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Woordzoeker
In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar
rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door.
De resterende letters vormen dan regel voor regel, van links naar rechts gelezen, de oplossing van deze puzzel.
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antraciet
asla
benul
briket (1)
cokes (2)
crapaud (3)
dwalm (4)
eitjes (5)
email
felsen (6)

fik
fles
gaaf
geuten (7)
gietijzer
haal (8)
hesp
hitler (9)
hutsepot
jachtstove (10)

kit (tweemaal)
koffiebeurs
lantaarn (11)
loet (12)
lollepot (13)
merken
mijn
negrita (14)
nest
ooit

oven
pee
pijp
plag (15)
plattebuiskachel
pook
potlood (16)
puitje (17)
roest
roet

(1) langwerpig stuk brandstof, dat langzaam
onder grote gloeihitte verbrandt; (2) residu
van droge distillatie bij hoge temperatuur
van steenkool; (3) volkse benaming voor een
stoof vanuit Wallonië; (4) dikke rook, walm;
(5) volkstaal voor steenkool in eivorm; (6)
omgebogen randen aan een metalen plaat;
(7) gewesttaal voor gietijzer; (8) ketting
waarmee men een ketel boven het vuur hangt;
(9) volkse benaming voor een omgebouwde
stoof tijdens de Tweede Wereldoorlog; (10)
gewesttaal; (11) hart van de stoof; (12)
werktuig; (13) voetstoof; (14) merknaam voor
een potlood om te zwarten; (15) afgestoken
gras- of heidezode; (16) zwartsel voor stoof;
(17) volkse benaming voor een kleine stoof;
(18) plag; (19) vorm van veen; (20) doos met
vuurslag en tondel om vuur te maken; (21)
driehoekige stoof; (22) gedolven of gebaggerd
veen, gedroogd om vuur van te stoken; (23)
ijzergieterij in Herent (1924-1979), die ook
Leuvense stoven vervaardigde; (24) gewest
taal voor aanmaakhout

rus (18)
schoorsteen
smederij
smid
spriet (19)
steenkool
stoofpeer
teil
tin
tondeldoos (20)

cultuur

trek
triangulaire (21)
turf (22)
Umafo (23)
vinkelhout (24)
zaak
zwarten

Leuven.
Eeuwenoud,
springlevend.

Colofon
samenstelling: Erfgoedcel Leuven
tekst: Dominique Vanpée
beeldmateriaal: De stad Leuven
heeft getracht alle rechthebbenden
op copyright van het afgedrukte
beeldmateriaal te achterhalen. Wie
zich desondanks in zijn rechten te kort
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stadhuis, Grote Markt 9, 3000 Leuven.
© Erfgoedcel Leuven, 2006, uitgave in het kader
van ‘Leuvense stoverij’, een project rond de Leuvense
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In samenwerking met de Academie voor het Leuvens
dialect, Bibliotheek Tweebronnen, 30CC, Inspinazie
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Een geschiedenis
van de Leuvense stoof
d o m i n i q u e J . B . Va n p é e

De Leuvense stoof. Iedereen heeft
er wellicht over gehoord, maar wat is
haar geschiedenis?
In 1979 schreef een zekere Alfons
Thiels in het Jaarboek van de Heem
kundige Kring van Tessenderlo:
“Iemand vroeg mij om inlichtingen
over de Leuvense stoof en voegde
er al onmiddellijk aan toe dat het
wellicht een zeer moeilijk geval is,
daar nagenoeg niemand iets kan
zeggen over oorsprong, benaming,
plaats, fabricage, en mogelijk tijdstip
van vervaardiging.” De afgelopen
jaren probeerde ik samen met de
Leuvense erfgoedcel puzzelstukken
te verzamelen voor een geschiedenis

van de Leuvense stoof. En inderdaad,
het bleek niet zo eenvoudig.

de kachel: een
historische terugblik
In het werk van Franz Kessler
Espargne-bois c’est a dire, nouvelle
et parcidevant non commune, ni
mise en lumière, invention de cer
tains et divers fourneaux artificiels
uit 1619 is reeds sprake van een
eerste plaatijzeren kachel. Met dit
merkwaardig boek over kachels gaf
Kessler* de aanzet tot een eerste
vorm van kachelgeschiedenis.
Deze eerste kachel, vervaardigd
uit plaatijzer, werd snel aangetast

door hitte en had hierdoor een korte
levensduur. In 1745 ondervond Benjamin Franklin, Amerikaans staats
man en natuurkundige (1706-1790),
dit ook toen hij een bepaald kachel
voorstel uittestte. Enkele jaren later
schakelde men over van plaatijzer op
gietijzer. Tot aan het einde van de
18de eeuw hadden deze gietijzeren
kachels echter een slechte reputatie,
daar het zware ijzer bij opwarming
veel (zogenaamd ongezonde) gassen
vrijgaf. Men kon echter geen gezond
heidsrisico’s aantonen. De Fransman
Eugène Péclet, die één van de meest
verspreide systemen van geavan
ceerde gietijzeren kachels in België
had, verzekerde dat er tijdens het
gebruik van metalen stoven wel
een bepaalde geur vrijkwam, maar
geen gevaarlijke dampen. Om de
droge binnenlucht te compenseren,
omvatte Péclets systeem grote meta
len kachels die gevoed werden door
externe lucht.
De Leuvense stoof of andere
steenkolenkachels verschijnen in
onze streken pas in de jaren 1820,
een heel stuk later dan de fel
besproken ontwerpen van Kessler.
Naast de betwiste reputatie van
deze allereerste stoven zal ook het
probleem om op een gemakkelijke
manier aan steenkool te geraken,
zeker hebben bijgedragen tot deze
laattijdige opkomst op bepaalde
plaatsen. Steenkool was nog niet
overal aanwezig en moest dus in vele
gevallen nog vervoerd worden, wat
voor een meerkost kon zorgen.
Aan de hand van octrooiaanvragen
in binnen- en buitenland kan men de
geschiedenis van de technologische
en economische veranderingen aan
de kachels nagaan. Welke verbe

Ontwerp van een plaatijzeren stoof uit 1619
© Franz Kessler

* volgens Lode De Clercq in het artikel
De internationale context van de Belgische
19de-eeuwse verwarmingstechnologie in
haar relatie met de architectuur (2003)

teringen werden bijvoorbeeld aan
deze stoven, hun toebehoren en
hun schoorstenen aangebracht? De
octrooiaanvragen van en de octrooiverlening aan de heer Vandoren
-die in de Diestsestraat 109 in
Leuven woonde- met betrekking tot
een ‘poêle cuisinière’ (stoof/kachel
cuisinière/kookfornuis) in 1852 is
terug te vinden in de archieven van de
Dienst Industriële Eigendom van het
Federaal Ministerie van Economie,
Energie, Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbeleid te Brussel. Deze
‘poêle cuisinière’ lijkt sterk op wat
wij vandaag een Leuvense stoof noe
men. (cf. afb. octrooi, p. 2)

de stoof in onze streek
De heer Jozef Weyns, stichter van
het Openluchtmuseum Bokrijk, was
één van de eersten die de boedel
lijsten van huizen meer systematisch
onderzocht. In zijn standaardwerk
Volkshuisraad in Vlaanderen (1974,
heruitgave 1999) –gebaseerd op
die toenmalige boedellijsten– haalt
Weyns nog voorlopers aan van de
‘Leuvense stoof’. Zoals bijvoorbeeld
de ‘steenkoolkachel’: ‘een colenstove’
(1752), ‘eene hoillie stove met het
gene daer van dependeert’ (1782),
… In de ijzeren pot kon vuur
gemaakt worden in huis en de rook
werd langs een ijzeren buis via een
gesloten schouw naar buiten geleid.
De luchttoevoer kon door een schuif,
een klep, een sleutel, of een lantaarn
geregeld worden.

de “Leuvense” stoof?
Onze stoof is in heel Vlaanderen en in
een groot deel van Wallonië gekend
als ‘Leuvense stoof’. De toevoeging
‘Leuvense’ kan er gekomen zijn om
verschillende redenen. Geen enkele
van deze redenen geeft een afdoende
verklaring tot op vandaag. Is het
omdat octrooien van een Leuvense
kachelmaker (zoals bijvoorbeeld
Janmart) in de prijzen vielen en ver
volgens de landelijke pers haalden
en zo in binnen- en buitenland

Anderzijds vond Weyns een bericht
uit de Gazette van Kortrijk van rond
1870 met specifieke vermelding
van ‘Leuvense stoven’. We merken
hierdoor dat de stoven of kachels
niet op alle plaatsen even vlot het
huis binnendrongen en dat dit zeker
niet overal op hetzelfde ogenblik
gebeurde.
Peter Scholliers stelt in Arm en rijk aan
tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur
in België (1993) dan weer dat de
eerste Leuvense stoven dateren uit
het midden van de 18de eeuw:

Octrooiaanvraag van de heer Vandoren, wonende Diestsestraat 109 te Leuven,
voor een poêle cuisinière.
© Dienst voor Industrieel Eigendom - Federaal Ministerie van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

gekend raakten? Of spreekt men over
Leuvense stoven omdat er, zoals blijkt
uit bronnenmateriaal van de 19de
eeuw, veel kachelsmeden actief wa
ren in Leuven (het is wel opmerkelijk
dat de gildenspecialist Meulemans
er niet over bericht in zijn werk over
de smeden en hun gilden tijdens
het Ancien Regime)? Of zijn het de
studenten die tijdens hun studies
aan de universiteit of hogeschool
de Leuvense stoof leerden kennen
als iets nieuws, wat ze nog niet bij
hun thuis hadden gezien? Of zijn
het mensen van buiten Leuven die
spreken over ‘die stoven uit Leuven’,
zoals men in Frankrijk over de
Vlaame stoven spreekt - check maar
eens een oude Larousse.

‘cranking cookstove’ (Stanley’s patent
n°2) die er geïntroduceerd werd in
1832 met een ‘no-stoop oven’.

“Deze kachel was de eenvoud zelve:
een ronde, ijzeren pot die geheel
gesloten was, met een deurtje en een
gat voor de schoorsteenpijp. Elke
smid kon dat maken. In het eerste
kwart van de 19de eeuw waren
zulke kachels al sterk verspreid in
de grote steden, althans bij de meer
gegoeden. Bij minder gegoeden en
op het platteland verschenen de
eerste kachels in de tweede helft van
de 19de eeuw toen de mechanisering
de fabricageprijs deed dalen. Na de
eerste wereldoorlog was de Leuvense
stoof, zowel op het platteland als in
de stad, volkomen ingeburgerd.
Een kachel leek heel wat minder
warmteverlies te hebben dan een
open haard en liet ook toe meer dan
één pot op het vuur te hebben, en
spijzen en water (voor de eeuwige

Het staat wel vast dat onze Leuvense
stoven vrij gegeerd waren, niet alleen
in eigen land maar ook in het bui
tenland, zo meldt het Memoriael van
de provincie Braband. Behalve in
Frankrijk misschien omdat er daar
nogal grote invoerrechten op de
stoven geheven werden. Leuvenaar
Rik Uytterhoeven vroeg zich in 1985
trouwens ook af of de Leuvense
stovenmaker R. Janmart niet de
pionier was van de alomgekende
‘Leuvense stoven’.
Toch was er ook aan de andere
kant van de oceaan, met name in
de Verenigde Staten van Amerika,
technologische vooruitgang op vlak
van verwarming te merken. De Ame
rikanen hadden bijvoorbeeld een

Er waren ook de kleinere kachels
voor op binnenschepen (schipper
stoven), de ‘parisiènnes’ en de sto
ven in woonwagens (hoewel men
in woonwagens meer ‘duveltjes’ of
‘salamanders’ had, kolomkachels
in plaats van plattebuiskachels). In
Kortrijk sprak men over een ‘puutje’
(kikker) als men een ‘korte buisstoof’
bedoelde.

de Leuvense Stoof

Plechtige communicante
bij de stoof in de jaren 1930
© fotograaf Jacques Hersleven
Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

Een begijntje aan de Leuvense stoof
© stadsarchief Leuven
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de Löwener Öfen of
de Leuvense stoof
in de oorlogsperiode

Amerikaanse hendelstoof met hoge oven
waarvoor men zich niet moest bukken.
© Henry Ford Museum

Stoof nummer 4 wordt in de Larousse
Encyclopedie een ‘poêle flamand’ genoemd.
© Le Nouveau Larousse illustré

beschreven. Ernest Claes sprak van
de Leuvense kachel in zijn Leuven,
o dagen, schone dagen van 1958
over een café in de Tiensestraat
met ‘stoof’: “Een eindje verder in de
straat lag ‘Den Bel’, - afkorting van
‘Den Nieuwen Belle Vue’. Een trapje
op, de deur open, en ge stondt in de
echte eenvoudige en zeer gezellige
gelagkamer. Niet al te groot, twee
ramen langs de straat, de Leuvense
stoof rechts, witgeschuurde tafeltjes
en banken langs de muur en
achteraan de toogbank.” In delen
van Nederland is ze gekend als
Brabantse plattebuiskachel; er zijn
daar trouwens ook met tegeltjes
bezette exemplaren die men in
bepaalde publicaties ‘Delftse stoven’
noemt. Of de Nederlanders spreken
ook over een ‘sleebuiskachel’ in
plaats van een ‘plattebuiskachel’.
In Wallonië had men het over de
‘crapaud’, ‘poêle de Louvain’, ‘buse’,
‘plate-buse’,…

evolutie
De plattebuiskachels, waaronder de
Leuvense stoof, en de cuisinières
volgden de haard op. Op welk tijdstip
dat was, is niet altijd even duidelijk.
Enerzijds beschreef de Leuvense
professor Emiel Vliebergh in 1906
de Kempische hoevebouw nog met
een haard: “De Kempische hoeve
is eigenaardig gebouwd: woonhuis,
stal en schuur zijn gewoonlijk één
gebouw, nu nog veelal in hout en
leem met een laag strooien dak (…).
Steekt ge de keukendeur van eene
Kempische hoeve open, de reuk
van den koestal, van den koeketel
en van’t turfvuur vliegen u tegen: ge
komt in eene groote vierkante kamer
die dienst doet van keuken, eet- en
zitplaats. Boven een groot open
vuur hangt de koeketel (…). ’t Is er
zeer eenvoudig in de Kempische
boerenkeuken: boven de haard (…)”.

koffie) warm te houden. Het onderhoud van het vuur vergde wel 
nog altijd veel werk en tijd. School
boekjes leerden welke de beste
manier was om een kachel aan
te steken, hem zachtjes te laten
branden (door gebruik van vochtig
steenkoolgruis) en er de vlam in
te steken: ‘Bien régler le feu de la
cuisine est un des grands talents de
la ménagère’ meende Mme. Dolhen,
huishoudonderwijzeres, in 1934.
[Het vuur in de keuken goed regelen
is één van de grote talenten van de
huisvrouw/huishoudster.]”

verschillende
soorten en namen
In West-Vlaanderen sprak men over
de plattebuiskachel als ‘buzestove’
(buze = buis) of ‘jachtstove’. In
het werk van Felix Timmermans
wordt ze tevens als ‘Mechelse stoof’

Omwille van de brandstofschaarste
keerde men zowel tijdens de Eerste
als tijdens de Tweede Wereldoorlog
in bepaalde huizen, waar reeds
andere vormen van verwarming
waren, terug naar een warmtebron
als de Leuvense stoof. De stoven
verbaasden zelfs Landsturmmann
Herman Nohl (1879-1960) die in
zijn brief aan zijn vrouw op 29 januari
1917 bericht over de ‘Löwener Öfen’.
Hij verbaast er zich vooral over dat
de vrouw des huizes de kachel
nagenoeg elke vijf minuten moet
oppoken of van nieuwe kolen moet
voorzien en maakt in zijn brief zelfs
een schets van de stoof.
“Ich bin heut Morgen sehr vergnügt
und still behaglich nach dem warmen
Abend. Schon rein physisch warm,
man saß um den kleinen Stoof, der
bis in die Mitte fast der Stube reicht.
Man sitzt im Kreis herum, die Frau
stellt die Füße auf den Assenkasten,
auf der Platte singt ein Teekessel und
alle fünf Minuten muß die Hausfrau
mit dem Ofenhaken ins Feuer fahren
oder neue Kohle aufschütten, den
ganzen Tag. Er macht da mehr
Mühe wie ein kleines Kind, der kleine
Stoof.”
Uit het archief van schrijfster
Virginie Loveling blijkt dat er rond
1917 minder Leuvense stoven (zij
zelf spreekt over ‘boerenstoven’) te
verkrijgen waren. De schrijfster zucht
na een bezoek aan haar kachelmaker:
“Zijn er dan geen boerenstoven meer
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