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VLIERBEEK

Met ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ moedigt de stad Leuven haar bewoners aan om
het erfgoed en de geschiedenis van hun buurt tot leven te brengen.
En zo gebeurde. Twee bestaande groepjes bundelden hun krachten: enkele bewoners van de Holsbeeksesteenweg en een groep die de omgeving van de abdij van Vlierbeek, één van de schilderachtigste plekken
van Kessel-Lo, wou onderzoeken. Dit leverde een boeiende combinatie op. We zijn er ons van bewust
dat er al veel en uitgebreid geschreven is over de abdij van Vlierbeek, maar we zullen deze geschiedenis
aanvullen met verhalen van het dagelijks leven in en vooral rondom de abdij. Een gebied dat evolueerde
van platteland naar verstedelijkte stadsrand.

www.geopunt.be

We nemen als vertrekpunt het driehoekig gebied van de abdij dat wordt begrensd door de Schoolbergen–
straat en een deel van de Holsbeeksesteenweg, de Borstelsstraat, het Gemeenteplein en de Kortrijksestraat.
Het is ongeveer het domein dat de hertog van Brabant Godfried met de Baard in 1125 schonk aan de abdij
van Affligem. De grenzen van de wijk Vlierbeek zijn niet afgebakend – de naam slaat eigenlijk enkel op
de abdijsite – maar veel omwonenden noemen zich toch trots Vlierbekenaars. De parochie Onze-LieveVrouw van Vlierbeek reikt tot de Aarschotsesteenweg en de Dijledreef, maar we beperken ons tot een

Kaart van Ferraris 1771 – 1778 - voorstelling van de abdij en haar omgeving
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www.geopunt.be

Kaart van Villaret (1745-1748) – detail van de kaart
waar ook de molen is op aangeduid

ruime perimeter rond de abdij. We gaan zo ver mogelijk terug in de tijd maar blijven vooral stilstaan bij de
periode sinds 1940, die nog vers in het geheugen ligt van vele bewoners.
Wat deze brochure apart maakt, zijn de vele interviews met buurtbewoners en de foto’s die zij zelf hebben
gemaakt. De brochure is ontstaan met en door buurtbewoners. Ieder van ons bracht zijn talenten mee: van
archiefkennis en heemkundige kennis tot dagelijkse kennis van de buurt en gewoon … nieuwsgierigheid!
Meer dan twee jaar hebben we eraan gewerkt: gesnuisterd in het stadsarchief, in bibliotheken, op internet, in archieven van bewoners, enzovoort. Na een tijd zagen we door de bomen het bos niet meer. We
beschikten over een massa informatie waarin we dienden te snoeien. Deze brochure is dan uiteindelijk het
resultaat. We hebben dit met veel plezier gedaan in het besef onvolledig en niet strikt wetenschappelijk
te zijn.
Bij het hele proces werden we gesteund door de Erfgoedcel op allerlei manieren: in de vorm van het geven
van advies, het maken van structuur en overzicht, inhoudelijke en financiële steun bij de effectieve opmaak
van de publicatie. Onze dank daarvoor gaat in het bijzonder naar Inge Huskens en haar voorgangster Lisa
Willemaerts.

Annemie, Rien, Dirk, Betty, Annemie en Maria
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Gravure uit: SANDERUS A., Chorogrophia sacra Brabantiae, dl. 2, Den Haag, 1727

Het Kesselbroek tussen de stadsmuur van Leuven en de Kesselberg met rechts de kerk van Vlierbeek

1.GESCHIEDENIS VAN VLIERBEEK EN HAAR ABDIJ
1.1. Lang geleden
De oudste sporen van een permanente menselijke bewoning situeren zich op de Kesselberg. Het zijn de
restanten van een nederzetting uit de ijzertijd. Goed 500 jaar voor Christus wonen er hier al mensen.
Aan een kruispunt van wegen en een bevaarbare rivier ontstaat een centrum dat later tot de stad Leuven
zal uitgroeien. Tussen Leuven en de Kesselberg ligt een uitgebreid moerassig gebied, het Lovenarenbroek.
Rond de 11de eeuw wordt op de Kesselberg een heus kasteel gebouwd, het Kesselstein, dat slechts enkele
eeuwen stand houdt. Intussen groeit de bevolking aan en bijgevolg neemt de vraag naar landbouwproducten toe. Om aan deze behoefte te voldoen, stellen de feodale heren grote stukken woeste gronden ter
beschikking van boeren, landarbeiders, edellieden en abdijen.

1.2. Een abdij aan de Vlierbeek
Bossen en moerassen maken plaats voor velden, weiden en visvijvers. In onze streek rekent hertog Godfried
met de Baard uitdrukkelijk op de religieuze orden om deze klus te klaren. In 1125 schenkt hij een van zijn
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www.abdijvanvlierbeek.be

de Heemkundige Kring Vlierbeek

Het wapenschild van Kessel-Lo

Oude zegel van de benedictijnenabdij

domeinen aan de Benedictijnerabdij van Affligem. Dit eertijds moerassig gebied wordt doorsneden door
de Vlierbeek, ook Fliderbeca en Fliederbeek genoemd. Hij vraagt aan de abt hier een priorij op te richten.

1.3. Gehuchten en woonkernen
De abdij draagt bij aan de economische ontwikkeling van de lokale gemeenschap. De eerste
gehuchten van Kessel-Lo ontstaan dan ook in de
omgeving van de abdij. Naast Kessel, aan de voet
van de Kesselberg, zijn er Schore (Schoolbergen),
Huffel (Heffel) en de Plein. De laatste drie grenzen
aan het driehoekig domein waarin de abdij van
Vlierbeek is opgericht. De oudste vermeldingen
van deze drie gehuchten dateren van respectievelijk 1364, 1387 en 1597. Ook de Lieming, gelegen
aan de gelijknamige beek, is een oud toponiem.
Zij behoren sedert de middeleeuwen tot de vrijheid of de ‘cuype’ van Leuven. Alle bewoners
van dit gebied zijn poorters, vrije burgers van
de stad, onderworpen aan het gezag van de
Leuvense magistraat.
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Gravure uit: SANDERUS A., Chorogrophia sacra Brabantiae, dl. 2, Den Haag, 1727

In 1173 wordt de abdij van Vlierbeek door Affligem als zelfstandige abdij erkend. Vanaf de 16de eeuw
mag de abt zich prelaat noemen. Je kan hem herkennen aan de mijter, staf en ring. Het wapenschild van
de abdij verbeeldt de Maagd Maria met het kind Jezus op haar arm, tegen een gouden achtergrond met
linksboven de zon en rechtsboven de maan. Het latere wapenschild van de gemeente Kessel-Lo is hierop
gebaseerd.

Gravure van de abdij aan het begin van de 18de eeuw

Dichter bij Leuven bevindt zich Blauwput, aanvankelijk met het grootste aantal inwoners. Vanaf de 16de
eeuw wordt Kessel belangrijker, waarschijnlijk wegens de stijging van de landbouwbehoeften en de nabijheid van de abdij.
In het begin kent Leuven enkel de Sint-Pietersparochie in het centrum van de stad. In 1252 scheiden vier
afhankelijke kapellen zich van de hoofdkerk af. Sinds dan ressorteren de bewoners van het ‘Vlierbeekse’
onder de Sint-Michielsparochie. De abdij kent ondertussen een grote bloei. Hieraan komt onverwacht een
einde wanneer de abdij en omgeving in 1572 verwoest worden door de troepen van Willem van Oranje.
In de telling van 1598 noteert men keer op keer gronden ‘daer eertyts een woning heeft opgestaan, by de
soldaten affgebrant’. Door deze vernielingen worden de monniken verplicht zich terug te trekken in hun
refuge te Leuven. In 1642 keren ze terug naar een abdij in wederopbouw.

1.4. Religieuzen maken plaats voor bewoners
In de 18de eeuw daalt het monastieke ideaal en focust men meer op de opwaardering van de gebouwen,
het onroerend goed van de abdij. Dit zien we in de plannen voor een nieuwe abdij van architect LaurentBenoît Dewez. Deze plannen zullen maar voor een deel worden gerealiseerd. In 1794 schaft het Franse
regime alle kloosters af en de Vlierbeekse religieuzen worden verdreven. Op 26 april 1798 gaan de abdij
en de landerijen onder de hamer. De Leuvenaar August de Becker, broer van een monnik, verwerft alles
en staat het later terug af aan de kerk. In hetzelfde jaar wordt de ‘cuype’ van de stad afgescheiden.
Na het Franse regime volgt het Nederlandse bewind over onze gebieden. Het is de Nederlandse koning
Willem I die bij het Koninklijk Besluit van 31 maart 1827 de gemeente Kessel-Lo opricht. Zij bestaat aanvankelijk uit Kessel en Lo (Boven-Lo en Beneden-Lo). Op 14 januari 1829 legt Willem I de grenzen van de
gemeente vast en twee weken later installeert hij een gemeentebestuur.
Sinds 1829 wordt de voormalige abdijkerk ook officieel de parochiekerk voor Kessel-Lo. In 1877 splitst de
parochie Blauwput zich af en in 1900 zal ook Boven-Lo een zelfstandige parochie worden. De abdijkerk is
dan enkel nog de parochiekerk voor de parochie Vlierbeek.
Industrieën en nijverheden, die samenhangen met de spoorwegen, doen in de 19de eeuw hun intrede.
Arbeiders stromen toe. Vooral het landelijk karakter van Blauwput ruimt plaats voor een technisch en
industrieel geheel. Vlierbeek zelf blijft echter tot aan de Tweede Wereldoorlog landelijk, maar ook dat zal
spoedig veranderen.
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Rice Ramakers

De molen van Pinxteren, de wieken zijn voor WO I verdwenen

2. DE VERSTEDELIJKING:
PLATTELAND WORDT STADSRAND
Kessel-Lo is lang hoofdzakelijk een landbouwgemeente. Als restant van vroegere tijden blijven er eerst
nog enkele wijngaarden over. Verder zijn er alleen maar boeren en tuinders.
De oudste nijverheid zijn de steenbakkerijen aan de Beneden-Lo. Rond 1830 zijn er wel tien bakkerijen. In
de laag gelegen weiden wordt rond 1860-70 turf gestoken. Twee stenen windmolens, Pulinckx (1836) en
Pinxteren (1883), brengen met hun kruiswieken een pittoresk detail in het landschap.
Met de aanleg van de spoorweg en het bouwen van het station rond 1840 begint in Leuven een industriële
ontwikkeling langs de Vaart. Deze industrialisatie laat in Kessel-Lo grote sporen na. In 1864 verrijzen achter
het station aan de kant van Kessel-Lo ‘Les ateliers du Grand Central Belge’. De NMBS neemt ze in 1903 over
en er komen grote en kleine werkplaatsen bij voor de metaal- en de transportnijverheid. Dit trekt nieuwe
bevolkingsgroepen aan die in nieuwe woonwijken een onderkomen vinden.
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De oorlog eist een zware tol
Kessel-Lo betaalt een zware tol in beide wereldoorlogen: in WO I worden wel 450 woningen geteisterd
en ook in WO II davert Kessel-Lo op zijn fundamenten.
Vrijdag 10 mei 1940 lijkt een gewone dag te worden voor de 12-jarige Leopold Abels. De eerste bommen
vallen ‘s morgens vroeg op Leuven en vooral Blauwput wordt zwaar getroffen. Eén van die getroffen
huizen staat op een steenworp van het ouderlijke huis van Leopold. Vooral aan de Tiensepoort vallen
er doden. Men wil de belangrijke toegangswegen van de stad vernietigen, met als resultaat 101 doden
en 250 zwaar gewonden. Ze worden in allerijl op deuren en ladders vervoerd en in de Philipsfabrieken
ondergebracht.
De volgende dagen blijven de bombardementen duren. De grond beeft en stukjes schrapnels vliegen rond.
In de abdij is er direct veel volk uit de buurt om te schuilen. De gastvrije abdijsite stelt haar kelders open.
Bange vluchtelingen uit het oosten van het land komen de volgende dagen hongerig toe. Ze zijn allemaal
welkom en landbouwer Frans Nackaerts van nummer 7 zorgt voor eten. Er wordt gebeden en geweend.
Anderen wikken en wegen om te vluchten, maar dat is een moeilijke beslissing. Kan je alle beesten achterlaten? Kan je jouw huis achterlaten? Toch ontstaat er een vluchtelingenstroom te voet, met de fiets of
met paard en kar richting Frankrijk. Ook Janneke en Bertha - die op dat moment hoogzwanger is - van
café ‘In de Abdij’ nu ‘In Den Rozenkrans’, vluchten op de fiets naar Frankrijk.
De Duitsers bereiken Kessel-Lo op 14 mei. Dan barst de echte strijd om Leuven los. In de nacht van 15 op
16 mei zorgt het houten Mariabeeld in de schuilkelders voor een mirakel. ‘’t Was zo,” vertellen de ooggetuigen volgens A. Smeyers “of het O.L.-Vrouwke van Vlierbeek alle obussen en bommen afweerde. En
wanneer een redelijk zware obus in de nabijheid terechtkwam, ontplofte ze niet!” In die nacht was het dat
de Heilige Pastoor van Vlierbeek, Karel Eeckelaers van Tisselt, zijn leven offerde: “O.L.-Vrouwke neem mijn
leven, doch spaar onze parochie en onze abdij. O.L.-Vrouwke aanvaardde dit offer...” Inderdaad, Pastoor
Eeckelaars zou nog geen jaar later overlijden. Er staan gelukkig in die tijd nog geen woningen dichtbij de
abdij. Het middeleeuwse houten beeldje van O.L.Vrouw zal later groots gevierd worden als dank voor haar
bescherming (zie onder).
Ondertussen worden de vluchtelingen in Frankrijk warm onthaald, maar die gastvrijheid slinkt als België
zich achttien dagen later overgeeft. Als de toestand stabiliseert, keren de meeste vluchtelingen druppelsgewijs terug. Sommige families geraken elkaar in de drukte en de paniek kwijt.
“Ik was 16 toen we terugkwamen uit Frankrijk zonder vader. Maanden gingen voorbij en we hoorden niets
van hem. Moeder was gaan werken en ik was alleen thuis. Ineens hoorde ik de sleutel in het slot draaien
en ons klein hondje begon te kwispelen. Hij blafte niet, maar kwispelde. Ik liep naar de deur, ik wist het
gewoon en daar stond hij, ons vader, vermagerd maar ongedeerd. Hij smeet neer wat hij in zijn handen had
en tilde mij op.” Marceline Janssens
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Voor de meesten is het een opluchting terug thuis te zijn, ondanks de Duitse uniformen die alom tegenwoordig zijn. Burgemeester Roelandts wordt door de Duitsers afgezet omdat hij zoals de meeste
Leuvenaars gevlucht is. Ook de volgende burgemeester krijgt het aan de stok met de Duitse bezetting
tot er een VNV-burgemeester volgt. Ondanks de vele boeren en de landelijke omgeving van Vlierbeek
wordt voedsel voor veel mensen een probleem. Er komt een voedselkomiteit, die dagelijks zorgt voor de
voedselbedeling van Kesselse gezinnen en voor soepverdeling aan de scholen.
In het oud abtskwartier (nummer 7) wonen landbouwer Frans Nackaerts en zijn echtgenote Maria Sente.
Tijdens de oorlog nemen ze eerst hun dochter Margriet, haar man Jozef Billet en hun kinderen op.
Kleinzoon Frans Billet vertelt.
“We mochten niet buiten. Aan nummer 7 is een grote boogpoort, daar stond toen een dubbele poort in en
met daarin een klein poortje. Aan de overkant van de koer was ook een poort, ook volledig afgesloten. De
poorten gingen dicht en we waren veilig. We zaten opgesloten tussen twee poorten en twee muren. Later
sprongen we daar natuurlijk wel over! Als er Duitsers klopten aan die poort , hoorde je dat niet in huis en
ze kwamen er niet in. We konden wel nergens naar toe. We zijn er gebleven tot ‘47. Tegen alle regels in
was er tijdens de oorlog een varken. Dit was veilig verstopt achter een valse muur. Natuurlijk maakte dat
varken af en toe lawaai. Ze maakten ons altijd wijs dat daar een ‘schopduvel’ zat, zodat we daar zeker nooit
in de buurt zouden komen of het tegen iemand zouden vertellen. Een schopduvel was iets om schrik van
te hebben. Pas na de oorlog wist ik van het varken.”
In oktober 1942 verhardt de bezetting: men wil mensen verplicht tewerkstellen in Duitsland. Zo komt er
een probleem in bijna elke huisgezin. Er ontstaat een heel netwerk van mensen die werkonwilligen helpen
onderduiken. Ook in de abdij vinden sporadisch jongens een voorlopige schuilplaats. Het verzet neemt
toe en begint actiever op te treden.
“Op een bepaald ogenblik vielen de Duitsers binnen bij mijn grootouders. Ze zochten naar een verzetsnest
op de Schoolbergen. Mijn grootvader had inderdaad die slaapplek doorgegeven aan het verzet, maar wie er
juist bleef slapen en wanneer wist hij niet. De afspraak was dat er geen contact zou zijn met de bewoners.
Maar bij de huiszoeking vonden de Duitsers op de hooizolder een stropdas! De tuinier Jomme, die met
vrouw en dochter inwoonde, nam de leider van de Duitsers even apart en vertelde hem dat hij soms wel
op die hooizolder ging slapen tijdens zijn werk, maar dat hij het absoluut niet aan zijn baas mocht vertellen… Het incident werd gesloten. De Duitsers stelden vast dat mijn grootouders gedomicilieerd waren in
Leuven en dat dit een tweede verblijf was en ze hebben dan de woning in Leuven in beslag genomen voor
de Gestapo.” Jean-Pierre Rooman
Het zijn woelige jaren in Blauwput en Vlierbeek. Linden is één van de hoofdkwartieren van het communistisch geïnspireerde partizanenleger en Kessel-Lo is daarenboven één van de actieve kernen van de
Witte Brigade. Eerst zijn er aanslagen en de Duitse bezetter reageert met repressie, arrestaties en het
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Betty Janssen

doden van gijzelaars. De Gestapo arresteert samen met
anderen ook Alfons Roelandts, ex-burgemeester van
Kessel-Lo en actief in het partizanenleger. Na foltering
in Breendonk en opsluiting in verschillende concentratiekampen zal hij bij de bevrijding nog amper veertig
kilogram wegen. Nadat hij hersteld is, neemt hij zijn
ambt terug op.
In september ‘44 wordt Leuven eindelijk bevrijd. De
klokken van Sint-Jacob luiden de overwinning en een
groot volksfeest vindt plaats. Dan is het de beurt aan
Standbeeld ter herdenking van de oorlog
de Canadezen om in de abdij te slapen. De vliegende
bommen zaaien de volgende maanden nog angst
onder de bewoners en onder meer een bom op de
Diestsesteenweg veroorzaakt zelfs ernstige schade aan het dak van de kerk, maar dan is het écht voorbij.
Het is tijd om het zwaar getroffen Blauwput te herstellen.
De meeste getuigen herinneren de oorlog als een periode van grote solidariteit tussen de mensen, maar er
worden ook wonden geslagen in Vlierbeek. Tot op de dag van vandaag is het moeilijk om te achterhalen
wat er nu juist is gebeurd tijdens deze woelige jaren.
Op het Gemeenteplein herinnert een beeld van een boerenjongen nog steeds aan beide vernietigende
oorlogen. Hij draagt een geweer over de schouder en heeft een vredesduif in zijn hand.
Na de oorlog begint de heropbouw van Blauwput. De toename van het autoverkeer en de verstedelijking
gaan hand in hand. De verdere uitbouw van het autosnelwegennetwerk in de jaren ’60 en ’70 versterkt
het fenomeen en zorgt voor het verschijnen van bedrijvenzones in de nabijheid van de snelwegen zoals
de Vunt. De nabijheid van de universiteit en van het station voor het pendelverkeer naar Brussel dragen
eveneens bij aan de verstedelijking.
In 1977 worden de deelgemeenten Heverlee, Leuven, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal verenigd met
Leuven. Ze zijn gedurende meer dan 150 jaar als afzonderlijke gemeenten bestuurd en gegroeid. Hierdoor
hebben ze elk een onderscheiden uitzicht en karakter. Van de vijf deelgemeenten heeft Kessel-Lo, na
Heverlee, de grootste oppervlakte: 13.96 km2. In 1900 telt Kessel-Lo 7423 inwoners. De bevolking van
Kessel-Lo is vooral na 1950 fel beginnen groeien en telt nu 30.540 inwoners, bijna evenveel als deelgemeente Leuven. Het is een relatief jonge bevolking. Het huidige Kessel-Lo heeft verschillende kernen met
een eigen karakter. Het plooit zich van de Diestsevest tot de Tiensevest rond Leuven in het noordoosten.
Er zijn verschillende kernen waaronder Blauwput, Beneden Kessel, Kesseldal, Boven-Lo, Vlierbeek en
Heffel. We beperken ons tot een ruime perimeter rond de abdij.
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Herman Huveners

Het gemeenteplein vroeger

2.1. Het Gemeenteplein ofwel Heffel, het oude centrum van Kessel-Lo
Het huidige Gemeenteplein bevindt zich op de plaats waar vroeger het gehucht Heffel zich bevond.
Reeds in de 14de eeuw spreekt men van het landelijke gehucht Heffel. Het woord ‘Heffel of Huffel’ zou
komen van het woord heuvel. Lange tijd is het een klein landelijk gehucht. Er zijn vijf boerderijen en een
aantal huizen. Na het ontstaan van de gemeente Kessel-Lo krijgt het de naam ‘Gemeenteplaats’ en wordt
het eerste deel van de ‘Holsbeeksebaan’ de Gemeentestraat.
Het plein wordt een klein centrum van activiteiten met een gemeentehuis met school, vier cafés, een
fabriek met toonzaal, een bioscoop, drie danszalen, een theater, handelszaken en een hulppostkantoor.
Nog later komen er drie banken.
“Het was hier echt heel rustig. Er kwamen wat camionetten toe bij mijn ouders. Er reed iemand rond met
een camionette met brood. Iemand met een kar en een paard met melk en iemand met groenten. En ook
een crèmekar met een paard. Dat paard heette Robikske en die stopte steevast aan het café aan Ciné
Rio, bij Roos en Jomme, waar nu de radiologe is. Die kreeg daar zijn pintje. Het paard hé! En als hij dan ’s
avonds naar huis moest - dat was zijn laatste stop – dan kende dat paard de weg naar huis. Daarom heeft
de crèmeboer lang gewacht om een gemotoriseerd voertuig te kopen.” Frans Uyttebroeck
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https://set.kuleuven.be/rlicc/education/ipw3-projects/heffelschool

Drukkerij Van Nieuwerburgh

Het oud gemeentehuis

Basisschool Heffel

Bij het ontstaan van de officiële gemeente Kessel-Lo is er behoefte aan een gemeenteraadzaal en
een schoollokaal. Aanvankelijk vergadert het gemeentebestuur in zaal 6 van de abdij. Een stal aan de
Westerpoort van de abdij wordt ingericht als schoollokaal. De eerste onderwijzer combineert de functies
van koster, orgelist, kerkzanger, herbergier en winkelier. In 1848 wordt zaal 6 van de abdij ingericht als een
combinatie van vergaderzaal, schoollokaal en woonst voor de onderwijzer. Pas in 1867 verhuist alles naar
een nieuw en imposant gemeentehuis met school, opgetrokken op Heffel.
In 1937 koopt de gemeente het kasteeltje met park Heuvelhof (zie verder). De beslissing valt om het
gemeentehuis over te hevelen naar het kasteel en het park wordt openbaar. Het oude gemeentehuis dat
zoveel uitstraling gaf aan het plein, wordt helaas afgebroken.
In 1959 komt op de plaats van het oude gemeentehuis een nieuwe basisschool ‘De Heffel’. De architect
Léon Stynen is een belangrijke exponent van het modernisme in België. Hij bouwt de school volgens de
Internationale Stijl, een minder bekende architecturale stroming uit de periode 1930 tot circa 1970 met een
ruime toepassing van beton en glas. Het is een open-schoolconcept waarin men de nieuwe pedagogische
waarden van de 20ste eeuw terugvindt met een belangrijke focus op licht, lucht, ruimte en contact met
groen en transparantie.
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Frans Uyttebroeck

Frans Uyttebroeck

Wagenpark van de Primela
De opdruk van een puddingzakje van Primela

Tegenover de school waar de Holsbeeksesteenweg begint, staat nog steeds een heel opvallend
gebouw met veel glaspartijen uit 1958. Dit is
de voormalige toonzaal van de Primela, het
pronkstuk van de onderneming van de familie
Uyttebroeck. In de jaren ’20 staat op die plaats
eerst zaal Seghers. De officiële gasaansteker van
de straatverlichting in de gemeente woont er in
die tijd ook. Op die plaats komt dan een fabriek,
waar men waspoeder, margarine en meelproducten fabriceert. Maar het meest gekend is het
puddingpoeder. Goede afnemers krijgen een
‘prime’ of premie waarmee je een servies bijeen
kan sparen en zo is de naam Primela geboren.
Na de oorlog groeit het cliënteel voor het servies
dusdanig dat het een aparte groothandel wordt.
Men levert aan de kleinhandel, kloosters en de
horeca in grote delen van het land. Achter de
grote glaspartij op nr. 5 bevindt zich dan de
hypermoderne toonzaal. Daarachter wordt de
nieuwe fabriek gebouwd.
Achter de dubbele deur links zit de nooduitgang
van cinema Rio die tot halverwege de jaren ’60
voor flink wat filmvertier zorgt.
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Frans Uyttebroeck

Toonzaal Primela met cine Rio links

In de jaren ’70 komt er steeds meer concurrentie van supermarkten en grote ketens. De activiteiten van
de Primela worden één voor één afgebouwd en uiteindelijk worden de gebouwen in 1983 verkocht aan de
provincie voor het beheer van het Provinciedomein. In 2019 verhuist ook de Provincie en neemt ze haar
intrek in het gebouw van de ‘Groene Lotus’, een voormalige bistro in het domein zelf.
Bij de familie Uyttebroeck zit de commerce in het bloed. Grootvader Frans had de winkel op de hoek van
de Schoolbergenstraat, gekend als ‘de Maaj’. Nu is er daar de Friethoek. Daarnaast had broer Fons een
winkel.
“Er waren twee kruidenierswinkels op de hoek van de Holsbeeksesteenweg en de Schoolbergenstraat. Voor
het laatste huis van de Schoolbergenstraat zaten de mensen dikwijls tegen de gevel. Er werd over alles en
nog wat gepraat. Over iedereen die ze kenden, werd het kleedje gepast (een typische Kesselse uitdrukking om te zeggen dat alles werd gekeurd). In de Holsbeeksesteenweg waren in die tijd heel veel cafés,
wel veertien vanaf de hoek met de Schoolbergenstraat tot het Gemeenteplein. Er werd geregeld met de
talloren gesmeten bij Maria Kalant.” Stephanie Vandeput

De nachtwinkel van nu was vroeger een
kapperszaak en in het eerste stuk van de
Gemeentestraat had je een mosterdfabriek
‘De Ster’. De verstedelijking rukt onverbiddelijk op en de bedrijvigheid en het gezellige
gemeenschapsleven hebben plaats moeten
maken voor anonieme appartementen.

Francis Vansina

Van de Primela gaan we verder in de richting
van de Gemeentestraat. Tussen café-cinema
Rio en café Grétry stond tot voor kort een
opmerkelijk gebouwtje uit 1896 met een
kleine trapgevel. Het was een zaal die verbonden was met café Gretry en die voor
feesten en optredens werd gebruikt. Boven
de ingang stond een inscriptie ‘hulp- en
voedingscomité’. Van hieruit werd aan de
gezinnen voedsel verdeeld tijdens en na
WO II (zie boven). Voor 1914 was het een
danszaal en ook het Reizend Volkstheater
trad er op, later het theater Vandenberghe.
Toneelfeesten en concerten werden allemaal
‘konseir’ genoemd.

Tram 2 op het Gemeenteplein, tijdens een processie in 1952

15

Luc Vanderwegen

Etiketten van mosterdfabriek De Ster

Mosterdmakers ‘De Ster’
Het begint allemaal in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Eugène Vanderwegen – Jeinke Mosterd in de
volksmond - runt een groothandel in vleeswaren en kaas. Hij brengt de waren eerst aan de man met paard
en kar. Later schaft hij zich een bestelwagen aan. Eugène vindt dat er eigenlijk een likje mosterd bij dat
vlees en die kaas hoort. Toen de drie-steens molen van een andere mosterdmakerij verkocht werd, koopt
hij die en installeert hem in zijn magazijn in de Gemeentestraat. Voor de mosterd gebruikt hij uitsluitend
natuurlijke producten: mosterdzaad, zeezout, natuurazijn en water. En dat is op de dag van vandaag nog
steeds zo! Hoe donkerder het zaad, hoe pikanter de smaak, maar De Ster gebruikt alleen het gele zaad om
een zachte smaak te bekomen.
Luc Vanderwegen
Wegens plaatsgebrek en de nood aan modernisering, verhuist de fabriek naar een nieuw gebouw
in Lubbeek. Wanneer Luc en Treske (Uyttebroek,
zus van Frans Uyttebroek van de Primela) met
pensioen gaan, laten ze de zaak over. Maar de
oorspronkelijke recepten van Eugène worden
nog steeds gebruikt.Het product is ondertussen
erkend als streekproduct.
Tegenover De Ster huist de familie Piot, goed
boerende veekoopmannen. In de Gemeentestraat
– toen nr. 6 - staat sinds 1775 het stamhuis van
de familie Vansina, dat bekende lokale politici
voortbrengt. Op de hoek van het gemeenteplein
met de Gemeentestraat heeft Jan-Baptist Van
Bever lange tijd café gehouden annex winkel
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Vrachtwagen van De Ster, na WO II

‘De Kroon’, bij Tiske in de volksmond. In de zaal erboven repeteerde
de fanfare ‘de Weergalm der Bergen’.
Aan de overkant op nummer 31-32 bevinden zich achter de gele
gevelsteen twee huizen waar vroeger de familie Uyttebroeck van de
Primela woonde. Op nummer 33 hielden ze een hulppostloket open.
Op nummer 31 is ook een café geweest.
Het kanon waar kinderen op poseren werd in 1918 door de terugtrekkende vijand achtergelaten en in WO II door de Duitsers gerecupereerd.

Rustaltaar voor het café van Tiske 1952

Frans Uyttebroeck

Met de verstedelijking van Blauwput verschuift het zwaartepunt van
de gemeente Kessel-Lo van het Gemeenteplein naar Blauwput. De
spanning tussen boeren versus arbeiders en stedelingen en katholieken versus socialisten is ruimtelijk verbonden, zoals ook spreekt uit
deze getuigenis:.
“Wij werden in ‘t school in Blauwput uitgemaakt voor Kesselse patatten, omdat wij boerenkinderen waren. Die van Blauwput voelden zich
beter. Die hunne pa werkte dan bij de Boerenbond of zo. En nochtans, nu wonen er hier veel van Blauwput, die in Vlierbeek gebouwd
hebben.” Jeanne Dechamps
Frans Uyttebroeck, de laatste zaakvoerder van de Primela, heeft heel
zijn leven op het Gemeenteplein gewoond. Hij herinnert zich vooral de
rust en landelijkheid, maar ook de bedrijvigheid en het sociaal leven.
“Vanaf de jaren ’60 is het buurtleven verdwenen met de komst van de
televisie. Daarvoor kende iedereen elkaar. Men zat veel buiten. Als ik te
laat naar huis ging, werd ik onderweg al gewaarschuwd: ‘Uw moeder
is u al twee keer komen zoeken!’. Je kende vroeger je buren, je kon
op elkaar rekenen. Ik kom helpen als ze het vragen, maar dat gebeurt
vandaag niet meer.”

Frans Uyttebroeck

Kinderen op kanon met links het
gemeentehuis en rechts het postkantoor

De boom op het plein staat er nog steeds, maar de charme van het
plein is helaas niet meer.

Kermis op het Gemeenteplein,
schilderij van Frans Nackaerts
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Uit: SMEYERS, K., Uit water geboren, de geschiedenis van het provinciedomein Kessel-Lo, 2002

De ingang van het Vijverpark in de Beemdenstraat en een wegwijzer naar het Leopoldspark

3. VAN MOERAS TOT PROVINCIEDOMEIN KESSEL-LO
Van het Gemeenteplein komen we zo terecht in het Provinciedomein. ‘De rotte wei’, zo wordt het natte
land genoemd dat oorspronkelijk uit drie privé-parken bestond. Later verenigt de Provincie deze tot een
publiek recreatiedomein.

3.1. Het Vijverpark
Het is de Kesselse familie Vanparrijs die in 1932 van hun natte gronden langs de huidige Herfstlaan en
Lentedreef een commercieel recreatiedomein maakt. De familie laat een vis-, roei- en zwemvijver graven
die vollopen door de talrijke bronnen en beekjes. Er komt een strand en kleedhokjes, een ploeterbad, een
glijbaan op het eilandje, een speeltuin en een rolschaatspiste. In de drankgelegenheid houdt men ook
dansfeesten.

18 VLIERBEEK

Uit: SMEYERS, K., Uit water geboren,
de geschiedenis van het provinciedomein Kessel-Lo, 2002

Omdat het park te duur is in onderhoud wordt het vanaf 1959 verhuurd aan de KU Leuven. Het personeel van de universiteit kan
er gratis binnen, anderen betalen vijf frank. Naast voetballen, volleyballen, tennissen en zwemmen, kan men er aan atletiek doen,
tafeltennis en het struifspel. De universiteit organiseert er sportwedstrijden en feesten voor volwassenen en voor de jeugd, vaak
samen met andere grote werkgevers zoals de Boerenbond en de
Philipsfabriek.

3.2. Het Leopoldspark

Zwemvijver met 2 glijbanen en springtoren

De ingang van dit park bevond zich aan de Eénmeilaan. De Heverlese
familie Bellefroid-Morren, gespecialiseerd in het graven en uitbaten
van visvijvers, koopt deze gronden in 1937. Op een terrein dat wel
vier maal zo groot is als het naburige Vijverpark, verschijnen wandelpaden, lusttuinen, een rolschaats- en hockeypiste met dansvloer,
een treintje en speeltuin. De grote vijver heeft een roei- en zwemgedeelte met daarnaast een visvijver, afgescheiden door een dijk.
In het zwemgedeelte staat een constructie met twee glijbanen en
een springtoren. Achter het langgerekte strand heeft men van op
het drankterras zicht op de Kesselbergen. Naast de atletiek- en rolschaatsclub, is het Leopoldspark ook de thuisbasis voor de Kesselse
voetbalclub Eclair (zie pagina 52) en een mooie omgeving voor
talrijke wedstrijden en feesten.
Na de oorlog gaan grote stukken van het park teloor, die heropgebouwd moeten worden. Maar in de naoorlogse periode ontstaan er
meer en meer recreatiemogelijkheden en mensen trekken elders
op vakantie. Het park brengt steeds minder op en zo ontstaat in
1966 het plan om het domein te verkavelen. Volgens dit plan, dat
veel protest veroorzaakte bij de omwonenden, zou het domein
ingedeeld worden in 229 loten, een kleine vijver, een park en een
schooltje. Het schepencollege weigert echter de goedkeuring
waarop de eigenaars het domein in het geheel willen verkopen.
De Provincie Brabant toont belangstelling en koopt in 1970 voor
26.400.000 frank het domein van 21 hectaren en 61 are groot. Zo
komt er een einde aan het Leopoldspark, maar dit wordt gelukkig
geïntegreerd in het Provinciaal domein, net zoals het Vijverpark in
1971.

Een mooie duiksprong
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Uit: SMEYERS, K., Uit water geboren,
de geschiedenis van het provinciedomein Kessel-Lo, 2002

3.3. Het Van Hemelrijckcentrum
Op de Meulenbemd, aan de Holsbeeksesteenweg
tegenover het Kloosterdijkpad, stond eertijds een
watermolen die toebehoorde aan de abdij. De
molen werd gevoed door een spaarbekken dat
vanuit de vijvers van de abdij naar de molen werd
geleid.
De Holsbeeksebaan – zoals ze toen genoemd werd
- vertoonde eertijds een inzinking op de kruising
met de Molenbeek. Hier ontstond zeer waarschijnlijk
een doorwaadbare plaats, ook ‘Kwaplas’ genoemd.
Deze naam zou afkomstig kunnen zijn van de keien
(in het dialect ‘koa plas’) die de ondergrond voor
de karren moesten verharden, maar klonk ook als
‘kwaaie plas’ wanneer de kar zich desondanks toch
vast reed.

Het molenhuis afgebroken in 1962

Francis Vansina

In het begin van de 19de eeuw wordt de familie
Tombeur eigenaar van de molen. In 1886 bouwen ze
de villa Terwilgen ten zuiden van het molenhuis. Er
worden terreinen bij aangekocht, een kippenkwekerij gestart en een grote boomgaard aangelegd.

Villa Ter Wilgen
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De paters Salvatorianen kopen de hele eigendom
in 1955 om er priesterstudenten te huisvesten. Het
stenen Mariabeeld in het Provinciaal domein herinnert nog steeds aan hun verblijf daar. De paters
breken het molenhuis af in 1962 en schenken de
deuromlijsting aan de kerkfabriek van de parochie
Vlierbeek, die het gebruikt voor de ingang van het
ondertussen alom gekende kapelletje (zie pagina
39).

In 1964 koopt de Boerenbond het domein onder impuls van zijn voorzitter Maurice Van Hemelrijck met de
bedoeling er vorming en ontspanning aan te bieden voor hun medewerkers en hun gezin. De gebouwen
maken plaats voor een park met – ja alweer - een vijvertje, sportvelden, een paviljoen, een bar en verbruikerszaal met terras. Later wordt dit het gezellige café De Groene Lotus, nu is het een personeelsgebouw
van de Provincie. Het Van Hemelrijckcentrum opent in 1967 en wordt druk bezocht. Er vinden wedstrijden
en evenementen plaats en in 1968 wordt een minigolf aangelegd.
Het Vijverpark en het Leopoldspark staan te koop en door de onteigening van het Van Hemelrijckcentrum
kan de Provincie in 1972 het provinciedomein realiseren.

3.4. De droom gerealiseerd: een recreatiegebied voor onze Provincie
Omdat vele groen- en restauratiewerken zich opdringen, wordt het provinciedomein in stukken openbaar gemaakt. Pas in 1976 wordt het volledig opengesteld. Het park ontvangt jaarlijks op zijn 100 ha wel
200.000 bezoekers.
Aan de kant van de Holsbeeksesteenweg ligt het accent nog steeds op de sportbeoefening. Op de grote
vijver van het Leopoldspark kan men roeien en waterfietsen. De rolschaatspiste is opnieuw in gebruik. De
vroegere zwemvijver van het Vijverpark is sinds 1972 een visvijver. Er is een ploeterbad (sinds 1983), een
verkeerspark, een dierenweide, nieuwe speeltuinen en een evenementenweide.
Het Ecocentrum voor natuur-en milieueducatie (1995) sluit aan op het natuurreservaat ‘Lovenarenbroek’
dat samen met de vzw Natuurpunt wordt beheerd (zie pagina 66). Dit broek van 1,5 ha geeft aan de
bezoeker een idee van het historische moeraslandschap rondom Leuven. Zeldzame vogelsoorten komen
er broeden of overwinteren. Om de kwetsbare soorten te beschermen wordt het park beheerd volgens
de principes van ‘harmonisch park- en groenbeheer’.
Tot voor kort waren er nog twee cafetaria’s in het domein, die door de buurtbewoners erg gemist worden.
Ook deze café’s sloten helaas de deuren, net zoals vele andere in de omgeving.
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Tram twee
En hoe kwamen de recreanten naar het pretpark? Met tram 2 natuurlijk. Op 11 mei 1940 wordt de tramlijn
tussen de Diestsesteenweg en Beneden Kessel in dienst genomen. Het tracé loopt langs de Leuvensestraat,
Gemeentestraat en de Holsbeeksesteenweg tot ‘de Winggoot’, nu de Molenbeek.
Tot 1952 verbindt stadstram 2 Beneden-Kessel met de Tervuursepoort via de Brugberg, het Martelarenplein,
de Bondgenotenlaan, de Grote Markt, de Brusselsestraat en de Tervuursestraat. In de Gemeentestraat is
de lijn enkelsporig.
Ter hoogte van het huis 105 – de straat is er breder - is er een overloopwissel waar de trams elkaar kunnen
kruisen. In de gevel van sommige woningen kan je nog steeds de verankeringsijzers van de bovenleiding
zien.

www.delcampe.be

“De tram reed tot waar de Molenbeek onder de Holsbeeksesteenweg doorgaat, daar stopte het spoor. Dat
waren van die kleine trammekes. Om terug te keren moest de wattman de beugel naar beneden trekken,
daarmee rondgaan en aan de andere kant terug naar boven halen. De tram is verdwenen omdat dat goedkoper was. Dan moesten ze de beddingen niet meer onderhouden. De bussen konden op de openbare weg.
De eerste chevroletbussen zagen er trouwens heel primitief uit.” Frans Uytterhoeven

Tram 2
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Francis Vansina

Francis Vansina

De wijk Hulsberg
tegen de flank van de
Kesselberg tijdens de
Paastrofee motorcross
in 1969

4. LANDBOUWGRONDEN WORDEN BOUWGRONDEN
De omgeving van Vlierbeek is lang landelijk gebleven met smalle kasseiwegen. De openbare werken in
Beneden-Kessel beginnen maar goed in de jaren ‘60. Er komen betere en bredere wegen met straatverlichting en gasleidingen. Dit gebeurt voor de Holsbeeksesteenweg (vooral het laatste deel), de Leming, de
Sneppenstraat, de Wijnbergenstraat, de Schoolbergenstraat en de Kortrijksestraat.
De bebouwing neemt toe langs de oorspronkelijke verbindingsstraten: de Wilselsesteenweg,
Holsbeeksesteenweg en Bergstraat. Later worden binnengebieden verkaveld in woonwijken: Bruineveld,
Vlierbeekwijk, Genadedal, Kesseldal en Vlierbeekveld. Het zijn voornamelijk verkavelingen voor privéwoningbouw, in de eerste plaats rondom de abdij. Van een echte planning van de uitbreiding van het
woongebied kan er moeilijk gesproken worden en met de open ruimte gaat veel groen verloren.
Gelukkig zijn het Provinciedomein, de abdij van Vlierbeek en het Heuvelhof als groene oases gebleven.
“Weet je dat de Belgische staat de Kesselberg heeft afgegraven in de jaren ‘50 om spoorlijnen op te hogen?
Vroeger was die berg wel 107 meter hoog, zoals de Pellenberg. Daar speelden we veel met de Chiro.
Nu zijn we onzen berg kwijt. Je kon zo de Sint-Romboutstoren zien. En dan was er motorcross tot in de
jaren ’70.” Frans Billet
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Rice Ramakers

De drastische toename van de bebouwing wordt door
de plaatselijke bevolking, waar toen nog iedereen elkaar
kende, in eerste instantie met weinig enthousiasme
onthaald. De buurtbewoners hebben het in het begin
moeilijk met al die inwijkelingen die in de nieuwe verkavelingen en wijken komen wonen. Maar dat gevoel blijft
gelukkig niet bij iedereen duren.
“Ik ben hier altijd content geweest. Ik woon hier nog
altijd graag. Wij zijn hier nu bij de oudste van de straat.
Vroeger woonde hier één van onze buren uit de abdij
naast ons. We hebben bijna gelijk gebouwd. We hebben
heel goeie buren in de straat. Als ge mekaar nodig hebt,
zijn we er. Ook met de nieuwe mensen. Als mijne man
ziek was, kwamen ze het gras afrijden. We zien elkaar
regelmatig.” Jeanne Dechamps

De crossers in actie

www.geopunt.be

4.1. Wijk Bruineveld (vanaf ‘58)
De wijk ligt naast het Provinciaal domein en was één
van de eerste wijken in Beneden-Kessel die tot ontwikkeling kwam. Het woord bruin verwijst naar de
bodemgesteldheid. Vóór WOI wordt het hele gebied
door de plaatselijke bevolking ‘Rotte Wei’ of ‘Broeken’
genoemd. De huidige straten rondom het provinciedomein verwijzen nog steeds naar dat moerassig gebied
met namen zoals Beemdenstraat (een beemd is een nat
weiland), Broekstraat (huidige Domeinstraat), Bruineveld,
en het Herbeemdpad.
Een zicht op het gebied Bruineveld

De gronden die naast de vijvers van het Leopoldspark
liggen, waaronder de verkaveling Bruineveld, worden
vanaf 1958 verkocht. De verkoop verloopt eerst moeizaam
omwille van de moerassige ondergrond. Het duurt tot na
de jaren ‘60 vooraleer de ontwikkeling echt op dreef komt.
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Louis Vanderloock

Landbouwer Louis Vanderloock
met zijn paarden Hacheltina
en Gipsy, op de akkers in het
Bruineveld, Vlierbeek, omstreeks
1965

4.2. De Vlierbeekwijk (‘60-’70)
Bijna gelijktijdig worden de landbouwgronden ten
westen van de abdij verkaveld. Het gaat om de
gronden tussen de Molenstraat en Borstelsstraat en
omheen de Kortrijksestraat, De gronden zijn dan zeer
betaalbaar en de wijk is in een wip volgebouwd tegen
1970.

4.3. Wijk Heuvelhof met woonzorgcentrum
Ter Vlierbeke
Heuvelhof is oorspronkelijk het landgoed van een
rentenier uit Turnhout, opgetrokken in 1842-1851.
Felix Remy – broer van Eduard Remy, de gekende
Leuvens industrieel en filantroop – koopt het in 1855
en gaat er wonen. Vanaf 1937 is het eigendom van de
gemeente en doet het dienst als gemeentehuis. Het
oude koetshuis wordt in 2010 een naschoolse kinderopvang. Sinds 2016 staat het kasteeltje leeg en denkt

Luchtfoto met de Vlierbeekwijk, 1969

Francis Vansina
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Fotografen Edouard Nels en Ernest Thill

Fotografen Edouard Nels en Ernest Thill

Kasteel Heuvelhof

Huize Fabiola

men na over een nieuwe bestemming. In afwachting daarvan is het nu een ontmoetingsplek waar anderstalige nieuwkomers en Leuvenaars elkaar kunnen ontmoeten en Nederlands oefenen. De buurtbewoners
kijken ernaar uit om inbreng te hebben in de nieuwe bestemming. Het park wordt trouwens zeer intensief
gebruikt: een atletiekclub traint er geregeld, er is een Finse looppiste en elk jaar vinden er de Kesselse
Feesten plaats. Het stadsbestuur belooft al vele jaren een fikse opfrisbeurt waarbij ook aan de toegankelijkheid voor de bewoners en gebruikers van Ter Vlierbeke (zie onder) wordt gedacht.
In 1938 wordt de maatschappij Heuvelhof opgericht als huurderscoöperatieve. Nog vóór de Tweede
Wereldoorlog wordt op het ‘heuvelken’, ten westen van het park, een groep van sociale seniorenwoningen gebouwd. In 1962 volgen er nogmaals vijftien woningen en een rusthuis ‘Huize Koningin Fabiola’.
Lange tijd wordt dit de Fabiolawijk genoemd. In 2001 begint men met de afbraak van de huisjes van de
seniorenwijk. De bewoners verhuizen naar splinternieuwe seniorenwoningen en gezinswoningen. In 2004
stappen de eerste bewoners van het toenmalige ‘Huize Koningin Fabiola’ over naar het gloednieuw en
modern woonzorgcentrum Ter Vlierbeke.
In Huize Koningin Fabiola woonden enkel ouderen die nog relatief zelfstandig waren. Maar zodra ze meer
zorgbehoevend werden, moesten ze verhuizen en meestal naar het centrum van Leuven. Sinds de ingebruikname van het nieuwe woonzorgcentrum, biedt Ter Vlierbeke ook intensievere verzorging aan. Later
komen er serviceflats en een Lokaal Dienstencentrum bij dat activiteiten en diensten biedt aan ouderen
die nog thuis wonen. Het OCMW – nu Zorg Leuven – brengt er ook het Welzijnsbureau Warandelaan in
onder. Op deze manier groeit Ter Vlierbeke uit tot een draaischijf van dienstverlening voor de hele buurt.
Meer dan zeventig vrijwilligers zetten zich er met hart en ziel in.
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Uit de infobrochure WZC Ter Vlierbeke

Voor een beter en schoner Kessel-Lo uit 1964

Uit: Verkiezingspropaganda van de CVP:

Sociale seniorenwoningen in de Fabiolawijk, 1962

WZC Ter Vlierbeke

4.4. Wijk Genadedal (1977-1978)
De Wijk Genadedal ligt aan de voet van de Kesselse bergen, tegen de Liemingenstraat. De Lemingbeek
was er vroeger zichtbaar en er was een watergang ‘de vliet’. Een van de straten noemt nog steeds ‘Op
de Vliet’.

Betty Janssen

De Sociale Maatschappij Heuvelhof start in 1977
met de bouw van grote en middelgrote gezinswoningen en enkele seniorenwoningen. Er komt
een ontmoetingscentrum en een wijkschool voor
kleuters, een afdeling van de Abdijschool. Er is
een groot speelterrein dat onlangs werd heraangelegd. Het is er aangenaam wonen.

Een zicht op de wijk Genadedal

De stad Leuven wil ook hier anno 2020 een
verdere uitbreiding van woningbouw. Zo gaan er
stemmen op om stukken van tuinen te onteigenen
langs de Genadeweg voor nieuwbouw. Dit wandelen fietspad verbindt de Holsbeeksesteenweg met
de Bergstraat. De buurtbewoners voelen niets
voor nog meer bebouwing en verkeer. Er zijn al zo
weinig trage wegen en moet ook dit stukje groen
eraan geloven?
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4.5. Wijk Kesseldal (1990-2000)
Niet ver daar vandaan, maar pas later (1990-2000) komt ook de wijk Kesseldal in volle expansie. Deze
wijk ligt tussen de Wilselsesteenweg, de Kesseldallaan en de Domeinstraat, die vroeger Broekstraat
heette. De wijk is dan ook gebouwd op een broek, dat nadien nog werd gebruikt als stortplaats. De
komst van de E314 in 1982 met vlakbij een oprit doet de bouwvragen in deze wijk toenemen en jagen de
gebouwen de hoogte in. De leefkwaliteit in deze zeer dichtbebouwde woonkern met veel appartementen is verre van ideaal en het winkelaanbod is er pover.

4.6. Wijk Vlierbeekveld (2005 tot nu)
Sinds 2005 geraakt ook de oostkant van de abdij tot aan de supermarkt aan de Diestsesteenweg volgebouwd. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen creëren er een nieuwe tuinwijk met betaalbare woningen
rond een park. Er komen sociale koopwoningen, sociale huurwoningen, appartementen en onbebouwde
sociale koopkavels. Ook hier betreurden buurtbewoners het verdwijnen van het groen, het verlies van het
zicht op de abdij en het extra verkeer. Juridische stappen om de open ruimte te vrijwaren vertragen de
uitvoering van de plannen, maar houden ze niet tegen.

Vlierbeeldveld met op de achtergrond de abdij, 1969
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Francis Vansina

Het plan wordt wel aangepast. Vlierbeekveld wordt opgevat als een verkaveling met erfkarakter. Dit
betekent voorrang voor de zachte weggebruiker, een centraal park, een groene speelzone, polyvalente
speelruimte, een multifunctioneel grasplein met een gemeenschapscentrum en een grote grasheuvel met
zicht op de abdij.

Betty Janssen

Er is aandacht voor duurzame natuurontwikkeling
met inheemse bomen en een grote diversiteit aan
plantensoorten. Men zal regenwater bufferen en
het contact met de natuur stimuleren. Zo komt het
dat het project in 2015 genomineerd werd voor de
prijs Publieke Ruimte. Inmiddels is de laatste fase
van het bouwproject gestart met huurwoningen
met 3 of 4 slaapkamers. Met een nieuwe verbinding tussen Vlierbeekveld en de Diestsesteenweg
wordt de toegang tot de supermarkt verbeterd.
Een zicht op de wijk Vlierbeekveld

4.7. De Plein, nog steeds een verademing
‘Lingen op de Plaan, Linden op de Pleen, De Plyne van Linden, de Pleyne’, vele namen sierden het gehucht
op de grens tussen Kessel-Lo en Linden op een kruispunt van verschillende wegen. De ‘Cortrijckschebaan’
ging er naar Kortrijk-Dutsel en verder naar ‘Aerschot’. Op het einde van de 16de eeuw bevinden zich hier
reeds een pachthof en een vijftal huizen. In 1786 komt er een afspanning, het huis ‘In den Engel’, dat we
nog altijd kunnen bewonderen. Een afspanning is een plaats waar men paard en kar kan uitspannen, zodat
de berijders in de herberg vertier en een bed vinden en de volgende dag hun tocht verder zetten.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2020

De Plein, de vroegere afspanning De Engel
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Annemie Balcaen

Nog in de Kortrijksestraat, bijna aan de hoek met de Schoolbergenstraat,
zien we ook vandaag een stenen kapelletje tegen de gevel van een huis
staan. Hieraan is een mooie legende verbonden.
Roger Stuyven

Zo was het vroeger de gewoonte om op grenzen
tussen gemeenten een paal of boom te planten, waar
men dan nog later een Mariabeeld aan bevestigde.
Zo ontstonden vele veldkapellen. Op de Plein hadden
gelovige bewoners een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw
geplaatst, aan een staak, aan de rechterkant van de
baan, de kant van Linden. ’s Anderendaags stond het
ineens aan de overkant. Toen dat enkele malen opnieuw
gebeurde, begreep men dat Onze-Lieve-Vrouw een
kapelletje wilde op die plaats en zo geschiedde.

De Plein, kapel O.L.V. van Bijstand

Aan het eind van WO II rijden Amerikaanse soldaten bijna het hele kapelletje weg en pastoor Wuyts
van Vlierbeek gaat de schade opnemen. Hij is aangenaam verrast wanneer hij achter het beeldje een ouder
beeldje vindt, een piëta van omstreeks 1500. Het wordt
gerestaureerd en sindsdien in de pastorij bewaard.

Annemie Balcaen

Piëta van omstreeks 1500,
bewaard in de abdij

Bij de bouw van een nieuwe woning achter het kapelletje heeft de eigenaar plaats moeten vrijhouden voor het kapelletje, waardoor het in het
huis genesteld lijkt.

Het café De Kastaar
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Website De Kastaar

En dan is er op de hoek van de Schoolbergenstraat met de Kortrijkstraat
het café ‘De Kastaar’. Waar het tijdens warme zomeravonden op het
terras, onder de grote schaduwrijke boom, aangenaam vertoeven is.
Vroeger was het een beenhouwerij. De oorspronkelijke tegels met varkenskoppen en de deur van de koelkamer zijn er nog steeds getuige van.

Tegelwerk met varkenskop van de voormalige slagerij

Maria Renders

Oorspronkelijke klaslokalen

5. DE ABDIJSCHOOL VLIERBEEK
Vóór 1950 is er in het landelijke Vlierbeek geen parochieschool. De jongens en meisjes van Vlierbeek lopen
dagelijks langs steeds drukkere straten naar de Blauwputse scholen. Daarom steken tijdens de grote
vakantie van 1950 enkele ouders en vooruitziende Vlierbekenaars de koppen bij elkaar om ook te starten
met een eigen parochiale school.
Zuster Clemence (Florentine Belmans) is bereid om te beginnen met een ‘bewaarschoolklas’ met veertig
kleuters als wijkschooltje van de St-Jozefschool van Blauwput. Dit allereerste klasje wordt ondergebracht
in ‘t Kot’, het oud patronaatslokaal naast de Vlierbeekzaal. Het volgende schooljaar begint zuster Blanca
(Maria Nauwelaerts) een lagere schoolklas met 23 leerlingen in zaal 6 van de abdij. Vanaf 1952 is de O.L.Vrouwschool een wijkschool van de Sint-Pietersschool van Blauwput. Er wordt gestart met de bouw van
drie klaslokalen.
De zusters Clemence, Blanca en enkele zusterstudenten wonen vanaf 1959 in het nieuwe Abtskwartier.
Door het groeiend aantal kinderen moet er opnieuw gebouwd worden. Vanaf september 1960 wordt de
Abdijschool een zelfstandige school. De school is dan gemengd tot de eerste graad. Vanaf het derde
leerjaar moeten de jongens naar de St.-Pietersschool in Blauwput. Zoals vele andere scholen wordt de
Abdijschool in 1974 volledig gemengd.
Tijdens de grote vakantie van 1969 wordt zuster Clemence overgeplaatst naar een andere school. De
ontgoochelde parochianen protesteren heftig bij de oversten van Vorselaar, maar niets kan baten. Zuster
Clemence vertrekt in stilte. De school blijft groeien en wanneer in 1993 plannen gemaakt worden om de
school uit te breiden, is er heftig verzet van buurtbewoners. Een actiecomité wil met een petitie de uitbreiding van de school en bijgevolg de afbrokkeling van het historisch landschap beletten.
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Annemie Balcaen

De daken van de Adbijschool vormen een mooie dialoog
met de abdij

De personeelsleden, het oudercomité en de inrichtende macht
organiseren infoavonden, betrekken de media en verzamelen 3700
handtekeningen tegen het plots geplande klasseringsbesluit van
minister Sauwens. In 1999 wordt de abdijomgeving geklasseerd als
beschermd dorpszicht, maar de school barst uit haar voegen. Er
wordt les gegeven in ruimtes van de abdij en in een prefab barak.
erste steen gelegd van de nieuwbouw. De zusters blijven tot
2000 in de abdij wonen. Zij zorgen voor ondersteuning, onderwijs,
vorming en begeleiding, zowel voor de school als voor de parochie.

Vandaag heeft de Abdijschool niet minder dan elf kleuterklassen en achttien klassen in de lagere school.
Het masterplan voor de omgeving stelt een nieuw gebouw in het vooruitzicht op de huidige parking en
een groene speelplaats op de plaats van de huidige barakken.

Het verhaal van zuster Maria en van zuster Josée van Vlierbeek

Paul Cockx

Het is op 15 augustus 1959 dat vier zusters van de zusters van Vorselaar hun intrek nemen in de abdij van
Vlierbeek. Zuster Maria verblijft er van 1968 tot en met 2000. Wanneer het zusterhuis in de abdij haar
deuren sluit, blijft ze in de buurt en in dienst van het Vlierbeekse parochiale leven. Ontelbaar veel eerste
communicantjes en vormelingen neemt ze onder haar
hoede. Zuster Josée die ook gedurende 16 jaar in de abdij
van Vlierbeek woont, biedt nadien ondersteuning aan
het tehuis Monte Rosa in Boven-Lo. Daarnaast zijn zuster
Clemence, zuster Blanca en zuster Julia ook bekende
gezichten voor de oudere inwoners van Vlierbeek. Zuster
Clemence gaf les in de wijkschool aan de toenmalige
Groeneweg en de school droeg zelfs haar naam.

Onderwijzend personeel van links naar rechts:
Gilberte Coosemans, zuster Blanca, zuster Clemence,
Rolande Meulemans
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Oorspronkelijk komen zuster Clemence en zuster Blanca
vanuit Blauwput lesgeven in Vlierbeek. Bij slecht weer
zorgt Frans Uyttebroeck sr. voor het vervoer. In het klooster logeren ook regelmatig zusters die studeren aan de
Universiteit. Drie pastoors, deken Van Camp, onderpastoor Verbiest en onderpastoor Van Opdenbosch gaan
elke middag eten bij de zusters. Dat het leven in de abdij
geen saaie bedoening was, getuigen de beide zusters met
enkele anekdotes.

Regelmatig brachten ze het tuinafval met de kruiwagen naar het kerkhof. De werkmannen Achilles en René
hadden er niet beter op gevonden dan de handvaten van de kruiwagen in te smeren met vet om hen te
plagen. Maar gewoonlijk waren de ‘mannen van het kerkhof’ zeer behulpzaam. De zusters stonden ook in
voor allerlei taken in de school en in de kerk. Zo moesten zij erop toezien dat bij het vallen van de avond
alle kaarsen in de kerk gedoofd waren. Rondlopende deugnieten maakten de zusters soms wijs dat ze de
brandende kaarsen hadden gedoofd door er op te plassen.
De Chiro had haar verzamelplaats in de abdij en dat zorgde voor veel leven. Maar geen nood, de zusters
waren hen goed gezind en zo gebeurde het eens dat ze langs het openstaande raam van het klooster
zorgden voor bier, zij noemden het ‘smartengeld’.

5.1. Kinderopvang in de Abdijschool
De vele nieuwe gezinnen die rond Vlierbeek komen wonen eind jaren zeventig, hebben ook nieuwe verwachtingen. Vele ouders gaan allebei werken en er is nood aan voor- en naschoolse opvang. Nu lijkt
naschoolse opvang vanzelfsprekend en wordt het zelfs door de overheid gestimuleerd, maar toen was
hiervan nog geen sprake. De kinderen die opvang nodig hadden, konden eerst terecht in het klooster.
Wanneer Moniek Avermaete-Nys voorzitster wordt van het oudercomité in 1982, neemt zij samen met
enkele jonge dynamische vrouwen het initiatief om de kinderopvang op te richten. Hiervoor moeten ze
wel opboksen tegen de mening van een aantal mannen die lokaal verankerd zijn in de talrijke verenigingen.
Zij zien het oudercomité eerder als hulp en ondersteuning voor het organiseren van de Vlierbeek kermis
en voor het inzamelen van geld en niet zo zeer als een plaats om gedachten uit te wisselen over schoolkwesties. Het probleem van de nieuwkomers, van gezinnen met buitenhuis werkenden vrouwen, wordt
niet erkend. In die tijd zijn maar weinig vrouwen beroepsactief of ze werken deeltijds en zijn vrij na vier uur.
Van de zusters komt er daarentegen wel medewerking, terwijl de deken en de onderpastoors van verre
toekijken. Zo overhandigen de zusters de fiches van de ouders zodat er geweten is wie er met twee gaat
werken. In september 1983 start de kinderopvang met vrijwilligers die aan de kinderen voor een kleine
vergoeding creatieve activiteiten aanbieden. Er wordt voor materiaal gezorgd en lokalen gevonden.
Ondertussen worden ook jonge mannen met dezelfde bekommernis lid van het oudercomité. Eigenlijk gaat
het natuurlijk over veel meer dan kinderopvang. De vrouwen hebben ook oog voor thema’s zoals veiligheid rondom de schoolpoort, het doorbreken van gewoontes en het delen van het beheer van de school.
Er vond een overgang plaats van een lokaal schooltje naar een school met vele inwijkelingen. Het was een
overgang naar een nieuwe generatie met een andere tijdsgeest.
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Uit: MARX, M., Frans Nackaerts: Schilder van Leuven en Hageland, 2017, p. 186

Plakkaat over de Sinksendag en Sint-Leonardusviering ontworpen door Nackaerts

6. SPOREN VAN VOLKSDEVOTIE EN FOLKLORE
Nieuwe tijden, nieuwe zeden. Samen met de oorspronkelijke bewoners zijn veel van de verhalen en de
oude tradities van Vlierbeek verdwenen. Wie kent er nog namen als Trees pastoor, Jan Trompet, Siske
Teloor, Jef den Toot ? Gelukkig is Pie De Nijper nog een gekende naam! Ook de cafés of estaminets verdwijnen, maar we kunnen nog tot onze grote tevredenheid terecht ‘In Den Rozenkrans’ en ‘De Kastaar’.
Toen Vlierbeek nog landelijk en hier en daar moerassig gebied was, zwierven er net als in de rest van
Vlaanderen schrikwekkende fenomenen rond. Lodder, een gevaarlijke hond met ketting springt op jouw
rug en laat je tot het krieken van de dag verdwaasd rondlopen. De paarse lichtjes boven de moerassen
zijn de zieltjes van ongedoopte kinderen, die geen verlossing vinden. Ook zij laten je verdwalen. Of is het
een excuus van het manvolk om hun nachtelijke escapades te verbergen?
Buren en zelfs moeders worden verdacht van hekserij. Met sabbat vliegen de heksen, die ‘tillekes’ genoemd
worden, naar hun jaarlijkse bijeenkomsten. Mannen worden ‘s nachts weerwolven (opgepast voor mannen
met baarden!) of zijn tovenaars! Iemand met een groot boek is sowieso verdacht, is dit een tovenaar? En
op de Kesselberg wonen er kabouters ‘Alvermannen’. Als de mensen ‘s avonds hun wasgoed buiten zetten,
komen de kabouters de was doen, op voorwaarde dat er een koek bij ligt tenminste. Op een dag worden
ze verjaagd. In alle holen en spleten wordt vuur gestookt en ze zijn helaas nooit meer teruggekomen.
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De monstrans en de kelken van de abdij zijn ergens verborgen
op de steenweg naar Holsbeek, bij Tures van de Kwaplas. Naar
de onderaardse gangen in de abdij zijn we nog steeds op zoek.

Pol Smeyers

Ook de abdij heeft zijn legenden. De klokken van de abdij van
Kessel-Lo vliegen weg en verzinken in de omliggende weiden
wanneer de Hollanders de abdij binnenvallen en in brand steken.
Op sommige tijden van het jaar kan men die klokken nog horen
luiden. Ook de ketel van de oude brouwerij van de abdij ligt
ergens begraven. Die ketel is gevuld met goud en zilver. Veel
mensen hebben al naar die ketel gezocht, maar tevergeefs!

Mia Van Cleyenbreugel als baby
in 1954 bij de H. Leonardus,
de patroonheilige van de kinderen
en van de zwangere vrouwen

Kessel-Lo kent eveneens zijn ‘blauwe’ hoeve. Nadat een rijke
boer zijn graan niet kwijt kan, komt de duivel helpen met het
bouwen van een nieuwe schuur: op één nacht zal hij dit doen,
nog voor de haan kraait en dat in ruil voor de ziel van de boer.
Maar de boerin is slim: met twee kerkboeken stormt ze net op
tijd het kippenhok binnen, de haan verschiet en kraait. De boerderij is net niet afgewerkt en alle pogingen om het gat te dichten
mislukken. Daardoor zie je altijd een stukje… blauwe lucht.
De boerderij was gelegen op de Leming, maar werd ondertussen
afgebroken.
Na WO II werden in de bijeenkomsten van de Heemkundige Kring door oude Vlierbeekenaars verhalen
en legenden verteld en werden oude liederen gezongen. Ze zijn helaas bijna allemaal vergeten, op één
na: ‘Het edel kind van Napoleon’ toen nog gezongen door de oude Suisse. Dit liedje doet nog steeds een
belletje rinkelen in het WZC Ter Vlierbeke en sommigen kunnen het lied nog steeds zingen.
Van alle devoties blijven er nog twee belangrijke over in het hedendaagse Vlierbeek: het O.L.-Vrouwke van
Vlierbeek (zie pagina 36) en de begankenis van Sint-Leonardus. De grote begankenis vindt plaats op de
tweede Sinksendag. Vroeger kwamen de moeders voor gunstige geboorten en om kinderen met straffe
beentjes te krijgen. Ook nu nog wordt de traditie in ere gehouden. Zo klinkt de uitnodiging in 2020:
‘Eens per jaar, op Pinkstermaandag, nodigt onze geloofsgemeenschap alle pasgedoopten uit voor een
viering met kinderzegen. Op het einde van de Leonardusviering worden alle aanwezige kinderen gezegend
en ontvangen de gedoopten van het voorbije jaar hun plaatje in keramiek met de naam van de dopeling.
Tot dan worden die plaatjes in onze kerk bewaard.’
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Herman Huveners
(Foto: Koen Baumers)

Processie met achteraan het O.L.Vrouwbeeld

6.1. Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek
Vanaf de stichting stond de abdij van Vlierbeek onder de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw. Het is dan
ook niet te verwonderen dat de kerk de naam van Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek heeft behouden, zelfs
toen de monniken in 1797 verdreven werden uit Vlierbeek.
De parochianen van Vlierbeek hebben steeds een grote verering gehad voor hun Liefvrouwke. De gebeurtenissen tijdens WO II hebben die verering nog versterkt (zie boven): “Het was alsof O.L.-Vrouw. alle
bommen afweerde.” Als dank voor haar bescherming tijdens beide oorlogen beloofden de mensen aan
moeder Maria om jaarlijks een dankprocessie te houden.
De legende van de bescherming tijdens de brand van de kerk bevestigt nog eens de aandacht voor
het beeld. Tot in de jaren ’60 wordt het beeld van O.L.V. van Vlierbeek, getooid met een mantel en een
kroon, in een processie rondgedragen op de dag van O.L.V. Tenhemelopneming, op 15 augustus. Er staan
overal altaartjes voor de huizen, de fanfare gaat mee, meisjes strooien bloemblaadjes op straat voor het
Madonnabeeld en het H. Sacrament passeert.
“Ik ben zelf ook engelke geweest. Grootmoeder Roos had een Veronicakostuum gekocht. Een nicht van
mij ging als Veronica. Aan beide kanten ging een engelke. Als mijn nicht getrouwd is, werd mijn oudste zus
Veronica en daarna ik.” Jeanne Dechamps
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BELGA

De kerk in lichterlaaie
Elke toenmalige inwoner van Vlierbeek herinnert het zich
alsof het gisteren was. Op de nacht van 16 op 17 maart
1953 voor middernacht wordt men wakker en ziet men de
toren van de kerk branden.
“De toren was gewoon een brandende toorts. Bij de brand
in de abdij werd nonkel Fernand nog lang ondervraagd.
Maar hij liep gewoon rond om zijn stallen en zijn dieren te
beschermen.” Frans Billet
De brand ontstaat in de sacristie van de kerk, onder de
toren. Op korte tijd staat de toren in lichterlaaie. De blussingswerken verlopen eerst moeizaam: te weinig druk
op de waterleiding. Dan pompt men maar water uit de
vijvers van het Leopoldspark. De ijzeren betimmering van
de toren zakt volledig in door de hitte en de enige klok,
met een gewicht van 300 kg, valt met veel lawaai naar
beneden en moet later worden uitgegraven.

Brandweerlui op het dak van de kerk tijdens de bluswerken

J. Vandermotte

“Ineens zagen ze hoe mannen en vrouwen stoelen naar buiten
sleurden, een meisje liep met het Lieve Vrouwbeeldje naar
de pastorij, de pastoor droeg de monstrans, zes forse kerels
torsten een schilderij, iemand sleurde aan een zwaar tapijt,
… En boven dit alles hield O. L.-Vrouw beschermend haar
mantel.” Uit: ‘Een vrome legende’ van Smeyers Jef
Het kerkinterieur wordt dus dankzij vele bereidwillige handen
ontruimd, het beeldje wordt gered en er is vooral waterschade. De volgende dagen wordt de Vlierbeekzaal naast de
kerk ingericht als noodkerk. Twee stoelen over elkaar dienen
de eerste dagen als preekstoel. Het zal tot zondag 7 augustus
1955 duren vooraleer de kerk terug feestelijk in gebruik wordt
genomen en pas in 1958 zijn de werken voltooid: lichter en
statiger dan tevoren!
Brand in de abdijkerk van Vlierbeek in 1953

In de kerk zien we tal van beelden, schilderijen en figuren
van de Moeder Gods. Op het altaar van een zijkapel in de
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noordelijke zijarm stond in vroegere jaren een gepolychromeerd eikenhouten beeld van een staande
Madonna met kind uit het begin van de 17de eeuw. In haar hand hield ze een scepter, het attribuut van
een koning of koningin.

Gepolychromeerd eikenhouten
beeld van staande Madonna
met kind, begin 17de eeuw.
Op 10 maart 2004 gestolen uit
abdijkerk.
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de Heemkundige Kring Vlierbeek www.abdijvanvlierbeek.be

de Heemkundige Kring Vlierbeek www.abdijvanvlierbeek.be

Na de oorlog trekt O.L.V. van Vlierbeek veel volk. De verbijstering is dan ook groot wanneer blijkt dat het
beeld in de nacht van 10 op 11 maart 2004 gestolen wordt. Van de daders ontbreekt elk spoor. Het beeld
wordt in de kerk vervangen door een modern beeld van de O.L.V. van Vlierbeek in witte kalksteen door
beeldhouwster Veerle Achten.

O.L.Vrouw van Vlierbeek in witte kalksteen,
van de beeldhouwster Veerle Achten

Het stelt een zittende madonna voor, met het Jezuskind op de schoot. Veerle Achten zorgt voor een
hedendaags en origineel ontwerp, geïnspireerd op de afbeelding van een zittende madonna op een oude
zegel van de abdij.
Maar de Vlierbekenaren blijven gehecht aan hun
verdwenen Mariabeeld. Daarom vragen de kerkfabriek en het restauratiefonds van de abdij aan de
Nederlandse kunstenares Jacqueline Baselier, op
basis van foto’s een replica te realiseren met de
techniek van 3D-printing. Op de hoogdag van O.L.V.
Tenhemelopneming van 15 augustus 2019 wordt
deze driedimensionale kopie van het eertijds gestolen beeld gewijd. Zoals weleer wordt het beeld in
processie met de Vlierbeekse verenigingen en onder
grote belangstelling van de kerk naar het pas gerestaureerde kapelletje gedragen.

Bea Meys

Dat kapelletje zelf is oorspronkelijk een tuinprieel uit
de jaren 1650. Het is een restant van de prachtige
en sfeervolle tuin van de abdij. Het prieeltje wordt in
1963 gerestaureerd en wordt een kapel. De witstenen
deuromlijsting is nog afkomstig van het oude molenhuis van de abdij dat in 1727 door de gekende abt
Petrus Paradaens was gebouwd.
In 2019 volgt een nieuwe en grondige restauratie
op initiatief van de Kerkfabriek O.L.V. van Vlierbeek
en met de steun van de stad Leuven, de Vlaamse
Gemeenschap en het Restauratiefonds Abdij
Vlierbeek. De kapel wordt binnen en buiten opnieuw
bepleisterd volgens de teruggevonden bouwsporen.
Het 18de-eeuwse rococo stucplafond wordt gerestaureerd en aangevuld volgens de oorspronkelijke
toestand, maar wel met een glazen deur ter bescherming. Dit restauratieproces wijst erop dat oud en
nieuw, traditie en moderne technieken, hand in hand
kunnen gaan en een plaats kunnen hebben in een te
vernieuwen abdijsite van Vlierbeek.

Het nieuwe O.L.Vrouwbeeld
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Annemie Balcaen

Het monumentale graf van de familie Remy

7. HET KERKHOF VAN VLIERBEEK
Bij de oprichting van de parochie Vlierbeek in 1829 ligt het kerkhof aan de voorgevel van de kerk. Vanaf
de tweede helft van de 19de eeuw wordt het systematisch vergroot ten zuiden van de kerk. Einde 20ste
eeuw wordt ook deze begraafplaats te klein en wordt een nieuw kerkhof in gebruik genomen: de parkbegraafplaats ‘het Diestseveld’ langs de Diestesteenweg.
Centraal in het oude kerkhof neemt de calvarie een prominente plaats in. Het gietijzeren kruis met
Christusbeeld zou omstreeks 1880 op het kerkhof geplaatst zijn. In 2019 krijgt het een grondige
restauratiebeurt.
Verscheidene grafmonumenten herinneren aan de slachtoffers en vooral aan de kleine en grote helden
van de beide wereldoorlogen. Zo vind je er het grafmonument ter nagedachtenis aan onze helden die
sneuvelden tijdens de slag bij Vlierbeek op 9 en 10 september 1914.
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Enkele gekende personen liggen op het kerkhof naast de kerk begraven, zoals de laatste abt van de abdij,
Ildephonsus Meugens (een portret van hem hangt in de kerk) en de laatste monnik Gerard Vaes. Het
familiegraf van Eduard Remy en afstammelingen, waaronder Auguste de Becker Remy, valt op door zijn
monumentaliteit.
Enkele gekende hoogleraren van de Leuvense universiteit hebben er ook hun laatste rustplaats, zoals: Jan
Emiel Vliebergh, hoogleraar in de rechten en zeer actief in het Davidsfonds en Paul Alberdingk-Thijm, historicus en tevens eerste voorzitter van het Davidsfonds. Hij heeft er gezelschap van zijn dochter Elisabeth,
vertaalster-schrijfster en van haar nicht-gezelschapsdame Charlotte de Caritat de Peruzzis, alle drie tevens
voormalige abdijbewoners.

7.1. Elisabeth Alberdingk Thijm

de Heemkundige Kring Vlierbeek www.abdijvanvlierbeek.be

Een van de markante bewoners van de abdij wordt in 1863 geboren
als dochter van Paul Alberdingk Thijm, hoogleraar in de Nederlandse
letterkunde aan de Leuvense Universiteit en broer van de Nederlandse
schrijver Jozef Alberdingk Thijm.
Haar vader - die ook medestichter is van het Davidsfonds - woont vanaf
1889 met zijn gezin in één van de woningen die in het oude gastenkwartier waren ingericht. Elisabeth heeft een uitstekende musicologische
kennis en talenkennis. Ze publiceert in tal van tijdschriften en dagbladen, altijd onder een pseudoniem, zowel in het Nederlands, het Frans
als het Duits.
Voor Vlierbeek is zij echter meer dan de toegewijde schaduw van haar
vader. Tijdens beide wereldoorlogen speelt juffrouw Alberdingk Thijm
een rol van betekenis voor de Vlierbekenaars. Zij laat in de oorlogsjaren
de Vlierbeekse vluchtelingen gastvrij in de kelders van de abdij schuilen
en bemiddelt dankzij haar goede kennis van het Duits met het Duitse
leger. Onverschrokken en met een witte vlag in de hand stapt ze daarbij
naar de bezetters toe, benadrukt ze dat enkel onschuldige en gewone
burgers een veilige schuilplaats binnen de abdijmuren hebben gezocht
en haalt de Duitsers over om de vluchtelingen te sparen.
Elisabeth sterft in 1952 en ligt begraven op het kerkhof bij de abdij. De
Alberdingk Thijmlaan - die loopt van de Noorderpoort van de abdijsite tot aan de Schoolbergenstraat - is een blijvende herinnering aan
de levensjaren van deze familie in de abdij.

Elisabeth Alberdingk Thijm (1863-1952)
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Verder op het kerkhof vinden we twee eminente Vlierbeekkenners, André Smeyers en zijn zoon Maurits,
hoogleraar kunstwetenschappen. Ook Jef van den Eynde, een legendarisch studentenleider en invoerder
van de studentenpet en kunstenaars Frans Nackaerts en Jan Cobbaert ontbreken niet. Onder de burgemeesters verkoos ook Alfred Vansina, Vlierbekenaar en eerste burgemeester van Leuven na de fusie, als
laatste rustplaats het kerkhof van de mooie abdij.
Ondertussen werkt de stad Leuven aan de herinrichting van het kerkhof. Het maakt deel uit van het masterplan voor de site (zie pagina 68) en zal worden heraangelegd als groene en rustige omgeving.

uit: SMEYERS, A., Kessel-Lo in oude prentkaarten deel 1

Van deze getalenteerde schilder kom je nog regelmatig werk tegen in Vlierbeekse huiskamers. Hij wordt in
1884 in Kessel-Lo geboren in een landbouwersgezin
en volgt een kunstopleiding aan de stedelijke academie van Leuven.
Op 23-jarige leeftijd maakt hij indruk met het grote
doek ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ dat ook nu in de
abdijkerk te bewonderen is. Met een zeer groot technisch meesterschap straalt het een geloofsmentaliteit
uit, die het midden houdt tussen kinderlijke naïviteit en
het waardebewustzijn van een godvrezend volk.
Zowel Kessel-Lo, de stad Leuven als de aansluitende
landelijke omgeving zijn inspiratiebronnen. In zijn
schilderijen kan je de liefde voor het landelijke leven
voelen: de rijpe oogstvelden, de boeren op het veld,
de processies langs de dorpswegen, de buitenmensen
bij hun ontspanning.
Hij is ook etser en geeft een drietal prentbundels
uit bij de Cercle archéologique de Louvain onder de
titel ‘Louvain qui disparaît’. De laatste serie verschijnt
in maart 1914, slechts enkele maanden voor de stad
Leuven bij de inval van de Duitse troepen zwaar wordt
geteisterd. In 1941 wordt hij benoemd tot leraar aan
de Leuvense academie en voor een korte periode is
hij zelfs directeur. Het hoogtepunt van zijn artistieke
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Schilder Frans Nackaerts aan zijn schildersezel

en deel 2, uitgave Europese Bibliotheek, 1978

7.2. De schilder Frans Nackaerts

loopbaan valt helaas samen met de oorlogsjaren waardoor de doorbraak, die hij zeker verdient, moeilijk
tot stand komt. Hij wordt een veelgevraagd kunstenaar op tentoonstellingen – tot in Chicago toe.
Vermeldenswaard zijn verder de affiches en reclamefolders die de kunstenaar ontwerpt o.m. in opdracht
van de Leuvense handelaars of van andere verenigingen. Nackaerts illustreert boeken gepubliceerd door
het Davidsfonds en de Vlaamse Drukkerij te Leuven, door Antwerpse uitgevers of door de Belgische
Boerenbond. Bijzonder pittoresk en intrigerend zijn de menigvuldige houtsneden in een gids voor Leuven,
door Miel Frantzen, in de dertiger jaren samengesteld.
Qua stijl bestempelt men hem als ‘kolorist’ of looft men hem als ‘magicien de la lumière’. Hij wordt soms
vergeleken met de impressionistische schilders in Frankrijk uit de 19de eeuw. Sommige schilderijen doen
aan Van Gogh denken.
Zijn woning in de Gemeentestraat
wordt zwaar geteisterd tijdens de
bombardementen in 1944. Hij verliest zijn vrouw veel te vroeg en zijn
enige zoon verongelukt. Zelf overlijdt hij in 1948. Hij wordt begraven
op het kerkhof van Vlierbeek. In de
Vlierbeekwijk worden een straat en
een plein naar hem vernoemd.

Wipschietende vrouwen, schilderij van Frans Nackaerts
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Francis Vansina

Eremis en priesterwijding van Pater Dirk Vansina op 7 oktober 1951. De Suisse van Vlierbeek en de misdienaars

8. EEN LEVENDIGE GEMEENSCHAP
IN EN ROND DE ABDIJ
8.1. Wonen in de abdij
De gebouwen van de vroegere abdij zijn sinds de oprichting van de parochie in 1829 eigendom van de
kerkfabriek en worden bewoond door particulieren. Door de geïsoleerde ligging vormen ze een hechte
leefgemeenschap, met in het verleden een strenge scheiding naar rang en stand. Hogergeplaatste
personen krijgen de kans in het mooie kader van de abdij te wonen, terwijl de gebouwen aan de rand
voorbehouden zijn aan boeren, hoveniers en café-uitbaters.
Maar er heerst zeker solidariteit onder de bewoners. Zo vertelt Fernand Nackaerts dat zijn vader Frans,
koetsier van minister Helleputte, beiden inwoners van de abdij, dag en nacht moet klaarstaan om zijn werkgever naar de universiteit of het station te brengen. Na de geboorte van de jongste zuster van Fernand,
Liske wordt de moeder ernstig ziek. Het landbouwersgezin is kroostrijk en dezelfde familie Helleputte
aarzelt niet om zich over de baby te ontfermen en de doktersrekeningen te betalen.
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Uit: SMEYERS, A., Kessel-Lo in oude prentkaarten deel 1 en deel 2,
Europese Bibliotheek, 1978

Fernand vertelt nog een andere anekdote. Frans Davidts is de
rentmeester van de goederen van de abdij en een verwoed jager.
De boeren moeten dan ook bij hem een aanvraag indienen om
een stuk grond of wei te huren. Fille Martel, een bewoner van de
Schoolbergen, krijgt wel geen enkel stukje grond omdat hij soms
een konijntje stroopt.
Het is vooral de familie Dechamps die zich in de geloofsgemeenschap engageert. Een memorabel figuur voor iedereen is Jef
Dechamps die als Suisse optreedt. Een Suisse is een ordebewaarder in de kerk met een plechtig kostuum en een echte hellebaard.
Statig en streng maar steeds diep ingetogen luistert hij alle godsdienstige plechtigheden op en gaat hij de processies voor.

Het pikken van graan door de Suisse en zijn vrouw Roos

Zijn zoon Felix -Feeke - Dechamps en diens echtgenote, Elvire Peeters, halen met hun zoon Frans getrouw
elke misviering het stoeltjesgeld op. Er zijn nog vijf vieringen op zaterdag en zondag. Bij de viering van hun
50 jaar ‘stoeltjesgeld ophalen’ worden ze door het bisdom met een decoratie onderscheiden.
Bea Meys

“Het waren altijd dezelfde mensen die naar de vroegmis
kwamen: boerenmensen die vroeg op waren en al in de
stallen voor de beesten hadden gezorgd voor ze naar de kerk
trokken (…). De tweede mis was die van de jonge mensen.
Die gingen er naar toe om te verkeren. Ze zaten op hun
stoel met de opengeslagen of ook nog gesloten kerkboek
in de handen om te loeren en te pinken naar hun lief (...). De
jonge mensen kwamen na de mis een pint drinken, vogelpik spelen of kaart te leggen. De derde mis, de hoogmis,
was van de lange slapers of ook van diegenen die gaarne
een mis hoorden zingen. Die zaten meer met hun gezicht
naar omhoog naar de zangers op het oksaal te kijken. Nog
een ander soort mensen in die mis waren de pronkers of
stoefers met hun schoën kleren aan hun lijf. Ze waren om
ter schoonst gekleed en hadden om nog schoner te zijn een
nagemaakte peperkous op hun kaak geverfd. Die gingen
na de mis recht naar huis en als het nu wou lukken bleven
ze steken met hun dunne hiel van hun schoen in een voor
tussen twee kasseistenen, zodat ze een hele meter ver op
hun kousen moesten lopen, en ze vloekten stil in hun eigen.”
Uit: ‘Sloeber en de oorlog. Memoires 2’ van Jan Joosten

Gezin Felix en Elvire Dechamps (met Jeanne, broers en zussen)
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Bea Meys

De abdij heeft nu ruimtelijk een heel open karakter. Tot de eeuwwisseling is
dit helemaal anders. In die tijd heeft elke bewoner een stukje grond dat voornamelijk als moestuin wordt gebruikt. De perceeltjes worden afgeboord door
een haag wat een meer gesloten karakter geeft. Janneke van Bertha heeft
een kippenhok. Als hij het café een beetje beu is, trekt hij met zijn emmertje
‘kiekeneten’ naar zijn kippen.

Bea Meys

Elvire en Roos oogsten voor de markt

Tussen de bewoners van de abdij en deken Van Camp heerst er een afstandelijk relatie. De huurprijs is zeer laag, maar in ruil eist de deken dat de bewoners
zelf instaan voor de herstellingswerken. Dit is ook de reden dat nog enkele
gebouwtjes eind jaren ’50, begin jaren ‘60 van de vorige eeuw worden afgebroken met de stilzwijgende goedkeuring van de deken.
De abdij telt dan twee boerderijen uitgebaat door de families Nackaerts en
Dechamps (zie boven). Tijdens de vakantie gaan de jongens uit de buurt met
veel plezier helpen met de oogst. Dan kunnen ze hun kracht tonen met het
gaffelen van de ‘botten’ hooi en stro. Na de graanoogst worden de aardappelen gerooid en nadien worden de bieten binnengehaald. Beide boeren
hebben hun vaste klanten die elke avond hun kruikje verse melk komen kopen.
Dochter Jeanne doet haar melktoer in de buurt.
“Voor we naar school gingen, moesten we van ons moeder de melktoer doen.
Eerst gingen we naar de mis. Ik ging rond met mijn fiets en had drie kruiken
mee van twee liter in een juten zak. Als ik terug thuis kwam, nam ik er nog
twee mee om onderweg af te zetten bij dr. Goyens, een huishouden met
zes kinderen. Als ik van school kwam, haalde ik de lege kruikjes terug op.”
Jeanne Dechamps

Rice Ramakers

Jef Dechamps werkt in de hof

Hooimijten voor de abdij
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Maar je hoeft niet in de abdij te wonen om deel te zijn van de gemeenschap.
In en rondom de abdij is er altijd een druk gemeenschapsleven. We laten
eerst de geïnterviewden aan het woord over hun jonge jaren. Dan schetsen
we enkele alom gekende ontmoetingsplaatsen en vertellen over de talrijke
verenigingen. Naast de traditionele organisaties groeien er ook nieuwe initiatieven ‘voor en door’ buurtbewoners. Door de toenemende verstedelijking
en de komst van vele nieuwe mensen is er een gevaar voor anonimiteit en de
afstand tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ bewoners is soms groot. Maar gelukkig ontstaan er plaatsen waar men elkaar kan ontmoeten.

Bea Meys

8.2. Het leven zoals het was
Een gezellige buurt
“In de zomer, na het avondeten werden de stoelen buiten gezet en
kwamen de buren bij elkaar. Er werd veel gepraat over de oorlog en
het dagelijks gebeuren. Maar er werd ook een pintje gedronken van
het ‘Leives’ bier dat gehaald werd bij Pie de Nijper in een melkkruik.”
Nadine Debrun
“We hebben de viering van moeder Stans meegemaakt in ‘62. Ze
werd honderd jaar. Elke straat had een wagen gemaakt. We hadden
een wagen met boeren, mannen in boerenkostuum met kiel en klakjes,
vrouwen met lange rokken, blouse en een kapke. We bakten pannenkoeken op de wagen en gooiden die uit en vangen maar! We kregen
de eerste prijs voor de schoonste wagen, 1000 Belgische Frank.”
Frans Billet

Zondagsbezoek bij de familie Meys

Bea Meys

Kinderleven: spel, kattenkwaad en … werken
“Achter ons huis was een wei, daar speelden we. Daar stonden de
koeien van Charel Piot, de veehandelaar. Soms melkten wij ze stiekem
achter hun gat en dronken we verse melk. Een van mijn broers was
daar ne straffe in. In de vakantie gingen we altijd op de boerderij helpen
in de abdij, vanaf een jaar of tien. Dat is heel plezant. Daar hebben we
leren werken. En we zijn dat blijven doen, tot we zelf gaan werken zijn.”
Frans Billet
“Ik was goed bevriend met de zoon van Warre van de Suisse die in het
karrenhuis woonde. De abdij was onze speeltuin. De mensen deden
hun deur op slot als ze ons zagen. Bij de pastoor was er nog zo’n bel
om aan te trekken. We hebben een keer aan de staart van de poes een
koord gebonden en het ander eind aan die bel en dan van in de struiken loeren. De zuster deed open en wou die koord losmaken en haar
handen waren helemaal geschramd van die poes, oeioei. We hebben
ook eens een keer het water afgedamd van de beek en dat is dan
ergens binnen gelopen, overstroming. Als straf moesten we van Feeke
Dechamps de pinnekensdraad van een wei, en die was groot zie,
insmeren met een soort pek tegen de roest, anders zou hij het aan ons

De kleinzonen van Feke (Felix) Dechamps
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vader vertellen. De rest van de dag zijn we ermee bezig geweest en we
moesten nog een uitvlucht vinden omdat we veel te laat thuis kwamen.”
Frans Uyttebroeck
“We werden thuis heel streng opgevoed. Ze zagen ons liever werken
dan spelen. Als er thuis geen werk was moesten we elders gaan
helpen. Ik heb eigenlijk een schone jeugd gehad. Er moest gewerkt
worden. Chiro was mijn bezigheid. Rechtvaardigheid stond hoog in het
vaandel. De kinderen konden in die tijd nog veel in de velden spelen.”
Georges Vansina

Bij de Plechtige Communie gooit men met vaantjes
(snippers zilverpapier)

“Wij speelden meestal op de graspleinen aan het scoutsterrein of in het
veld als het graan af was en de schoven recht stonden om te drogen.
Dan was het tijd om verstoppertje te spelen, dikwijls met al de kinderen
uit de buurt. Soms staken we het veld over naar de Sneppenstraat om
daar in het bos te spelen. Bij etenstijd werd er dan geroepen om naar
huis te komen, want wie had er toen een horloge of gsm? Sleetje rijden
deden wij in de Wijnbergenstraat op de eigendom van Vanderwegen.
Die plek was gekend door de meeste kinderen. Later kwam daar het
Vijverpark en het Leopoldspark nog bij om te zwemmen en kennis
te maken met het andere geslacht. Of in de zaal Grétry, daar waren
de bals en optredens van komedianten gelijk Theo Vandenbosch.”
Nadine Debrun
“De Grétry en cinema Rio was toch voor speciaal volk, wij mochten daar
niet komen. We bleven in de abdij en daar was genoeg te doen. De Chiro
en de scouts waren hier alle twee in de abdij. Of er een verschil was? Ze
kwamen goed overeen. Er waren er die bij de scouts waren omdat dat
een beetje hoger in rang stond, zogezegd. Ik heb geweten dat één van
die jongens kennis had met een Chiromeisje en die familie had dat niet
graag, maar ze zijn toch getrouwd.” Jeanne Dechamps

Schommelen in de tuin
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Foto’s Bea Meys

Kinderen in de abdij

Verkering en trouwen
“Bij mijn man waren ze met zestien kinderen. Zijn moeder kwam op een keer vragen of mijn ouders geen
jonge mannen konden gebruiken in de zomer in de vakantie. Toen werd het werk nog veel met de hand
gedaan, zonder tractoren. En toen is mijn man elk jaar komen helpen. Hij heeft dat jaren gedaan en zo kreeg
hij een oogske op mij. Ik was eerst nog maar 15 en ze vonden mij veel te jong, dus ja, we zagen mekaar
alleen na de Chiro. Hij mocht maar ‘binnen komen’ als ik 18 jaar was.” Jeanne Dechamps
“Op een dag vroeg de hopman (groepsleider bij de scouts) met een klein hartje of hij een bepaalde leidster beter mocht leren kennen. En de ouders stemden toe. Het feit dat het meisje in leiding stond, bood
in hun ogen voldoende waarborgen. Bij het meisje hetzelfde: de ouders zeiden ja want een scoutsleider
kon wel worden vertrouwd en hij kwam uit een deugdzame Vlierbeekse familie. En de hopman ging naar
de aalmoezenier, die toen alles te zeggen had en zijn zegen moest geven. Enkele jaren later gingen ze ten
ondertrouw bij de pastoor, na nauwgezet de catechismus te hebben bestudeerd, want ze werden serieus
ondervraagd over hun plichten. Kort voor de trouw gingen ze te biechten en ze vroegen aan de biechtvader een bewijs dat ze moesten voorleggen tijdens de huwelijksmis.” Mieke Meurrens en Maurits Smeyers
in Scouting Vlierbeek
Betty Janssen

8.3. In Den Rozenkrans
Wie de taverne ‘In Den Rozenkrans’
binnenkomt en in het oude gedeelte
gaat zitten waant zich in het café
‘In de Abdij’ ten tijde van Janneke
en Bertha, de legendarische uitbaters van de plaats. Aan de balken
van het plafond hangen nog steeds
dezelfde bierpotten aan haken. Ook
de eenvoudige houten tafels en
stoelen hebben de tand des tijds
doorstaan, evenals de reclameborden en affiches aan de muren.
Jan(neke) ‘Sloeber’ Joostens wordt
te Kessel-Lo geboren op 14 oktober
1908. Na zijn scholing in de SintPietersambachtsschool te Leuven
gaat hij als mecanicien aan de slag
in Antwerpen. Later zal hij in Brussel

Paasbloemen bij café In Den Rozenkrans
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als burger bij het ministerie van defensie werken. Bertha Dechamps wordt een jaar later op 20 januari 1909
te Kessel-Lo geboren. In 1895 baat de familie Dechamps al een café uit. In 1935 huwt Bertha met ‘hare Jan’
en in 1939 neemt het koppel het café over.
In de vooroorlogse periode zijn de Vlierbeekse feesten een hoogtepunt in de abdij. Het is de gewoonte om
het academiejaar net voor de blok in Vlierbeek af te sluiten. De studenten komen in een stoet van Leuven
naar de abdij. Eerst gaan ze naar het lof en nadien trekt men naar het kerkhof om bekende figuren die
hier begraven liggen, te groeten. In de namiddag bekampen de Vlaamse gilden mekaar in verschillende
volksspelen, beschonken met het nodige bier. Met de oorlog gaat deze traditie verloren, maar regionale
clubs blijven wel afzonderlijk naar de abdij afzakken.

Bea Meys

Bea Meys

Een van de beroemdste cafébezoekers is Ernest
Claes. Uit de verhalen van deze Vlaamse heimatschrijver wordt de tv-reeks ‘Wij heren van
Zichem’ gedistilleerd. Volgens het script gebeurt
de studentendoop van Herman Coene in café ‘In
Den Rozenkrans’. Boven de deur brengt men een
balk aan met deze naam erop geschilderd. Na de
opnamen wil men de balk weer verwijderen maar
dit lukt niet. Dan heeft men het maar zo gelaten!
Janneke is niet alleen café-uitbater maar ook schrijver. Uren heeft men hem zijn belevenissen zien
noteren op allerlei soorten kaartjes en papier. Uit
zijn aantekeningen zijn twee boeken ontsproten
(zie bronnen).

Bertha en Janneke achter de toog in hun café

Janneke heeft altijd een broertje dood gehad aan
het serveren van koffie. Zijn uitvluchten zijn legendarisch. In het midden van de zomer beweert hij: “Ik kan geen koffie geven, het water is bevroren.” Een
andere uitspraak is: “Het is hier een café, ge moet bier drinken gelijk iedereen.” De folkgroep Rum heeft
het koppel vereeuwigd met een liedje getiteld ‘Janneke en Bertha van Vlierbeek’.
Tot op de dag van vandaag komt jong en oud samen in de taverne en op het rustige terras. En zoals in de
goede oude tijd wordt elk bezoek aan de abdijsite en aan de kerk afgesloten met een frisse drank ‘In Den
Rozenkrans’, die hier in Vlierbeek maar ook ver daarbuiten van een stevige en welverdiende populariteit
geniet.
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Flor Mouling

8.4. Café Pie de Nijper, een geuzennaam

Het volkscafé van Pie de Nijper in de jaren ‘40
Pierre Coosemans

Flor Mouling en Benny Dierickx getuigen over deze legendarische
plaats. In 1900 wordt het gebouw op de Holsbeeksesteenweg
voor het eerst vermeld als café en vanaf 1924 krijgt het zijn
gekende naam ‘Pie De Nijper’. Petrus Coosemans is naast herbergier ook kolenboer. Men zegt dat hij het niet zo nauw neemt
met het gewicht van de zakjes kolen en er al eens iets ‘afnijpt’
of de kolen nat laat worden voor meer gewicht!
Later volgen de twee zonen hun vader op: de jongste neemt de
kolenhandel over en Marcel, de oudste zoon, het café. Het is zijn
vrouw Emerance Dormaels die gedurende veertig jaar achter de
toog staat. ‘Pie de Nijper’ is lange tijd een echt stamcafé voor de
buurt waar talloze activiteiten plaatsvinden.

Café Pie de Nijper
Flor Mouling

Er is in die tijd vooreerst een echte spaarkas, ’De spaarzame
vrienden’. De spaarders steken elke week minstens 2,50 frank
in een grote bak met gleufjes. Elke spaarder heeft zijn naam op
een etiketje. Het spaargeld wordt wekelijks geteld en naar de
bank gebracht. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijgt iedereen
zijn spaarcenten plus de interest. Dan is het groot feest: een
eetmaal en … drinken! Soms is het spaargeld dan op. Maar men
heeft een heel jaar consequent gespaard, van het geld gebleven
en samen gekomen in het stamcafé!
Uit de spaarmaatschappij ‘Hoop in de Toekomst’ groeit rond
1910 een mannenkoor dat repeteert onder leiding van Fons Billet
in een zaaltje van het café. Om naar festivals te kunnen gaan,
moet het koor wettig erkend zijn. Ze wordt aangegeven onder
de naam ‘Zang en Drank’, maar het gemeentebestuur aanvaardt
die naam niet en het wordt daarom ‘Zang en Vermaak’. De
‘Mannen van Fons’ worden legendarisch.
Het café is een echte trekpleister. Er gaan bijeenkomsten van
verschillende politieke partijen door en iedere dinsdagavond is
er een filmvertoning voor een vijftigtal mensen. Marcel huurt
die films in Brussel en vertoont ze in heel het land. Men gaat
naar het café voor een ‘fripke’, dat is een maaltijd en er wordt

Pie de Nijper en zijn vrouw Bertha Cordons in 1969
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Flor Mouling

Spaarreglement ‘De spaarzame vrienden’,
de hoofding is geschilderd door Frans Nackaerts

gebiljart. In 1982 organiseert François Lardot, de nationaal secretaris van de biljartvereniging, zelfs een golfbiljarttornooi voor
gehuwde koppels.

Flor Mouling

De ‘Mannen van De Fons’ verkozen in de jaren ’50 hun eigen
lokale ‘Burgemeester van de Kwade Plas’

Voetbalploeg FC Eclair in 1959
Links: Marcel Coosemans. 2de voetballer links boven:
Jaime Paz Zamora, ex-president republiek Bolivië (op kot bij
Pie de Nijper, studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen
in Leuven)
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De bijhorende zaal kan worden gehuurd voor feesten en
er worden ’twistavonden’ ingericht. Dat zijn dansavonden
met speciale namen zoals ‘de Nacht der gebroken harten’.
Op de wijkfeesten verkiezen de ‘Mannen van Fons’ een
‘Burgemeester van de Kwade Plas’. Men gaat in stoet van het
café naar Heffel waar bloemen gelegd worden bij het monument
voor de gesneuvelden.
“Café Pie de Nijper was de ontmoetingsplaats van de buurt. Eerst
gingen we één keer in de maand te samen met onze ouders
een pintje drinken. Met de kermis was er altijd een dansavond.
Maar met het ouder worden, was dit echt een uitgaanscafé
voor de jeugd uit de nabije dorpen. Al de voetballers van den
Eclair kwamen daar samen en daar hebben er een paar een lief
aan over gehouden. Omdat ik op 17 jaar nog niet alleen mocht
weggaan, ging ik met onze pa naar de voetbal kijken. En zo heb
ik Jean leren kennen, die van Anderlecht naar Kessel-Lo is komen
voetballen.” Nadine Debrun
“De voetbalclub ‘FC Eclair’ speelde op Bruineveld, maar haar
sportlokaal was ‘Pie de Nijper’. Toen de mensen tijdens de oorlog
op de vlucht waren, hoorden ze in Argen (Frankrijk) roepen

Uit: Het Laatste Nieuws, september 2014

‘Voici le Journal Eclair’ en die ‘bliksem’ hebben ze behouden toen de baas van het café de voetbalploeg oprichtte.
Later kreeg de ploeg de Nederlandse naam SK Kessel – Lo.”
Flor Mouling
Het café heeft zelfs een beroemdheid als stamgast. In de
jaren ’60 studeert Jaime Zamora La Paz Politieke en Sociale
wetenschappen aan de KU Leuven. Gedurende vier jaren
woont hij boven het café. Van 1982 tot 1984 is hij vice-president en van 1989 tot 1993 schopt hij het tot president van
Bolivië. Hij brengt met zijn gevolg verschillende bezoeken
aan de familie van Pie de Nijper. Dan mag er als veiligheidsmaatregel niemand naar het café komen.
In 1978 stopt Emerance na veertig jaar als cafébazin. Marcel
Coosemans gaat nog een tijdje door met de filmvertoningen en verzorgt ook recepties. Benny Dierickx neemt het
café over en brengt het terug tot bloei. In 2006 viert Benny
twintig jaar cafébaas met een groot feest en als speciale
gast Eddy Wally. Na 25 jaar gooit hij echter na de invoering
van het rookverbod het roer om en maakt van zijn zaak een
eetcafé. Zeven jaar later verloopt echter het huurcontract.
Benny wil graag het contract vernieuwen, maar de eigenaar
verkiest om het café af te breken voor – alweer - appartementen. Op 31 augustus 2014 valt het doek definitief over
het café en is er een groot afscheidsfeest.

Het einde van café Pie de Nijper: afscheid van Benny Dierickx

Benny neemt met heimwee afscheid van het café en heeft
nieuwe arbeidsvreugde gevonden in zijn job van buschauffeur bij de Lijn. Zijn verzoek om de naam van de bushalte
‘Wilselsesteenweg’ te laten veranderen in ‘Pie de Nijper’
wordt bovendien ingewilligd. Zo is de legendarische naam
vereeuwigd en opnieuw een volksfeest om dat te vieren kon
natuurlijk niet uitblijven.

Betty Janssen

“Ik vind het erg dat de volkscafés een voor een verdwijnen en dat is triest. De mensen moeten toch ergens terecht
kunnen? Er zijn hier bijvoorbeeld 23 verenigingen, waar
moeten die nu naartoe?” Benny Dierickx

De huidige bushalte ‘Pie de Nijper’
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Boerengilde bij inhaling pastoor Eeckelaers in 1937

9. VERENIGINGEN VERBINDEN DE BEWONERS
Op de website www.abdijvanvlierbeek.be vind je onder de rubriek ‘Vlierbeek nu’ vele verenigingen terug
die in en om de abdij actief zijn. Van sommige van hen is de geschiedenis nauw met de abdij verweven.

9.1. In goede handen bij Trefpunt Vlierbeek
Trefpunt vzw wordt in 1988 opgericht. Trefpunt Vlierbeek bekommert zich om het materiële erfgoed van
de abdijsite, maar ook om de ontmoetingsfunctie ervan. Concerten in de abdijkerk leveren heel wat financiële steun aan de restauratie van de abdijsite. In 2014 starten ze de jaarlijkse Abdijfeesten in samenwerking met ‘ In Den Rozenkrans’ en tal van Vlierbeekse verenigingen. Sinds 2019 ligt de organisatie in handen
van vzw Abdijfeesten Vlierbeek. Elk jaar in mei verandert de binnenplaats van de abdij gedurende enkele
dagen in een feestdorp met optredens, sportwedstrijden en gelegenheid tot spelen, eten en drinken,
zingen en dansen voor jong en oud.
Een vrij recent initiatief is de oprichting van het fonds JOLINDA (JOng Leven IN De Abdij). Het wil de
organisatie van activiteiten voor jongeren in de abdij van Vlierbeek financieel ondersteunen met bijzondere
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Abdijfeesten Vlierbeek

aandacht voor kansarme jongeren en jongeren met een beperking. De opbrengst van de
Abdijfeesten 2018 ging integraal naar dit fonds.
In 2020 maken de Heemkundige Kring en
het Trefpunt vzw een update van de website
www.abdijvanvlierbeek.be, met ruime aandacht
voor de rijke geschiedenis van de abdij. Ze biedt
een forum aan alle organisaties die in Vlierbeek
actief zijn.
JOLINDA in actie tijdens de abdijfeesten

9.2. Boeren verenigen zich in de Landelijke Gilde van Vlierbeek
De geschiedenis van de Landelijke Gilde van Vlierbeek gaat terug tot 1887 en is daarmee waarschijnlijk de
oudste vereniging van Vlierbeek. Wanneer Vlierbeek nog een kleine boerengemeenschap rondom de abdij
is, wordt een samenwerkende landbouwmaatschappij opgericht. Die landbouwmaatschappij gaat eerst op
in de boerengilde en wordt vervolgens in 1904 opgenomen in de schoot van de Belgische Boerenbond,
vermoedelijk onder impuls van Joris Helleputte. Deze universiteitsprofessor en politicus ligt mee aan de
basis van de oprichting van de Boerenbond. Hij woont van 1894 tot 1914 in de abdij en is dus zeer vertrouwd met de plaatselijke omstandigheden.
Heel wat families zijn nog steeds verbonden met de gilde. Enkele afstammelingen van de pioniers maken
nu nog steeds deel uit van de vereniging. In 1960 wordt Hector Vansina voorzitter, Georges Vansina wordt
‘schrijver’ en oudgediende Frans Nackaerts erevoorzitter.
In 1960 telt Kessel-Lo nog 76 veehouders met in totaal 477 dieren. In 1959 wordt de landelijke rijvereniging ‘Sint Isidorus Vlierbeek’ opgericht en wordt Louis Vanderloock, die een boerderij heeft op het
Gemeenteplein, door deze organisatie afgevaardigd in het bestuur van de boerengilde.
Vandaag is de Landelijke Gilde Vlierbeek nog steeds een levende en bloeiende beweging met 120 leden.
De weinige land- of tuinbouwers die er nog zijn, hebben het gezelschap gekregen van fervente tuiniers,
wandelaars en natuurliefhebbers. Ze vinden elkaar tijdens de bijna maandelijks activiteiten: kooklessen, wandeltochten en bedrijfsbezoeken, die openstaan voor de hele gemeenschap. De bedevaart naar
Scherpenheuvel is een jaarlijks volgehouden traditie. De succesrijke heksentocht wordt ondertussen verder
gezet door de Chiro.
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9.3. Het Davidsfonds Vlierbeek en de Heemkundige Kring

Uit: STUYVEN R., Presentatie 2011, Davidsfonds Vlierbeek 1931-2012

Het Davidsfonds is sinds 1875 een Vlaams, katholiek cultuurnetwerk. Samen met het socialistische
Vermeylenfonds en het vrijzinnige Willemsfonds heeft het een impuls gegeven aan de Vlaamse beweging
door Nederlandstalige cultuur te promoten. Met haar hoofdzetel in Leuven is er een opvallende band met
Vlierbeek. De taalkundige en historicus Paul Alberdingk Thijm is de eerste voorzitter van het Davidsfonds
en woont het laatste deel van zijn leven in de abdij van Vlierbeek (zie pagina 41). Ook Joris Helleputte heeft
in de abdij gewoond en is de derde nationale voorzitter van het Davidsfonds.

Eerste gestencilde aflevering van
een reeks over de geschiedenis van
de abdij

Davidsfonds Vlierbeek ontstaat in 1931 uit de succesvolle afdeling van Blauwput.
Het eerste werkjaar sluit af met niet minder dan 190 leden. De leden zijn erop uit
om hun horizon te vergroten. Ze luisteren naar voordrachten door eigen leden
en externe sprekers over zeer diverse onderwerpen, afwisselend in de twee herbergen naast de Westerpoort. Ze doen culturele uitstappen en gaan op reis. Ze
bevorderen de leescultuur door hun boekenverkoop. In 1937 heeft de lokale afdeling een eigen bibliotheek met 900 boeken. In de Vlierbeekzaal komt men kijken
naar toneelgezelschappen, maar evengoed geven de leden het beste van zichzelf
op het podium. Tijdens de oorlog organiseert men minder activiteiten, maar de
werking loopt wel door.
Vanuit het Davidsfonds ontstaat in 1945 de Heemkundige Kring onder impuls van
de nieuwe voorzitter André Smeyers. De Heemkundige Kring wordt een vriendenkring waarin men archieven raadpleegt en de geschiedenis van de abdij
bestudeert. De abdij wordt opgemeten en funderingen van verdwenen gebouwen
worden blootgelegd. Publicaties, rondleidingen en tentoonstellingen overtuigen
de Vlierbeekse gemeenschap van het belang van de abdijsite en betrekken hen
bij de zorg ervoor.
Talrijke publicaties van het Davidsfonds en de Heemkundige Kring volgen. In 1951
start men met erfgoedtentoonstellingen. De eerste tentoonstelling toont voorwerpen die te maken hebben met de Mariadevotie, verzameld bij de leden en hun
familie.

In 1962 wordt Roger Stuyven voorzitter van het Davidsfonds. In navolging van het tijdschrift van het
Davidsfonds ‘Belleman’ sticht hij het ‘Bellemanneke’ voor de afdeling Vlierbeek. De problemen met de
verstedelijking van de landelijke omgeving van de abdij en acties voor het behoud van leefmilieu en de
bescherming van de Kesselberg krijgen de nodige aandacht. André Smeyers blijft de bezieler van de
Heemkundige Kring. Later zet zijn zoon Maurits het werk verder. Deze historicus begeestert en begeleidt
de archeologische opgravingen van 1960-63 en documenteert alles nauwkeurig.
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Uit: STUYVEN R., Presentatie 2011, Davidsfonds Vlierbeek 1931-2011

Vanaf 1973 zet voorzitter
Wim Celis Vlierbeek op de
kaart met de organisatie van
een reeks abdijconcerten.
Mieke Meurrens, echtgenote
van Maurice Smeyers, zorgt
sinds 1983 voor een aangepaste programmatie zodat
Davidsfonds Vlierbeek stand
houdt in tijden van tv en
internet.
Na het plotse overlijden van
Maurits Smeyers in 1999
worden achtereenvolgens
Josette Nihoel en Roger
Stuyven de bezielers van de
werkgroep Heemkunde. Er
wordt gestart met jaarlijkse
abdijdagen en maandelijkse
Het bestuur van Davidsfonds Vlierbeek in de jaren ‘50
rondleidingen in de abdijsite. De werkgroep zorgt
voor het Vlierbeekse deel in
de reeks brochures over de Leuvense abdijen, een uitgave van de stad Leuven. De teksten en afbeeldingen
voor de infopanelen over de geschiedenis van de abdij zijn het werk van de werkgroep. De voormalige
portiersloge van de abdij aan de Westerpoort wordt ingericht als info- en startpunt van de rondleidingen.
In 2011 wordt de Heemkundige Kring een zelfstandige vereniging onder voorzitterschap van kunsthistoricus Robrecht Janssen. De werking wordt verder gezet, men ijvert voor een masterplan Vlierbeek en men
bewaakt de opvolging van dit plan. De website van de Heemkundige kring met de geschiedenis van de
abdij is inmiddels omgetoverd tot een breed platform dat het gemeenschapsleven en alles wat zich in en
om de abdij afspeelt, in de kijker zet.
En het Davidsfonds? Vanaf 2010 installeert Caroline Ballegeer werkgroepen ad hoc met de bedoeling
het sociale netwerk binnen Vlierbeek te verstevigen. Ze geeft de afdeling een nieuwe uitstraling met de
poëziewedstrijd en een literaire wandeling in Vlierbeek. In 2015 en 2016 komen er kunstendagen met
schilderijen, foto’s, beelden, poëzie en muziek. De aperitiefconferenties op zondagmiddag vervangen
met succes de avondvergaderingen. Anny Hendrickx († 2020) en André Aubert nemen de fakkel van haar
over in 2017.
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Betty Janssen

Roger Stuyven

Levende piramide van scoutsleden

De nieuwe scoutslokalen

9.4. De scouts van Vlierbeek
Voor WO II zijn er al wel scoutsafdelingen in Leuven, Holsbeek-plein en Boven-Lo. Op Vlierbeekse bodem
is er in 1943-44 enkel een patrouille die afhangt van Holsbeek. De behoefte groeit aan een eigen groep.
Nadat de pastoor toestemt, zoekt men een hopman (groepsleider). De Vlierbekenaar Jef Smeyers, die al
bij de scouts van Leuven is, gaat de uitdaging aan. Het is in diezelfde periode dat zijn vader André vanuit
het Davidsfonds de Heemkundige Kring sticht.
De verkenners gaan als eerste van start in een gebouw van de ‘Kinderweeg’ (nu Kind en Gezin) in de
Gemeentestraat, in de tuin van de groepsvoorzitter dokter Goyens. Later vinden de verschillende ‘takken’
of leeftijdsgroepen een plek in de toren van de abdijkerk, in de crypte en in het ‘Kelderke’ onder zaal 6.
Na de brand van de kerk in 1953 (zie pagina 37) gebruikt men een tijdje de ruimte naast de inrijpoort tot ze
een houten barak op de kop tikken. Die wordt naast de Vlierbeekzaal neergezet. De barak was een tijdelijke
woonst geweest voor mensen die in de oorlog dakloos waren geraakt en waarvan er verschillende in het
Heuvelhof hebben gestaan. Na de wereldtentoonstelling van 1958 koopt de onderpastoor paviljoenen van
buitenlandse delegaties van de expo ‘58 voor de Chiro, de scouts en de KAJ.
Hulp en bijstand komen van overal. Op de hoeve van Peter Nackaerts, ‘Pekke’, in de Leming heeft op een
bepaald moment de vossenpatrouille haar kot in een oude varkensstal. Er wordt gefeest met nieuwjaar
met koeken en chocomelk van’ Jeanke Pap’, alias de melkboer Jean Goemans. Op de zolder van de hoeve
ligt het scoutsmateriaal opgestapeld. Peter helpt bij de herstellingen en ook bij het slijpen van de bijlen.
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Francis Vansina

De heilige Jan Berchmans wordt gedragen door de scouts
in de Borstelstraat: Fernand Goyens, Roger Stuyven,
Jef Smeyers.

Begin van de jaren ’70 ijveren de scouts en de Chiro om
de abdij autovrij te krijgen. Er komt een verbodsbord, dat
geregeld verdwijnt en prompt door de scouts of Chiro
wordt teruggeplaatst. De scouting is er eerst alleen voor
jongens, al zijn er wel leidsters voor de welpen die akela
worden genoemd. Pas in 1973 komen er ook meisjesgidsen. De eerste lichting kabouters telt een twintigtal
leden. Het Nationaal Verbond van de Katholieke Scouts
stribbelt eerst tegen, want men kan toch niet zo maar
een gemengde groep stichten? Maar het Verbond gaat
overstag en fier prijkt dan op de vlag VVKS/M Vlierbeek
(Vlaams Verbond van Katholieke Scouts/Meisjesgidsen)
met aan de ene kant het scoutsteken en aan de andere
kant het teken van de gidsen.

Eind jaren ‘70 zijn er 200 leden en wordt het tekort aan
lokalen weer nijpend. De stad stelt een grond ter beschikking tussen de Holsbeeksesteenweg en de
Sneppenstraat en een groepscomité van ouders realiseert de nieuwe lokalen, die op 8 mei 1983 worden
ingehuldigd. Later wordt er nog bijgebouwd. Er blijft nog een tijdje een leidingslokaal in een bouwvallig deel van de paviljoenen van de expo; maar ook die ontsiert de inmiddels gerestaureerde en autovrij
gemaakte abdijsite niet meer.
Al sinds 1995 ondervinden de scouts sterk de druk op de ruimte en alle belangenconflicten daarover. Meer
en meer worden bossen en speelpleinen ingenomen door nieuwe wijken. Ook de toenemende drukte op de
wegen maken een verantwoorde organisatie van droppings, dagtochten en stadsspelen steeds moeilijker.
Maar scouting is en blijft nog steeds populair. De Vlierbeekse groep telt vandaag meer dan 300 leden.

9.5. Chiro Vlierbeek blijft in de abdij
Eind 1944 zijn er wel katholieke verenigingen in Vlierbeek, maar is er geen jeugdbeweging zoals we die nu
kennen. In de vooroorlogse periode kent Vlierbeek wel een jeugdwerking voor jongens die verricht wordt
door het ‘patronaat’ dat godsvrucht koppelt aan ontmoeting en ontspanning. Het groeit uit tot een bloeiende werking met meer dan 100 leden. Rond 1934 kent het patronaat zijn hoogtepunt. Ze gaan zelfs op
kamp. Bij de meisjes verloopt de jeugdwerking anders. Voor de Tweede Wereldoorlog is er de congregatie
die vooral de nadruk legt op religieuze vorming van meisjes.
“De kinderen moesten om de veertien dagen naar het patronaat van de kerk. Elke zondag verplicht naar
het lof – dat is een korte mis - en dan naar de congregatie, een gebedsgroep. Het patronaat had een plaats
naast de Vlierbeekzaal, dat noemden we het ‘kot’. De oudere jongens speelden daar kaart. Het was alleen
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De pastoor met chiroleidsters, waaronder Maria Vanparijs,
Suzanne Sente, Marie-Louise Schoolmeesters, Monique
Dublet, Lucienne Renders en Jozefa Vervoort.

Chiromeisjes spelen bij het ‘Kelderke’

voor de jongens, meisjes mochten er niet komen. Meisjes en jongens leerden elkaar kennen tijdens het lof,
maar kregen opmerkingen als ze te veel babbelden.” Georges Vansina
Uit het patronaat ontstaat in 1944 de Chiro: met 25 Chirojongens, drie leiders en twee seminaristen, priesters in opleiding die voor de godsvrucht zorgen. De meisjesafdeling volgt in 1947. In 1971 mengt men de
jongste afdeling. De Chiro is katholiek geïnspireerd en de begeleiding door seminaristen duurt tot 1972.
Al van bij het ontstaan kampt Chiro Vlierbeek, evenals de scouts, met een lokalenprobleem. Ze gebruiken
achtereenvolgens de toren van de kerk, een stal naast de Westerpoort en het ‘Kelderke’. Na de brand van
de kerk in 1953 beschikken ze ook over de zolder boven de klaslokalen van de school.
Als de onderpastoor de paviljoenen van de wereldtentoonstelling van 1958 koopt, is er ook plaats voor
de Chiro. Ook de kelder van de Vlierbeekzaal wordt gebruikt. In ’74 wordt het ‘Schuurke’ omgebouwd tot
een polyvalente ruimte voor de Chiro. Het aantal leden blijft echter maar groeien, het ‘Kelderke’ wordt
uitgebreid en ook de speelplaats en de grote zolders boven de klaslokalen van de abdijschool worden
bevolkt door de Chiro.
In 1964 ontstaat de oud-Chiroleiderskring (OCLK), een vriendenkring die de Chirogroep steunt. Binnen
die kring groeit het idee om jaarlijks de Vlierbeekse Volksfeesten – later de Vlierbeekse feesten - te organiseren. Ook wordt er een comité opgericht, vzw het Schuurcomité, dat het onderhoud van de lokalen
op zich neemt. In 1974 richten enkele oud-leidsters ook de Oud-Chiromeisjes vereniging op (OCMV).
Met al die steun blijft de Chiro bloeien. Tot op de dag van vandaag is de Chiro, met meer dan 250 leden,
springlevend.
Het masterplan van de abdij heeft voor de Chiroleden opnieuw lokalen voorzien in het oude schoolgebouw. Ze blijven zorgen voor een abdij vol jong leven.
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Reeds eind jaren ‘60 steken een paar
Chiroleiders, ouders en oud-leiders de
koppen bij elkaar. Ze hebben het idee
om van de oude leegstaande schuur die
grenst aan de vroegere brouwerij aan de
Noorderpoort jeugdlokalen te maken,
specifiek voor de jongste leden van de
speelclub. Vanaf dat moment noemen
zij zich het ‘Schuurcomitee’. Na ettelijke
Rommelmarkt tijdens de Vlierbeekse feesten
vergaderingen starten de verbouwingen
en in 1974 is alles klaar. In 1980 wordt het
‘Schuurcomitee’ officieel een vzw met als doel de sanering van alle lokalen van de jongens- en meisjes
Chiro.

Facebook Vlierbeekse Feesten

9.6. Vlierbeekse feesten

Om dit te financieren organiseert men jaarlijks de Septemberfeesten. Vanaf 1979 wordt dit omgedoopt
tot Vlierbeekse feesten waar het publiek zich kan vermaken in de feesttent, het restaurant en kinderdorp.
Op het einde van de jaren ‘90 breiden de feesten uit met een rommelmarkt op 1 mei. Rond 2015 wordt de
Heksentocht, tot dan telkens rond 1 november georganiseerd door de Landelijke Gilden, overgenomen en
toegevoegd aan de Vlierbeekse feesten.

9.7. Katholieke Arbeidersvrouwen worden Femma
De beweging is ontstaan als ‘Nationaal Verbond der Christelijke Vrouwengilden’ en ijvert bij haar oprichting in 1920 voor méér materiële welstand en welzijn voor arbeidersvrouwen en hun gezin. Ze richt allerlei
vormingen in – nog steeds - en sticht ook een ‘Moederkas’ met raadplegingen voor moeder en kind.
De ‘Christelijke Vrouwengilde van Kessel-Loo Vlierbeek’, Kessel-Lo toen nog geschreven met twee o’s,
gaat in 1943 van start met 172 leden die bij de Nationale Moederkas zijn aangesloten. De naam verandert
in ‘Kristelijke Arbeidersvrouwen’ (KAV) en Vlierbeek Kessel-Lo en groeit en bloeit.
In 2012 verandert de naam in Femma. Ook de organisatievorm verandert, maar de essentie blijft: een
vrouwenbeweging die vrouwen samenbrengt voor ontmoeting, om bij te leren, om cultuur te beleven en
om actief mee te werken aan een meer rechtvaardige en solidaire lokale samenleving. De vrijwilligersorganisatie zet ook nu nog elk jaar een rijke waaier aan activiteiten op: ontmoetingsinitiatieven, praktische en
algemeen vormende lessen, daguitstappen, crea-activiteiten, sport, … Ook doet men actief mee aan lokale
initiatieven, campagnes en acties zoals. de Cultuurraad, Levensloop, Kom op tegen Kanker en acties van
ngo’s. Voor de circa 125 leden keuze te over!
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9.8. Samana Vlierbeek
Bij velen is Samana nog gekend onder de vroegere naam Ziekenzorg. Oorspronkelijk staat de vereniging
daadwerkelijk in voor het begeleiden en verzorgen van de zieken. Pas later, wanneer de diensten voor
gezinshulp en thuisverpleging ingang vinden, zijn de activiteiten meer gericht op sociaal contact en emotionele steun aan chronisch zieken, ouderen met een zorgnood en hun mantelzorgers. Behalve huisbezoeken
organiseert men ook activiteiten zoals cursussen, een hobbyclub, voordrachten, feesten, uitstappen en
vakanties. Lotgenotencontact wordt aangemoedigd en de talrijke vrijwilligers maken dit mogelijk. Samana
is ondertussen een mantelzorgvereniging onder de vleugels van de Christelijke Mutualiteit.
Ziekenzorg Kessel-lo wordt opgericht in 1968. Elke parochie heeft dan zijn eigen kern: Don Bosco,
Blauwput, Vlierbeek en Boven-lo. Rond 1985 splitst men deze groepen verder op tot zelfstandige eenheden en zo ontstaat Ziekenzorg Vlierbeek. Vandaag heeft de vereniging nog niets aan relevantie ingeboet,
de nood aan aandacht en zorg voor elkaar is nog steeds broodnodig. Nieuwe vrijwilligers vinden wordt
wel een permanente uitdaging.

9.9. Koninklijke Harmonie de Volharding
Deze harmonie is eigenlijk van Blauwput, maar is niet uit Vlierbeek weg te slaan. Het muziekgezelschap
wordt opgericht in 1925 als een katholieke fanfare. Er bestaan voordien al een fanfare van de mannen
van de spoorweg en een socialistische fanfare. In 1967 wordt De Volharding een harmonie en sinds haar
50-jarig jubileum in 1975 mag er zelfs ‘Koninklijk’ voorstaan. Van toen af doen ook vrouwelijke muzikanten
hun intrede en die zijn nu zelfs in de meerderheid.
Repeteren deed men vroeger in het café ‘Het Oud Leemen Huis’ op de Oude Diestsesteenweg, in een
klaslokaal in de Jozef Pierrestraat, in zaal het Bad en tenslotte nu in de abdij van Vlierbeek.
Ter ere van Sint Cecilia, de beschermheilige van de muzikanten, viert men jaarlijks het Ceciliafeest of teerfeest. In vroegere tijden begint zo’n feest met een misviering. Nadien trekt de harmonie de straat op en
bezoekt men minstens drie ereleden, cafés welteverstaan, zoals ‘In Den Rozenkrans’ of ‘de Biekorf’ op de
Dieststesteenweg. Steevast is er politiebegeleiding nodig om dit alles in goede banen te leiden. De dames
mogen meelopen in de stoet, maar hebben daar blijkbaar zelden zin in. Misschien komt dat ook omdat men
vóór het klooster steevast het succesnummer ‘Charel, ik heb uw gat gezien’ ten berde brengt?
In 1975 stichten ze de jeugdband ‘V-sound’, die een nieuwe koers vaart wanneer Nele Ghijs in 1999 het
instaporkest opricht. Heel wat jongeren vinden hun weg naar dit orkest dat 40 leden telt met een gemiddelde leeftijd van vijftien jaar.
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J. van Leeuwen
J. van Leeuwen

Muziek doet leven bij Harmonie de Volharding

De harmonie speelt zowel klassieke muziek, populaire muziek als volksmuziek en luistert daarmee heel
wat gemeentelijke feestelijkheden op, zoals de Kesselse feesten, de inhuldiging van nieuwbouwwijken in Lolanden, de start van Leuven kermis, de stoet der Jaartallen, de Abrahamstoet, huwelijken en
doopfeesten.
Voor de leden is de harmonie natuurlijk veel meer dan alleen de repetitie op vrijdagavond. Want ja, wie
gaat er nu direct naar huis na een repetitie? Velen blijven nadien hangen ‘In Den Rozenkrans’. Dit café is
trouwens al van oudsher erelid van de harmonie. En daar worden tussen ‘pot en pint’ ernstige gesprekken
gevoerd over de actualiteit, de grootste filosofische debatten gevoerd en heel wat plannen gesmeed. En
natuurlijk wordt er ook heel veel gezwansd, gelachen en geplaagd.
Van al deze verenigingen vonden we een stuk geschiedenis. En dan is er nog de Katholieke Werkliedenbond
(KWB) die sinds enige jaren een nieuw elan beleeft door de inzet van haar jonge leden. Houd de buurtvitrine maar in de gaten, want hun aanbod is boeiend en staat open voor iedereen.
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Wim Vanparijs

Opruimactie Zwerfvuil

10. VLIERBEEK VANDAAG EN MORGEN
De klassieke verenigingen zijn in Vlierbeek – net als elders in Vlaanderen - gegroeid uit hun grote broers
en zusters op nationaal of Vlaams niveau. Ze vertegenwoordigen vaak een zuil of stand zoals die in de
twintigste eeuw hun groei en bloei hebben gekend. Maar er ontstaan ook eigen plaatselijke initiatieven.

10.1. De Vlierbeekriders
Het is in 2009 dat twee buren van Vlierbeekveld een wielertoeristenclub oprichten. Logischerwijs noemen
zij hun club ‘de Vlierbeekriders’. Terwijl er tijdens het eerste jaar wekelijks twintig wielertoeristen komen
opdagen, worden er dat al gauw vijftig en de euforie stijgt ten top bij de honderdste deelnemer. Nu in
2020 zit men al aan 255 leden. Iedere woensdagavond en zondagmorgen van maart tot september rijden
ze in 5 groepen ritten die in afstand en snelheid verschillen. Ook tijdens de winter zijn er fietstochten
afhankelijk van het weer. De vertrekplaats is aan de Westerpoort van de abdij.
Elk jaar wordt een groot wielerevent voor jong en oud georganiseerd waarbij men kan kiezen uit vijf
afstanden. Naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan schonken de Vlierbeekriders een AED-toestel (defibrillator) aan de abdij, die te vinden is onder de Westerpoort.
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10.2. Buurtinitiatieven
Buurtbewoners vinden elkaar ook in reeks van acties, die de stad stimuleert met een ‘Kom op voor je wijk’
budget. De boomgaard van de abdij is er zo een. Enkele buurtbewoners sloegen de handen in elkaar om
deze prachtig plek te onderhouden. De groep groeide aan en elke eerste zaterdag van de maand wordt er
gesnoeid, gewied, geplant, nestkasten beheerd en ook samen gepauzeerd bij een drankje en stuk appelcake. Als het hard fruit rijp is, kan men tijdens de jaarlijkse ‘open boomgaard’ de appels proeven en laten
persen. Een keer per jaar is er een picknick in de boomgaard voor de hele buurt.
Iedereen kent de boekentillen waar je boeken kan achterlaten en eventueel andere meenemen. Er zijn
buurtvitrines met aankondigingen van activiteiten en zoekertjes. Buurtbewoners tekenden samen de herinrichting van het gemeenteplein. Er wordt hard gewerkt in de buurtmoestuinen aan het Toekomstplein
en in Vlierbeekveld. Ook het pleintje aan café ‘De Kastaar’ zal een facelift krijgen. Met een jaarlijkse zwerfvuilactie maken buurtbewoners de omgeving schoon.

Wim Vanparijs

Abdijfeesten Vlierbeek

In 2011 strijkt ‘Caroussel Kessel-Lo’ neer in de abdij. In 2020 zou het ‘Côté Jardin’ worden met een uitgebreid programma voor de kinderen, in samenwerking met de vele verenigingen. Maar daar stak het
coronavirus helaas een stokje voor. Iets verder in Heuvelhof is het pleintje heringericht met inspraak van
de bewoners. Daar staat van de lente tot de herfst regelmatig de buurtkar van het Lokaal Dienstencentrum
Ter Vlierbeke. Breng je glas of koffiebeker mee en hij wordt gevuld!

De Vlierbeekriders in actie

Open boomgaarddag
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Betty Janssen

Een gevelplantactie vergroent de Holsbeeksesteenweg,
die inmiddels ook ‘Fairtradestraat’ is geworden, dankzij
de inzet van vele bewoners. Aan buurtfeesten en speelstraten is ook geen gebrek. Ze brengen de buren op
straat en bij elkaar.

Fairetradestraat (schildering op de muur van school Heffel)

Het digitaal sociaal netwerk Hoplr heeft zich intussen
ook in de ‘Kesselse bergen en Vlierbeek’ genesteld,
zoals dit stadsdeel nu door de stad wordt genoemd.
Honderden buren gebruiken het voor zoekertjes, het
lenen van materiaal, waarschuwingen, verloren huisdieren, uitnodigingen voor een feest enzovoort.

10.3. Natuurpunt Vlierbeek

Facebook Natuurpunt

Het Lovenarenbroek is een klein natuurgebied in het Provinciaal domein bij het natuureducatiecentrum.
Het wordt al geruime tijd door vrijwilligers van Natuurpunt onderhouden. Maar ook in de natuur in en om de
abdij wordt gewerkt aan een natuurreservaat. Met het masterplan in het vooruitzicht vinden de Watergroep,
Natuurpunt Leuven, de stad, de Provincie en
de buurt elkaar voor het beheer en de ontwikkeling van de groene zone rond de abdij. Sinds
2017 organiseert een enthousiaste groep met een
gedeelde passie voor het Vlierbeekse groen wandelingen met natuurgidsen, heksentochten voor
kinderen, een jaarlijkse opruimactie i.s.m. stad
Leuven en De Watergroep, een openluchtconcert
a capella in de Wijkboomgaard, determinatie en
werkdagen in het Lovenarenbroek, een zeisinitiatie, inventarisatie van nachtvlinders, plaatsen van
wildcamera’s, een herboristengroep enzovoort.
Sinds 2020 bestaat Natuurpunt Vlierbeek als een
lokale kern van Natuurpunt Leuven. Iedereen met
een hart voor de natuur in Vlierbeek is welkom
om mee te doen aan de talrijke activiteiten. In de
buurtvitrines en op facebook vind je de kalender.

Natuurpunt aan het werk
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studieteam Studio Roma – BUUR – Ars Horti

Toekomstplan van de abdijsite

11. EEN BLIK OP DE TOEKOMST VAN VLIERBEEK
De abdij en haar omgeving worden druk bezocht en erg gewaardeerd door omwonenden en wandelaars.
De restauratie van de gebouwen is nog lang niet voltooid. Waar wil men naartoe met deze prachtige site?
Welke functies zijn gewenst en hoe zal men het aanpakken en faseren?
Een masterplan tekent het kader met richtlijnen en ambities voor de komende 20 à 30 jaar. Het plan is niet
in steen gebeiteld en kan nog worden aangepast, maar vast staat dat deze omgeving een plek van rust en
stilte blijft met gemeenschapsfuncties voor de ruime buurt. Men wil het historisch kader herstellen met de
grandeur van weleer, maar ook een plaats creëren waar het aangenaam en rustig vertoeven is, in een uitgesproken landschap. Nieuwe functies kunnen een plaats krijgen mits ze passen in de huidige vormen van
rust, natuur, landbouw en gemeenschapsleven. Voor de parochie blijft dit de ultieme ontmoetingsplaats.
De omgeving reikt tot aan de Schoolbergenstraat, Kortrijksestraat, Molenstraat, Vlierbeeklaan en
Holsbeeksesteenweg. De waterlopen Abdij- en Molenbeek en Vlukken doorstromen het gebied waarvan
de diepe ondergrond drinkbaar water levert aan de Watergroep.
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Het masterplan kwam tot stand na intensief overleg met alle belanghebbenden sinds 2017. Naast de stad
Leuven en de kerkfabriek, werden ook de provincie, Onroerend Erfgoed, Natuur en Bos, de Watergroep,
de eigenaars, de plaatselijke verenigingen (o.a. Heemkundige Kring, Chiro…) en de Abdijschool betrokken.
Het studieteam Studio Roma deed het bestemmingsonderzoek vanuit haar bureel in de abdij zelf, in
samenwerking met BUUR en Ars Horti. Het plan deelt de site op in drie zones en beschrijft per zone wat
er op korte en lange termijn mogelijk is.
Buiten de abdijmuren keert het oorspronkelijke landschap terug: de vroegere weilanden of kouter, de
vijvers met het waterhuishoudingssysteem en de dreven langs de waterlopen. De Lindenpoort zal aan de
oostkant herrijzen en krijgt een nieuwe toegangsdreef. Ontbrekende abdijmuren worden terug ingevuld.
De grens tussen binnen en buiten de abdij die nu is vervaagd, zal weer duidelijker zichtbaar worden.
Het kerkhof krijgt een transformatie met respect voor alle gevoeligheden. De concessie van
de bestaande graven blijft, maar de recentste uitbreiding van het kerkhof verdwijnt wel op
de lange termijn. De graven met een erfgoedwaarde verhuizen mogelijks naar een mooiere
omgeving waar ze beter tot hun recht komen. De herinrichting van het kerkhof past in een
breder beleid van de stad over kerkhoven en het is de bedoeling het geheel in te richten tot
een aangename plek.
Tussen de school en de abdij verdwijnen de prefabklassen waardoor er ruimte vrijkomt voor
een groene speelplaats, die ook door de Chiro en andere verenigingen gebruikt kan worden.
Zo wordt ook het zicht op de abdijkerk hersteld. In de plaats denkt men aan een nieuwbouw
op de huidige parking, los van de abdijmuren. De Chiro krijgt dan een nieuw onderkomen in
de oude klaslokalen. Een nieuwe parking langs de Kortrijksestraat wordt geïntegreerd in het
landschap door een oplopende helling. Er blijft een kiss-and-ride-zone voor de school en ook
aan parking voor personen met een handicap is er gedacht.
Binnen de abdijmuren staat de stilte centraal. Het ‘claustrum’, de kerk met het pandhof en
de vroegere kloostergebouwen, blijft het centrum van de parochie en de religieuze werking.
Culturele activiteiten blijven mogelijk naast wonen en werken. Rond het claustrum komt ruimte
voor ambachten, ontmoeting, wonen en landbouw, maar ook buurtmoestuinen en pluktuinen.
De abdijtuinen krijgen terug dezelfde strakke indeling als vroeger: het voorplein, het Engelse
hof, het neerhof, de abtstuin, de pandtuin, de boomgaard en de parterretuin worden duidelijker afgebakend en krijgen een eigen invulling.
In de gemeenschapszone binnen de muren blijft er plaats voor de jeugd- en buurtwerking en
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het verenigingsleven. Jaarlijkse evenementen zoals de Vlierbeekse Feesten en de rommelmarkt zijn een
mooie traditie en vergaderingen en ontmoetingen blijven mogelijk in de Westerpoort.
De Vlierbekenaren volgen met veel interesse en vol verwachting hoe de abdij met haar omgeving stapsgewijs een nog mooiere, meer leefbare en aangenamere plek zal worden voor iedereen. Het juiste evenwicht
vinden tussen een stiltesite en een levendige plek, zal een goed georganiseerd overlegplatform vragen.
Begin oktober 2020 werd de langverwachte subsidie goedgekeurd. Vreugde alom. De restauratie van
deze gebouwen kan eindelijk van start. Een eerste stap naar de uitvoering van het masterplan.

Jan Crab

Zicht op de abdij en haar omgeving
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n NAWOORD
Wij hopen dat u werd aangesproken door ons verhaal over het boeiende Vlierbeek en haar omgeving. Laat dit een aanzet zijn om de
erfenis van voorgaande generaties te koesteren. Pas door ontmoetingen en contacten wordt het mogelijk de buren echt te leren kennen.
Uit de tekst blijkt trouwens dat Vlierbeek, en niet alleen de abdij,
een hechte gemeenschap vormt met een uitgebreid verenigingsleven. We hopen dat de ‘vernieuwde’ abdijsite een bindende kracht
wordt om dit verenigingsleven en nieuwe buurtinitiatieven aan te
moedigen. Vergaderlokalen en polyvalente ruimten zouden dit alvast
bevorderen. We hopen dat de overkoepelende website www.abdijvanvlierbeek.be al deze activiteit zichtbaar maakt en zin doet krijgen
om mee te doen. De stilte en luwte van het groene Vlierbeek zijn
van onschatbare waarde in het dichtbevolkte Kessel-Lo. We hopen er
elkaar te ontmoeten bij pot en pint of één van de talrijke initiatieven.
We vonden veel informatie op de prachtige website www.abdijvanvlierbeek.be, een realisatie van de Heemkundige
Kring en Trefpunt Vlierbeek vzw.
Maar ook raadpleegden we: www.geopunt.be, www.facebook.com/NatuurpuntVlierbeek, en www.
Vlaamsevolksverhalenbank.be
Met dank voor documentatie, foto’s en raad van de mensen van de Heffel, Dirk Vansina, Francis Vansina, Herman
Huveners, Roger Stuyven, Oswald De Belder (beheerder van het Provinciedomein), Chris Goossens (Femma
Vlierbeek), Patricia Lardaux (Vlierbeekriders), Moniek Nijs (Samana), Willem Laermans (Natuurpunt), Marc
Schoolmeesters (Chiro), Marie-Louise Lemmens (°1940, bewoonster WZC Ter Vlierbeke), Bea Meys, Robrecht
Janssen, Paul Cockx, Rice Ramakers en Wendelynne Michaux (Heemkundige Kring) en iedereen wiens naam we hier
vergeten zijn.
Met bijzondere dank aan de personen die zich door ons lieten interviewen in 2019-2020:
– Frans Uyttebroeck °1949, laatste eigenaar van de Primela
– Jeanne Dechamps °1940, opgegroeid op de boerderij in de abdijsite
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Verantwoordelijke uitgever:
De bewoners van Vlierbeek

– Flor Mouling °1939 †2020, echtgenoot van het kleinkind van Pie de Nijper
– Benny Dierickx °1960, laatste uitbater van Pie de Nijper
– Frans Billet °1939, buurtbewoner die als kind een tijd woonde bij zijn grootvader in de abdijsite
– Marceline Janssens °1924 en geïnterviewd in 2012 in WZC Ter Vlierbeke
– Stefanie Vandeput °1933, buurtbewoonster
– George Vansina °1918, buurtbewoner
– Nadine Debrun °1944, buurtbewoonster
– zuster Maria °1935 †2020 en zuster Josée °1933

Deze Straathistories is een realisatie
van de buurtbewoners van Vlierbeek,
met steun van de Erfgoedcel Leuven
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Zelf interesse in Straathistories?
Kijk op www.erfgoedcelleuven.be/straathistories
en neem contact op met de Erfgoedcel.
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