2000/’01) nr. 2, p. 21
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Vraaggesprekken
Nationale pers (beperkte selectie)
“Toen mijn zoon verongelukte, gaf ik God de schuld niet” : CD&V-parlementslid Luc
Martens en het gevecht met Onrust / Stend Somers // In : Het Laatste Nieuws. –
10-08-2002, p. 5
Zedenleer in het katholiek onderwijs? // In : Knack. – 09-06-2004, p. 14
‘Als je in de politiek geen afstand kunt nemen, word je doodongelukkig’ : Luc
Martens, de onderwijsexpert van CD&V, wordt burgemeester van Roeselare / Bart
Haeck // In : De Tijd. – Zaterdag 04-06-2005, p. 13
Is iedereen nog mee? / Ann Peuteman // In : Knack, extra bijlage. – Jrg. 36
(2006) nr. 38 (20-09-2006), p. 4-10 : ill.
Luc Martens is een hype // In : Knack, extra bijlage. – Jrg. 36 (2006) nr. 38 (2009-2006), p. 10 : ill.
Als u deze mensen niet kent, hebt u in Roeselare geen netwerk de naam waardig :
Luc Martens / Ann Peuteman // In : Knack, extra bijlage. – Jrg. 36 (2006) nr. 38
(20-09-2006), p. 14 : ill.
Stadsvlucht grotendeels gestopt in Vlaanderen / Jeroen Verelst // In : De Morgen.
– 28-03-2007, p. 8
Burgemeesters laten illegalen met rust / Corry Hancké // In : Het Volk. – Dinsdag
17-07-2007 : ill.
‘Hij studeerde goed, maar geen opvallende leerling’ : Leterme kreeg op school
Latijnse les van ex-minister Luc Martens // In: Het Nieuwsblad. – 17-03-2008, p.
8 ill.
Martens / Peter Aspeslagh // In : Lexicon van de West-Vlaamse schrijvers, deel 1
/ red. Koen D’Haene. – Brugge : Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 2008. –
P. ?
ISBN 978-90-72390-31-8
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Regionale / lokale pers
Ministriële maidenspeech : “Kinderen zijn voor de matschappij het meest kostbare
bezit” / J.D. // In : De Bond. – (1995) nr.. 25 (07-07-1995), p. 2 : ill.
Vijenzeventig jaar geleden … : “De Bond is geboren yuit sociale bezieling en uit een
gevoel van solidariteit” / Jaak Dreesen ; foto’s Kristof Gysselinck // In : De Bond.
– (1996) nr. 20 (24-05-1996), p. 4-5 : ill.
De Jonge Gouden Uil // In : Contact. – Jrg. 41 (1997) nr. 2, p. 4
“Als we kijken door de ogen van de kinderen kijken, gaat de samenleving er opeens
heel anders uitzien” : gesprek met minister Luc Martens / Fons De Neve en Jaak
Dreesen // In : De Bond. – (1997) nr. 19 (16-05-1997), p. 4, 7 : ill.
Het leukste kwartiertje van de dag … : “Voorlezen werkt enorm leesbevorderend” /
Jaak Dreesen // In : De Bond. – (1998) nr. 44 (11-12-1998), p. 7 : ill.
Reuzenhuis sluit (voorlopig) zijn deuren : een laatste keer je voelen als kniehoge
mensjes / GVH // In : De Bond. – (1999) nr. 1 (15-01-1999), p. 2 : ill.
Opening van de keuken // In : Contact. – Jrg. 43 (1999) nr. 2, p. 3 : ill.
BOTsinG, magazine voor ouders met tieners : een ruggensteun, een schouderklop,
een knipoog / HM // In : De Bond. – (1999) nr. 21 (04-06-1999), p. 4 : ill.
De driftigheid is eruit / Eric Pinket // In : De Krant van West-Vlaanderen. –
Vrijdag 19-03-2004
Bekend volk leest lievelingspoëzie / ANV // In : Het Volk, ed. Roeselare-Tielt. – 2601-2005, p. 17
Bekend volk leest lievelingspoëzie / ANV // In : Het Nieuwsblad, ed. RoeselareTielt. – 26-01-2005, p. 17
Brussel afbouwen // In : De Streekkrant, ed. Roeselare. – Vrijdag 12-05-2005
“Het zou dwaas zijn om nu het goede in vraag te stellen” : Luc Martens (59) legt op
31 mei in handen van gouverneur Paul Breyne de eed als burgemeester af : een
interview aan het begin van een nieuwe uitdaging / Lieven Vancoillie // In : De
Krant van West-Vlaanderen. – 03-06-2005, p. 14 : ill.
Van leraar tot burgemeester // In : De Krant van West-Vlaanderen. – 03-06-2005,
p. 14 : ill.
Dood van zoon schaduwvlek // In : De Krant van West-Vlaanderen. – 03-06-2005,
p. 14 : ill.
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De eerste werkdag van burgemeester Martens : woensdag 1 juni, de dag waarop
de kersverse burgemeester Luc Martens kennis maakt met de stadsdiensten van
‘zijn’ Roeselare // In : De Krant van West-Vlaanderen. – 03-06-2005, p. 15 : ill.
Luc Martens wil scholen samenbrengen / JRE // In : De Weekbode, ed. Roeselare.
– Vrijdag 17-06-2005, p. 1
Liefde op de heuveltop : burgemeester Luc Martens verlegde zijn grenzen op de fiets
/ Ann De Craemer // In : De Weekbode. – 08-07-2005, p. 5
Volksfeest voor burgemeester : knallend vuurwerk Luc Martens / Bart Crabbe //
In : Het Volk. – 05-09-2005, p. 19 : ill.
“De kracht van zijn overtuiging” : gewezen kabinetschef Geert Depondt (57)
honderduit over wie nu precies burgemeester Luc Martens is / Lieven Vancoillie //
In : De Krant van West-Vlaanderen. – Vrijdag 02-09-2005, p. 29 : ill.
Feest van de burgemeester : boordevol feestprogramma op zaterdag 3 september /
Lieven Vancoillie // In : De Krant van West-Vlaanderen. – Vrijdag 02-09-2005, p.
29
Roeselare verwelkomt burgemeester hartelijk : gezellige drukte in het stadspark,
officieel gedeelte in Schiervelde, muzikale en spetterende afsluiter in het stadspark
/ Lieven Vancoillie // In : De Krant van West-Vlaanderen. – Vrijdag 09-09-2005,
p. 26-27 : ill.
Interview Luc Martens / Brecht Thiers ; foto’s Marc Masschelein // In : Karaat,
ed. Roeselare–Izegem–Tielt–Torhout. – (2005) dec.nr., p. 34, 36 : ill.
Op stap met burgemeester : negenjarige Marlies won prijs met ballonnenwedstrijd
/ Bart Crabbe // In : Het Volk, ed. Roeselare. – Dinsdag 20-12-2005, p. 14 : ill.
Op stap met burgemeester : negenjarige Marlies won prijs met ballonnenwedstrijd
/ Bart Crabbe // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare. – Dinsdag 20-12-2005, p.
14 : ill.
“Ik kan ook niet alles oplossen” : burgemeester Luc Martens ontpopt zicht tot
perfecte gastheer tijdens een exclusieve ontmoeting met acht lezers van ons blad /
LVA // In : De Weekbode. – 16-12-2005, p. 29 : ill.
“Veel te veel papieren!” : Marlies Barbier (9) mocht op stap met burgemeester maar
koestert zelf geen politieke plannen / BVB // In : De Weekbode. – 23-12-2005, p.
8 : ill.
“Ik ben een campagnebeest!” : Luc Martens is formeel : “Er zijn geen
voorakkoorden, we laten de kiezer beslissen!” / Jos Remaut // In : De Weekbode.
– 06-01-2006, p. 16 : ill.
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Van rentmeester tot burgemeester … / Hendrik Huûghe // In : Den Denker :
tijdschrift voor de leden en sympathisanten van de vzw Erfgoed Emiel Ramoudt,
ed. 2006. – P. [3]-[5] : ill.
Roeselare wil de lichtstad van West-Vlaanderen worden / Herwig Willaert // In :
De Standaard, ed. West-Vlaanderen. – 30-03-2006, p. 61
Centrumstraten worden lichtstraten // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-Tielt. –
30-03-2006, p. 17
Tbc in Roeselare, erger dan gedacht : verhoogde tbc-waakzaamheid, na de
volledige VISO-school en het kinderdagverblijf Tuut-Tuut worden personeelsleden
en bejaarden van het rusthuis Ten Hove preventief getest // Lieven Vancoillie //
In : De Weekbode. – 31-03-2006, p. 4-5 : ill.
Gelukkige verjaardag! / Lieven Vancoillie // In : De Weekbode. – 14-04-2006, p. 1
: ill.
“Alles kan beter, maar ik kies voor het beste” : burgemeester Luc Martens wordt op
dinsdag 18 april 60 (!) jaar : de man achter de politicus, zijn drijfveren, zijn
interesse voor kunst, religie en astrologie en zijn voortdurende zoektocht om de
eigen grenzen te verleggen / Lieven Vancoillie // In : De Weekbode. – 14-04-2006,
p. 28-29 : ill.
Seniorentijdschrift is er : 60-jarige burgemeester ontvangt eerste exemplaar / FV //
In : De Weekbode. – 21-04-2006, 23
Seniorenkrant rolt van de persen / Herwig Willaert // In : Welkom ; Passe-Partout,
ed. Roeselare. – (2006) nr. 17 (26-04-2006), p. 2
Burgemeester Martens licht “Thuis in de stad toe” / Charlotte Degezelle // In : Het
Laatste Nieuws. – 19-05-2006, p. 21
“Tussen droom en werkelijkheid …” // In : Het Nieuwsblad. – 19-09-2006, p. 10
Burgemeester Daniël Denys opgevolgd door Luc Martens // In : Roeselaarse
klokkengilde vzw : jaarboek 2005 (jrg. 18). – Roeselare : Stadsbestuur, 2006. – P.
64
Als een student uitkijken … // In : De Zondag, ed. West-Vlaanderen. – Zondag 0810-2006, p. 11 : ill. – (Verkiezingen)
Luc Martens maakt een goede beurt / SAMD // In De Standaard, ed. WestVlaanderen. – Maandag 09-10-2006, p. 21 : ill.
Monsterscore voor Luc Martens // In : Het Volk, ed. Roeselare. – Maandag 09-102006, p. 1 : ill.
Martens zegeviert, Bril afgestraft / Martin Tytgat // In : Het Volk, ed. Roeselare. –
Maandag 09-10-2006, p. 23 : ill.
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Martens denkt aan partnerruil : burgemeester Roeselare wil keihard
onderhandelen met alle partijen / Martin Tytgat // In : Het Volk, ed. Roeselare. –
Dinsdag 10-10-2006, p. 1 : ill.
“Een coalitie is meer dan postjes verdelen” : Luc Martens neemt alle tijd voor
onderhandelingen met VLD en SP.a / Martin Tytgat // In : Het Volk, ed. Roeselare.
– Dinsdag 10-10-2006, p. 22 : ill.
CD&V verwijst VLD naar oppositie / Martin Tytgat // In : De Standaard, ed. WestVlaanderen. – Donderdag 12-10-2006, p. 29 : ill.
Luc Martens kiest voor SP.a : CD&V verwijst coalitiepartner naar oppositie / Martin
Tytgat // In : Het Volk, ed. Roeselare. – Donderdag 12-10-2006, p. 21 : ill.
Burgemeester Martens stelt grote lijnen voor / Charlotte Degezelle // In : Het
Laatste Nieuws. – 21-10-2006, p. 37
Nieuwe commissie neemt kunstbeleid onder de loep // In : Het Nieuwsblad. – 3010-2006, p. 69
Adviescommissie geeft kunstenbeleid meer richting / Charlotte Degezelle // In :
Het Laatste Nieuws. – 28-10-2006, p. 39
Nieuwe burgemeesters leggen de eed af // In : Het Laatste Nieuws. – 15-12-2006,
p. 19
“Roeselare kreunt onder zijn succes” / Martin Tytgat // In : De Standaard, ed.
West-Vlaanderen. – 12-01-2007, p. 19 : ill.
“Roeselare kreunt onder zijn succes” / Martin Tytgat // In : Het Volk, ed.
Roeselare-Tielt-Izegem. – 12-01-2007, p. 20-21 : ill.
Afbraak op KBC-site start eind februari / Charlotte Degezelle // In : Het Laatste
Nieuws. – 24-01-2007, p. 15
Roeselaarse Awards voor beste stadsambassadeurs / Charlotte Degezelle // In :
Het Laatste Nieuws. – 26-01-2007, p. 19
Burgemeester Martens persoonlijkheid van het jaar / Charlotte Degezelle // In :
Het Laatste Nieuws. – 29-01-2007, p. 3
Stationsbuurt Roeselare krijgt vorm // In : De Standaard, ed. West-Vlaanderen. –
31-03-2007, p. 69
Luc Martens neemt afscheid van de nationale politiek // In : Het Nieuwsblad. – 2003-2007, p. 20
Een dag uit het leven van de burgemeester / Vincent Vanhoorne ; foto Stefaan
Beel // In : Batjes & vakantie. – Roeselare : Roularta, 2007. – Ill. – Bijlage bij De
Streekkrant, ed. Roeselare van 21-06-2007
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Luc Martens // In : 200 jaar dichters, denkers en durvers : het Klein Seminarie van
Roeselare : biografie van een college / Johan Strobbe. -– Tielt : Lannoo, 2007. – P.
409 : ill.
ISBN 90-209-6763-0
Burgemeester bezorgd om stadsfinanciën : Luc Martens haalt uit naar vorig OCMWbestuur / Martin Tytgat // In : De Standaard, ed. West-Vlaanderen. – Woensdag
19-09-2007, p. 60
‘Geen garantie dat de belastingen niet verhogen’ : Luc Martens haalt uit naar vorig
OCMW-bestuur / Martin Tytgat // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-Tielt-Izegem.
– Woensdag 19-09-2007, p. 21 : ill.
Lijken uit de kast / Martin Tytgat // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-TieltIzegem. – Woensdag 19-09-2007, p. 21. – (Commentaar)
Verhuist Museum Blomme naar voormalige Nationale Bank? : stadsbestuur wil
stedelijk infopunt in exporuimte / Charlotte Degezelle // In : Het Laatste Nieuws,
ed. Mandelstreek. – Woensdag 19-09-2007, p. 14
Stadsbestuur Roeselare neemt maatregelen tegen ramkraken / Hans Verbeke //
In : Het Laatste Nieuws. – 31-10-2007
Museum Blomme gered / Bart Crabbe // In : De Standaard, ed. West-Vlaanderen.
– 10-11-2007
Museum Blomme gered / Bart Crabbe // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-TieltIzegem. – 10-11-2007
Oude weverij wijkt voor woonproject : buurt neemt begin 2008 afscheid van
industriële site / Charlotte Degezelle // In : Het Laatste Nieuws, ed. Mandel. – 1711-2007
Burgemeester verrast met pittige combinatie : Roeselare, Luc Martens demonstreert
culinaire kunsten in schoolkeuken / Herwig Willaert // // In : Het Nieuwsblad, ed.
Roeselare-Tielt-Izegem. – 17-11-2007
Roeselaarse Auteurs // In : Mandeldal. – Jrg. 32 (2007) nr. 6, p. 184
“Kansen op geluk versterken” // In : De Streekkrant, ed. Roeselare. – 03-01-2008,
p. 1 : ill.
Luc Martens (CD&V), burgemeester van Roeselare / AVR // In : Het Nieuwsblad,
ed. Kortrijk-Waregem-Menen. – Donderdag 10-01-2008, p. 44 : ill.
Jonge pennen, jonge bomen : Vrijwilligers leggen smulboomgaard aan / Aya Van
Renterghem // In : De Weekbode. – 23-11-2007
Roeselare Centraal: motor voor stadskernvernieuwing / LVA // In : De Weekbode.
– 23-11-2007
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Luc Martens (CD&V), burgemeester van Roeselare / AVR // In : Het Nieuwsblad,
ed. Roeselare-Tielt-Izegem. – Donderdag 10-01-2008, p. 44 : ill.
Luc Martens (CD&V), burgemeester van Roeselare / AVR // In : De Het Volk, ed.
West-Vlaanderen. – Donderdag 10-01-2008, p. 24 : ill.
“Ik heb wel schrik van een bepaald soort brutaliteit” : van de ‘God van Roeselare’
tot ‘baarlijke duivel’ : burgemeester Luc Martens (CD&V) staat in de hoek waar
klappen vellen, maar vraagt de nodige tijd, begrip en vertrouwen van de bevolking
/ Lieven Vancoillie // In : De Weekbode. – Vrijdag 25-01-2008, p. 22-23 : ill.
Waarom lokt Roeselare wel jonge gezinnen aan? : Jonge gezinnen die de stad uit
vluchten? Niet in Roeselare. Burgemeester Luc Martens weet hoe dat komt / mty //
In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-Tielt-Izegem. – 14-04-2008
‘Roeselare informeert’ / Vincent Vanhoorne // In :De Weekbode. – 18-04-2008
Hoog bezoek voor vrijwilligers en mensen in armoede : Knuffelbeer voor prins Filip
/ Lieven Vancoillie // In : De Weekbode. – 02-05-2008 : ill.
CAW legt eerste steen van nieuwbouw // In : De Weekbode. – 16-05-2008
Burgemeester Martens: “Iedereen zal op deze prachtige brug kunnen fietsen” /
DDR // In: Effect, ed. Roeselare. – 22-05-2005
Roeselare op koers : de staat van de stad? De stad is de staat! // In : Direct! :
informatieblad CD&V. – (2009) mei-juni-nr.
Het grootste openlucht winkelcentrum / Vincent Vanhoorne ; foto Stefaan Beel //
In : De Streekkrant, ed. Roeselare. – 26-06-2008 : ill.
Stad plant belastingverlaging : burgemeester wil tien miljoen euro vrijmaken /
Herwig Willaert // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-Tielt-Izegem. – 24-10-2008,
p. 29 : ill.
Voorstel voor verlaging : Luc Martens stelt 10 miljoen euro aan belastingverlaging
voor / LVA // In : De Weekbode. – 24-10-2008, ill.
Sp.a steunt voorstel verlaging :korf van maatregelen voor daling fiscale druk /
LVA // In : De Weekbode. – 24-10-2008, ill.
“Enorme uitdaging” : Mathieu Pacqueu, kabinetsattaché burgemeester Luc Martens
/ LVA // In : De Weekbode. – 24-10-2008, p. 25 : ill.
Een positieve koestering / Iria Anyca // In : Karaat, ed. Roeselare-Tielt-IzegemTorhout. – (2008) nov.-nr. – P. 26 : ill.
Luc Martens neemt afscheid van Brussel : Griet Coppé is zijn gedoodverfde
opvolgster / Martin Tytgat // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeselare-Tielt-Izegem. –
19-12-2008, p. 52 : ill.
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Martens rekent op De Clerck // In : Het Nieuwsblad, ed. Roeslare-Tielt-Izegem. –
31-12-2008, p. 24
Luc Martens : “Ik ben verslaafd aan kunst” / Vincent Vanhoorne // In : Steps : life
& entertainment, ed. Midden-West-Vlaanderen. – 01-02-2009, p. 52, ill.
‘Er waren veel creatieve bijnamen’ : Luc Martens, burgemeester Roeselare // In :
Het Nieuwsblad, ed. Oostende-Westhoek. – 28-02-2009, p. 73
“Luc Martens heeft soms megalomane projecten” / BCR // In : Het Laatste
Nieuws, ed. Mandelstreek. – 06-03-2009
Burgemeester Luc Martens : “Aanvaardbaar tevreden als kleinste broertje” / Lieven
Vancoillie // In : De Weekbode. – 06-03-2009, p. 15 : ill.
“Op reis verslind ik boeken” // In : Batje- & vakantiemagazine 2009. – Roeselare :
Roularta 2009. – P. 57 : ill.
Opstelwedstrijden in nieuw kleedje : laureaten leverden mooie schrijfstukjes af /
Bart Crabbe // In : De Weekbode, ed. Roeselare. – 28-01-2010, p. 21 : ill.
“Sneukelen van poëzie” (zaterdag 07 mei 2011) // In : Mandeldal. – Jrg. 36 (2011)
nr. 3, p. 56
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www.lucmartens.be
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