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Woord vooraf

Het is niet zo lang geleden dat het verboden was 
om het domein de Merode met zijn kasteel en 
grote bossen te betreden. Een ontmoeting met 
een prinselijke boswachter had je liever niet.

Vandaag liggen de kaarten in dit gebied heel an-
ders. De Merode is een streek geworden, jouw 
streek, waar beleving en ontmoeting centraal 
staan. 

Samenwerkingen over gemeente- en provin-
ciegrenzen en ontmoetingen tussen partners 
uit verschillende sectoren worden gestimu-
leerd en aangemoedigd. Dat maakt van het 
plattelandsproject de Merode een trein in volle 
vaart, dat nu al zijn sporen verdiend heeft: het 
landschap oogt fraaier, de natuur is toeganke lijk 
voor iedereen, er zijn toegangspoorten, wandel-, 
fiets-, ruiter- en nog veel meer paden. 

Het landschappelijke en historische erfgoed krijgt 
meer en meer waardering, wat past in een veel 
bredere, zelfs mondiale beweging van aandacht 
voor de eigen omgeving. 

Dat maakt dit boek zo boeiend. Het vertelt het 
verhaal van de groei van een privaat domein 
naar ons gebied de Merode. Het vertelt over 
vroeger en nu, maar ook over hoe het ver-
leden het nu maakt. Het toont je plekken die 
je al kende, maar misschien ook onvermoede 
plaatsen, met hun eigen mysterieuze verhaal, 
die wachten op ontdekking.

Peter Bellens,
voorzitter stuurgroep de Merode
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Dit boek is geen traditioneel boek voor erfgoed-
kenners en heeft ook niet de pretentie om volledig 
te zijn. Het is een selectie van verhalen, anek-
dotes en feiten die iets vertellen over de streek. 
Het boek is gemaakt voor en door bewoners, met 
ondersteuning van Europa en Vlaanderen.

Plattelandsontwikkeling lukt niet zonder be-
trokkenheid van mensen. Daarom hebben we 
nauw samengewerkt met lokale erfgoedorgani-
saties. Het is immers hun uitdrukkelijke wens 
om hun kennis te delen met nieuwkomers en de 
jongere generaties.

Het boek bestaat uit vijf delen die telkens een 
stuk streekgeschiedenis samenbrengen in één 
verhaallijn. De vijf thema’s zijn als het ware 
de sterktemakers van de Merode. Het figuurtje 
Floere, de steenmarter vormt een visuele rode 
draad door het boek. Hij vertelt korte wist-je-dat-
jes of wat langere anekdotes. Uiteraard worden 
verscheidene locaties genoemd waar verhalen en 
gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Daarom 
vind je achteraan enkele gebieds kaarten terug 
waar je de vermelde plaatsen op kan terugvin-

den. Op die manier nodigt het boek uit om de 
Merode vandaag te (her)ontdekken.

Dit boek is het resultaat van intense samen-
werking. Eerst en vooral is er natuurlijk de auteur 
Glenn Geeraerts. Hij is meer dan een schrijver, hij 
is ook een kenner van de streek. Dan zijn er de 
vrijwilligers uit de erfgoedorganisaties en het 
ondernemersnetwerk die samen de leesgroep 
vormden. Ze stonden voor de spannende taak 
om frisheid, leesbaarheid en wetenschappelijke 
correctheid te combineren. 

Ten slotte wil ik de medewerkers van de Vlaamse 
Landmaatschappij en van de vzw Strategische 
Projectenorganisatie Kempen bedanken voor 
hun volhardende inspann ing inzake research, 
redactie, fotografie en de begeleiding van de 
leesgroep. Het resultaat mag er zijn.

Veel leesplezier!

Stijn Messiaen
Afdelingshoofd VLM regio Oost

Dit boek is bedoeld voor jou, beste bewoner van de Merode. 
Leg het op je salontafel en neem het af en toe ter hand. 

Misschien maakt het je tot ambassadeur van je eigen streek, 
van dat nieuwe de Merode waar het prinsheerlijk wonen is.

Beste lezer,



8 Kloosters en abdijen

28 Familie de Merode

50 Landschap en natuur

70 Schrijvers en verhalen

90 Stilte als erfgoed
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KLOOSTERS EN ABDIJEN
Voor de Franse Revolutie (1789) was de macht verdeeld tussen de kerk en de adel. In 

deze streek hadden vooral de abdijen van Averbode en Tongerlo een grote impact op het 

leven van de inwoners. Ze waren de grootgrondbezitters van de Kempen. 

Zelfvoorziening werd hoog in het vaandel gedragen. De norbertijnen verbouwden hun 

eigen wijn. De abdijen inden ook tienden van de landbouwopbrengsten op de gronden 

die zij verpachtten. Voor elke kwaal was er wel een heilige bij wie je terechtkon. De 

vele kapelletjes kenmerken ook vandaag nog het landschap. Een mirakel op de scherpe 

heuvel maakte van Scherpenheuvel een echt bedevaartsoord. 
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Een monument van een molen

Even buiten de dorpskern van Tongerlo ligt, een beetje 
verloren in het landschap, een oude windmolen. De 
staande wip, het huis van de molenaar, de Kempense 
schuur met het typische strodak, het bakhuisje en de 
staakmolen zelf: de tijd lijkt hier al een eeuwigheid 
stil te staan.
De Beddermolen staat er al een tijdje werkloos bij, 
maar ooit was dat anders. Wanneer de wieken hier 
begonnen te draaien, weten we niet met zeker-
heid. Wellicht lieten de paters van Tongerlo al in 
de middeleeuwen graan malen op deze plek. In de 
archieven van de abdij duikt de molen voor het eerst 
op in 1535. Kaartmateriaal uit de 18e eeuw toont hoe 
alles wat er vandaag is, er toen ook al was, zelfs op 
precies dezelfde plek. En dat ondanks het feit dat de 
molen twee keer afbrandde en hij meermaals ver-
bouwd werd.

Zelfvoorzienende paters

Een hoofdstuk over kloosters en abdijen openen 
met een windmolen lijkt op het eerste gezicht wat 
ongewoon. De volgende paragrafen zullen je van het      
tegendeel overtuigen.

Sinds hun ontstaan omstreeks 1130 hebben de nor-
bertijnenabdijen van Tongerlo en Averbode zich 
ontwikkeld tot spirituele centra. De paters wijdden 
hun leven aan studie en gebed. Ook zielzorg is een 
eeuwenoude traditie: beide Kempense abdijen bouw-
den een netwerk van parochies uit dat honderden 
jaren lang veel stormen wist te trotseren.

Even klassiek is het zelfvoorzienende karakter van 
abdijen in het ancien régime. De paters bakten zelf 
brood, kweekten vis in hun eigen vijvers en teelden 
groenten in de kloostertuin. Een flinke veestapel – 

Wist je dat heel wat plekken in de Merode er nog net zo 
uitzien als honderden jaren geleden? Daarom werd in 2011 
de Beddermolen in Tongerlo een beschermd monument.
Wist je dat in Langdorp ook een historische windmolen te 
vinden is? De Heimolen werd gerenoveerd en voor het 
publiek opengesteld.

De impact van de abdijen op 
de streek
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koeien, varkens, schapen, kippen en dui-ven – zorgde 
voor vlees. Op het abdijdomein bevond zich gewoon-
lijk een brouwerij, terwijl de productie van de wijn-
gaard vooral voor de abt en zijn gasten was bestemd. 

Grootgrondbezitters in de Kempen

Landbouw vormde een voorname bron van inkom-
sten voor de abdijen. Boeren – zogenaamde pachters 
– mochten een lap grond van de paters bewerken 
en moesten in ruil daarvoor een tiende van de op-
brengst afstaan. Grote tiendenschuren, zoals de 
Boerenkrijgschuur in Tongerlo of de tiendenschuur 
in Tessenderlo, herinneren aan de periode dat die be-
lasting nog in natura werd geïnd. Later werden de 
tienden in klinkende munt betaald.

Het hoeft niet te verbazen dat Averbode en Tongerlo 
uitgroeiden tot voorname landbouwcentra. Beide ab-
dijen behoorden in de eeuwen voor de Franse 
Revolutie tot het selecte clubje grootgrondbezitters 
in de Kempen. De abdij van Tongerlo bezat in het 
midden van de 18e eeuw ruim 3500 hectare akker-
land, weiden, bossen, veengrond, heide, vennen en 
vijvers. Daarmee stond ze op de vierde plaats in de 
rangorde van de Brabantse abdijen. Het naburige 
Averbode moest het stellen met ‘slechts’ 2700 hec-
tare. 

Tongerlo was eigenaar van maar liefst 103 boerde-
rijen. Enkele van die pachthoeven bestaan nog al-

tijd. De Steine Hoeve, op een steenworp van de abdij, 
werd uitvoerig gerestaureerd. Het oudste gedeelte 
van die boerderij dateert van de 16e eeuw. Ook de 
Vosdonkhoeve in Ramsel en de Spikdorenhoeve in 
Westerlo figureren al op oude kaarten van de abdij.

Het abdijarchief maakt ook gewag van een watermo-
len en acht windmolens. Zo komen we weer bij de 
Beddermolen terecht, waar de norbertijnen van 
Tongerlo minstens tweehonderd jaar lang graan 
lieten malen. Graan was nodig om brood te bakken, 
maar ook om mout te bereiden – onmisbaar bij het 
bierbrouwen – en om het vee te voederen. De molens 
waren trouwens goed voor 5 procent van de inkom-
sten van de abdij.

De abt die tegen de keizer vocht

De politieke ambities van de norbertijnen werden 
het duidelijkst zichtbaar tijdens de Brabantse Om-
wenteling (1789-1790). De opstand tegen de Oosten-
rijkse keizer werd bijna volledig gefinancierd door de 

abdij van Tongerlo.
De Hermanstoren, het gebouwtje met de trapgevel 
op de noordwestelijke hoek van de abdijmuur, dankt 
zijn naam aan een verhaal uit die periode. Godfried 
Hermans, de toenmalige abt, zou langs dat torentje 
zijn ontsnapt toen de Oostenrijkers hem door de 
kloostergebouwen achterna zaten.

Hermans, abt sinds 1780, beschouwde de strijd te-
gen de keizer als een erezaak. Via het uitgebreide 
netwerk van door de abdij bediende parochies – dat 
waren er meer dan veertig – kon hij de lokale bevolk-
ing klaarstomen voor de opstand. Op de persen van 
de abdijdrukkerij werd anti-Oostenrijkse propagan-
da gedrukt.

Een papieren kanaal

De norbertijnen worden wel eens de ontginners van 
de Kempen genoemd. Toch bleef de regio tot een 
eind in de twintigste eeuw een economisch achter-
gesteld gebied. Al in de 18e eeuw besefte de prelaat 
van Tongerlo dat de gebrekkige bereikbaarheid van 
de Zuiderkempen de welvaart van de streek afremde. 
Godfried Hermans kende het gebied als z’n broekzak. 
Zijn geboortehuis stond immers aan het marktplein 
van Groot-Vorst. 
Toen hij abt van Tongerlo werd, maakte Hermans 
werk van een plan waarover hij al jaren liep te tob-
ben: een kanaal van Oosterlo naar Lier. Die water-
weg moest de arme Zuiderkempen economisch ont-

sluiten. In een brief aan de Staten van Brabant deed 
hij het plan uit de doeken.
De nieuwe waterweg zou de Grote Nete bij Ooster -
lo verbinden met de samenvloeiing van de twee 
Neten in Lier. Het volstond om de Wimp, een 
bestaand waterloopje, te verbreden en in te dijken. 
Langs het tracé, zo schreef de abt, lagen immense 
heidegebieden die schreeuwden om te worden ont-
gonnen. Hermans dacht uiteraard ook aan de voor-
delen die zo’n vaart had voor Tongerlo. Als abt wist 
hij maar al te goed wat de aanvoer van brandstoffen, 
bouwmateriaal en levensmiddelen uit de stad aan 
de abdij kostte. Vervoer over het water zou een stuk 
goedkoper zijn. Tongerlo had trouwens ervaring met 
dat soort waterwerken: tussen Roosendaal en Essen 
had de abdij een kanaal laten graven voor de turf-
stekerij.

Om de Staten van Brabant te overtuigen had de abt 
een ultiem argument klaar: de streekbewoners zijn 
opvallend nijver en werkzaam, waardoor ze ‘de an-
dere Kempenaers verre te boven gaen’. De abt kreeg 
de financiering van het project rond, maar had met 
protest af te rekenen. Was het bevaarbaar maken van 
de Grote Nete geen beter alternatief? En was het niet 
vooral de abdij zélf die zou profiteren van het nieu-
we kanaal? De molenaar van Oosterlo mopperde dan 
weer dat zijn rad in de zomer droog zou komen te 
staan. De Brabantse Omwenteling zorgde ervoor dat 
het kanaalplan definitief in de lade verdween.

Wist je dat de abten van de abdijen van 
Averbode en Tongerlo ook veel politieke 
macht hadden? Ze hadden immers een zit-
je in de Staten van Brabant, zeg maar het 
parlement van toen.
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Op bezoek bij de pastoor

In plattelandsdorpen vielen vroeger twee huizen me-
teen op: dat van God en dat van de pastoor. Terwijl 
woninkjes met lemen muren en strodaken eeuwen-
lang het straatbeeld bepaalden, lieten de norbertij-
nen in hun parochies forse stenen herenhuizen op-
trekken. 

Een mooi voorbeeld van zo’n typische norbertijnen-
pastorie vind je in Eindhout, vanouds een parochie 
van Averbode. De ophaalbrug en de inrijpoort zijn 
verdwenen, maar de omwalling bleef intact. Oor-
spronkelijk lag elke norbertijnenpastorie binnen zo’n 
gracht. Ze hield rondtrekkende bendes en soldaten 
op afstand.

De Eindhoutse pastoorswoning werd gebouwd in 
1720, die van Groot-Vorst in 1690. De stenen werden 
op de bouwwerf zelf gebakken. Voor de deur- en 
raamomlijstingen werd zandsteen gebruikt. Zoals bij 
alle authentieke norbertijnenhuizen zit de voordeur 
netjes in het midden van de gevel: links en rechts 
bevinden zich evenveel hoge vensters. Wat je niet 
kunt zien aan de buitenkant, maar er wel is: het 
mooie 18e-eeuwse stucwerk op de plafonds.

Liefhebbers van norbertijnenarchitectuur kunnen 
een route uitstippelen die hen in de Zuiderkempen 
alleen al naar enkele mooie (voormalige) pastoors-
woningen voert: Tessenderlo, Messelbroek en Groot-

Vorst (alle drie gebouwd door Averbode), of Westerlo 
en Houtvenne (allebei van Tongerlo). In Oevel werd 
het dak van het gebouw opgetild toen de pastoor 
er in 1910 een verdieping bovenop liet plaatsen. De 
oude pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwe-parochie 
in Diest deed tot voor kort dienst als politiekantoor, 
boevencel inbegrepen.

Het land van de witte parochies

De parochie Testelt wordt al meer dan achthonderd 
jaar ‘bediend’ door de witheren van Averbode. Ook 
elders in het Merodegebied is de band tussen paro-
chie en abdij eeuwenoud. De pastorieën (en de ker-
ken) zijn er de stille getuigen van. 

Maar hoe ontstond dat netwerk van ‘witte’ parochies 
nu eigenlijk? De norbertijnse traditie van zielzorg 
gaat terug tot de 12e eeuw, de stichtingsperiode 
van Averbode, Tongerlo en tal van andere wit-
herenkloosters. In die tijd waren de meeste kerken 
het bezit van adellijke families. De paus maakte een 
einde aan die toestand: leken mochten niet langer 
een eigen kerk hebben. In de praktijk werden veel 
kerken overgedragen aan kloosters en abdijen, die 
wel het recht hadden op een kerk als eigendom. 

Het Averboodse parochiedomein kreeg heel snel vorm. 
Bij de stichting van de abdij, in 1134, kreeg Averbode 
meteen de parochie Tessenderlo in de schoot geworp-
en. Het Luikse Sint-Lambertuskapittel schonk Testelt W
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in 1147. Messelbroek, tot dan eigendom van Jan van 
Messelbroek, volgde in 1166. In het 17e-eeuwse Kaart-
boek van Averbode worden 27 parochies vermeld, 
van Venlo tot Oostmalle. Het parochiedomein van 
Tongerlo telde ooit 41 kerktorens, met Orp-le-Grand 
(Waals-Brabant) als zuidelijkste en Nieuwkuijk (bij 
Den Bosch) als noordelijkste punt.

Norbertijnen in de clinch

De schenking van een kerk aan een abdij ging ge-
paard met rechten en plichten. De abt kreeg het 
recht om een pastoor aan te duiden. De abdij werd 
verplicht om behalve de kerk ook de pastorie en haar 
bewoners te onderhouden. Tegelijk had ze recht op 
alle inkomsten van de parochie, zoals de tienden.

Als het op grond en centen aankwam, kwam de abt 
van Tongerlo geregeld in het vaarwater van zijn con-
frater uit Averbode. Zo’n twistappel was Ham, een 
gehucht ten zuiden van Eindhout. Ham hoorde bij de 
Sint-Lambertusparochie van Eindhout, waar de abt 
van Averbode de pastoor mocht benoemen en belas-
tingen mocht innen in de vorm van tienden.

Nu had de abdij van Tongerlo nogal wat grond in 
Ham. De abt zag jaarlijks 10 procent van de oogst 
richting Averbode versluisd worden en dat zinde 
hem niet. Eindhout mocht dan een Averboodse pa-
rochie zijn, als ‘heer van Ham’ had ook hij bepaal-
de rechten. Een belastingvrij regime voor bepaalde 

percelen, bijvoorbeeld.
Zo werd het gehucht de inzet van een jarenlange ju-
ridische strijd, met een eerste bedrijf in 1505. In dat 
jaar besliste de Raad van Brabant dat enkele stuk-
ken landbouwgrond in Ham voortaan tiendenvrij 
moesten blijven. Even leek het tot een wapenstil-
stand te komen, maar nog tot in de 18e eeuw zouden 
de Kempense abdijen elkaar nog meermaals voor de 
rechtbank dagen.

“Houdt gij ze dom, ik hou ze arm’

“Houdt gij ze dom, ik hou ze arm.’ Die uitspraak 
leggen cynici weleens in de mond van de markies 
van Westerlo. De aangesprokene is steevast de abt 
van Tongerlo of die van Averbode. ‘Ze’ zijn dan de 
inwoners van de Zuiderkempen, die door twee her-
en onder de knoet worden gehouden. Uitspraken 
van dit kaliber moet je met een flinke korrel zout 
nemen. Ze zijn wel tekenend voor de haat-liefde-
verhouding tussen de inwoners van het gebied de 
Merode en hun historische heren.

Hoe groot de invloed van clerus en adel op het dage-
lijks leven van de lokale bevolking was? Dat is moei-
lijk in te schatten. In Westerlo en Herselt, de achter-
tuin van de Merodes, kregen de inwoners wellicht 
vaker te maken met de kasteelbewoners, althans 
met hun rentmeester, die op de Grote Markt in Wes-
terlo resideerde. De jachtopziener van de graaf liep je 
maar beter niet tegen het lijf. In de streek van Aver- K
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bode verwierf de familie de Merode in de 19e eeuw 
duizenden hectare grond. Toch was het de abt die er 
de scepter zwaaide. Of beter: de kromstaf. 

Madonna lokt 60.000 fans in Averbode

Averbode, een doordeweekse dag in de zomer. Een 
buslading jonggepensioneerden komt uit de kerk. De 
rondleiding – ‘door een échte pater’ – was interes-
sant. Maar nu willen ze een ijsje! Bij de zware draai-
poort zwenkt het peloton naar rechts. Maar laat de 
Lekdreef nog even links liggen. Ga gerust rechtdoor, 
de heuvel op.

Boven wacht de Kroningskapel. Het neogotische 
bouwsel is het zorgenkindje van de abdij. De paters 
lieten de kostbare glasramen restaureren, maar van-
dalen sloegen ze tot twee keer toe aan diggelen. Een 
ijzeren hek houdt bezoekers met minder vrome be-
doelingen tegen. 

Als je de kapel de rug toekeert, strekt zich voor je, 
de dreef naar de abdij uit. Deze plek vormde in 1910 
het decor van de Kroningsfeesten. Onder het goed-
keurend oog van kardinaal Mercier werd toen het 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart 
gekroond. De kardinaal was overigens niet alleen: de 
Kroningsfeesten brachten 60.000 mensen op de been. 
Het is amper voor te stellen: 60.000 bedevaarders 
die in dichte drommen door het bos schuifelen om 
toch maar een glimp van het Madonnabeeld op te 

vangen. Voor jongere lezers: denk Pukkelpop, een 
topdag, maar dan zonder drankbonnetjes. En je kon 
er, net als op de wei van Kiewit, een meisje aan de 
haak slaan. Schrijver Ernest Claes leerde tijdens de 
feesten in Averbode zijn latere echtgenote kennen.

Een heilige voor elke kwaal

Kleine kinderen hebben wel eens tandpijn. Vroeger 
werd dat vaak simpelweg opgelost door de fopspeen 
van de kleine uk in suiker of alcohol te drenken. 
Bracht die methode geen soelaas, dan trok moeder 
met haar kroost naar de dichtstbijzijnde Sint-Apol-
loniakapel. In Schoot, in de bossen van de Merode, 
hangt al jarenlang een ‘tandpijnkapelletje’ tegen een 
oude linde. In 2006 werd het kapelletje opgeknapt. 
Het werd weer een herkenningspunt voor wande-
laars en ruiters.

Ernest Claes schreef al dat onze voorouders niet 
zo gauw een dokter raadpleegden. Voor elke ziekte 
en elk ongemak kon je immers bij een heilige ter-
echt. In Jeugd geeft Claes een overzicht van de 
minibedevaarts oorden in de Merode:

“Te Messelbroek werd Sint-Michiel vereerd tegen de 
hoofdpijn, te Wolfsdonk Sint-Antonius-Abt tegen de 
ziekten onder de varkens, te Deurne achter Diest Sin-
te-Wivina, tegen keelpijn en besmettelijke ziekten 
bij mensen en vee (….) – op de Blauwberg Sint-Cor-
nelius tegen stuipen en andere kinderkwalen, in de Ta
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Trichelhoek, tussen Eindhout en Veerle, gingen ze op 
bedevaart naar Sint-Bavo tegen kinkhoest, te Engs-
bergen bij Sinte-Lucia, tegen keelpijn en op-de-long-
en, te Molenstede naar Sint-Amandus, tegen lam-
heid, jicht en stuipen, en te Diest gingen de moeders 
geregeld naar het geboortehuis van Sint-Jan Berch-

mans tegen de ‘overschreeuw’ van de kinderen. Dan 
waren er nog veel verdere bedevaartswegen, waar-
van de treurigste wel die naar Sint-Dimpna te Geel 
was, voor de krankzinnigen, omdat dit ook de droe-
vigste van alle ziekten is.”

Wijnbouw in de Merode, vroeger en nu

In Testelt leidt de Wijngaardstraat wandelaars van het 
dorpscentrum naar de Voortberg. Dat weggetje heeft zijn 
naam niet gestolen. De abdij van Averbode heeft eeuwen-
lang wijn verbouwd op de zuidflank van de Voortberg. De 
Voortberg is een brok ijzerzandsteen, perfect geschikt voor 
wijnbouw. De onderliggende leemlaag zou de wijn dan 
weer zijn diepe kleur bezorgen.

Kanunnik Heylen noteerde in zijn Historische verhande-
ling over de Kempen dat de streek rond Diest in 1521 maar 
liefst 79 wijngaarden telde. Hij had het over wijnstokken 
in Zammel en Messelbroek, op de Dorenberg in Langdorp 
en de Molenberg in Herselt. Volgens een andere norbertijn 
en historicus, Emiel Valvekens, liet niemand minder dan 
Keizer Karel zijn beste wijn uit Testelt aankopen.
In de 18e eeuw verloor de Testeltse wijn terrein. Massale 
import en de niet te stoppen opmars van het bier beteken-
de het einde van de witte en rode Testelaer. In de abdij 

van Averbode bleef de wijn rijkelijk vloeien, maar de pa-
ters gaven de voorkeur aan Duitse moezelwijn en Franse 
bourgogne.

Sinds 1997 vormen wijngaarden opnieuw een vertrouwd 
beeld op de flanken van de Voortberg. De revival van de 
Testeltse wijn is te danken aan Willem Van Aerschot. Samen 
met enkele vrienden plantte hij 1200 wijnstokken. Na enkele 
jaren kon de eerste Bergwijn worden gebotteld. Ook andere 
inwoners van Testelt kregen de smaak te pakken.

Op de Kapittelberg, halfweg tussen Blauberg en Herselt, 
werd de oude wijntraditie al eerder nieuw leven ingebla-
zen. De familie Willekens verbouwt er wijn sinds 1979. In-
tussen is het areaal aangegroeid tot 15.000 wijnstokken. 
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Refugehuizen: schuiloorden in de stad

Spaanse huurlingen, Hollandse huzaren, Oostenrijk-
se dragonders of Franse revolutionairen met een 
slecht humeur? Noem een Europees leger en het 
vond de weg naar het Merodegebied. In de loop van 
de eeuwen werden ook de abdijen in onze regio her-
haaldelijk onder de voet gelopen. Politieke strubbe-
lingen leidden ertoe dat de paters van Tongerlo in 
1637 andere oorden moesten opzoeken. De norber-
tijnen zouden hun abdij pas na vier jaar weer terug-
zien. Hun confraters van Averbode moesten in 1578 
toezien hoe de troepen van paltsgraaf Jan-Casimir 
hun klooster plunderden. In datzelfde Spaanse tijd-
perk bleef de abdij van Averbode, die tot overmaat 
van ramp afbrandde in 1594, een kwarteeuw lang 
onbewoond.

Waar kun je in tijden van nood beter schuilen dan 
in een omwalde stad? Zogenaamde refugehuizen 
boden tijdelijk onderdak aan kloostergemeenschap-
pen in nood. De abdij van Tongerlo bezat er in het an-
cien régime een tiental. Troepengeweld en pestepide-
mies dreven de paters naar hun huizen in Mechelen, 
’s-Hertogenbosch, Breda, Leuven of een van de an-
dere steden waar ze veilig waren. In Diest bouwden 
ze in de 16e eeuw een refuge aan de Demer. Niet al-
leen de paters zelf vonden er hun toevlucht. In tijden 
van gevaar werden er ook archiefstukken en andere 
kostbare abdijbezittingen bewaard. Het was ook een 
soort van belastingkantoor, waar de rentmeester van 

de abdij de tienden in ontvangst nam. De naam van 
het Diestse refugehuis, het Spijker, verwijst naar de 
oorspronkelijke functie van het gebouw. Spicarium is 
Latijn voor graanzolder.

Zo’n optrekje in de stad was bovendien erg handig 
voor plaatselijk lobbywerk, of om te overnachten 
wanneer de abt of zijn provisor voor zaken langere 
tijd in de stad verbleven. In Diest hadden de paters 
van Tongerlo trouwens de abdij van Averbode als 
buur: in de 16e eeuw kocht de Averboodse prelaat 
Van der Schaeft, in wat vandaag de Refugiestraat is, 
een pand dat hij liet inrichten als refugium.

Wist je dat de refugehuizen toevluchtsoor-
den in de stad waren voor kloostergemeen-
schappen in nood? Paters en zusters 
schuilden er voor ziektes of oorlogen.
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Van abdijgehucht tot drukkersdorp

Maria kreeg niet zomaar een kroon in Averbode. Aan-
leiding van de feestelijkheden was de 25e verjaardag 
van de Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw 
van het Heilig Hart. Een hele mondvol. De Broeder-
schap was dan ook een invloedrijke vereniging: het 
dorp Averbode dankt er zelfs zijn ontstaan aan.
De Broederschap (later: Aartsbroederschap) werd op-
gericht in de abdij van Averbode. Met het initiatief, 
naar Frans voorbeeld, wilden de norbertijnen de 
Mariaverering en de devotie tot het Heilig Hart aan-
wakkeren. Zo groeide Averbode op korte tijd uit tot 
een drukbezocht bedevaartsoord. De inwoners van 
het gehucht begrepen al gauw dat er geld te verdie-
nen viel aan die groepjes pelgrims. Als de bedevaar-
ders dan toch moesten wachten op de stoomtram, 
konden ze dat beter doen bij een glas Diesters bier of 
een kop koffie voor een zacht prijsje.

Omstreeks 1900 ontstond aan de voet van de abdij-
heuvel een nieuwe buurt, volledig afgestemd op het 
bedevaarttoerisme. Een tiental hotels, een post- en 
telegraafkantoor, een souvenirwinkel, enkele banket-
bakkers, een slagerij, cafés en restaurants boden de 
zomergasten alles wat ze nodig hadden. De aaneen-
gesloten bebouwing werd door de Franstalige be-
devaarders le faubourg genoemd. Op z’n Eiverbeus 
werd dat: ‘t faboer. Niet alleen het toerisme bracht 
leven in de brouwerij. De Aartsbroederschap zorgde 
ook rechtstreeks voor werkgelegenheid. Bij wijze van 

propaganda liet de vereniging gebedsprentjes en al-
manakken drukken op een kleine pers die in een van 
de kloostergangen werd geïnstalleerd. Vanaf 1886 gaf 
de Aartsbroederschap haar eigen maandblad uit op 
1500 exemplaren: de Bode van Onze-Lieve-Vrouw van 
het Heilig Hart. Daarmee bereikte ze slechts een frac-
tie van haar 422.000 leden.

De Bode vormde de aanzet van een lange drukkers- 
en uitgeverijtraditie. De oude abdijhoeve moest 
plaats maken voor nieuwe, grotere persen. Drukkerij 
Altiora groeide uit tot de grootste werkgever van de 
streek, terwijl de tijdschriften van de Goede Pers – 
what’s in a name? – de weg vonden naar scholen in 
het hele land. Nonkel Fons werd Vlaanderens 
bekendste suikeroom.

De Aartsbroederschap legde de Averboodse bevolking 
geen windeieren. Het inwoneraantal ging pijlsnel de 
hoogte in. In 1928 scheurde het gehucht zich af van 
de gemeenten Testelt en Zichem, waartoe het tot dan 
behoord had. Averbode zou decennialang de jongste 
gemeente van België blijven.

De schrijfmachine van Rikske den Hollander

Toen enkele inwoners van het gehucht Averbode 
te kennen gaven dat ze een eigen gemeente wilden 
oprichten, waren ze daar op het gemeentehuis van 
Zichem niet mee opgezet. De Zichemse ‘heren’ ver-
moedden dat die dekselse paters mee in het com-

De abdijen vandaag
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plot zaten. Het verzoekschrift van de Averbodenaars 
was blijkbaar opgesteld met een schrijfmachine van 
de abdij. Bovendien was de tekst ‘op z’n Hollands’ 
geschreven, merkte een van de raadsleden op.

Dat was een duidelijke sneer naar pastoor Gerlacus 
Franken, een norbertijn van Nederlandse herkomst. 
Die stond in Averbode mee aan de wieg van een 
coöperatieve melkerij, een houtzagerij en een klom-
penmakersatelier. Hij liet een groot stuk grond ver-
kavelen om er een schooltje, een ‘werkmanskring’ 

en een aantal sociale woningen (avant la lettre) te 
bouwen. Franken richtte het jongenspatronaat op 
en een rusthuis voor bejaarde mannen. Nog in Aver-
bode blies hij de ingedommelde fanfare nieuw leven 
in. Verteld wordt dat Rikske den Hollander, zoals hij 
spottend werd genoemd, geregeld het werk in de ab-
dijdrukkerij liet stilleggen. De drukkers-muzikanten 
moesten dan over het abdijdomein marcheren om 
een nieuwe stapmars in te oefenen. 

De andere Jeanne

Westerlo had zijn Jeanne de Merode, maar Aver-
bode heeft Jeanne Crème. Jeanne wie?
Hoewel Jeanne Laeveren begin jaren negentig 
haar ijsschep aan de haak hing, kunnen veel 
inwoners van de streek rond Averbode zich de 
ijskar van Jeanne Crème nog levendig voor de 
geest halen. Dagelijks deed ze haar ronde in 
Averbode, Zichem-Hoornblaas, Zichem-Station, 
Veerle-Dorp, Veerle-Heide en Ter Hoeve. 

In wat sinds kort de Lekdreef heet, doken in 
1928 de eerste ijsverkoopsters op. Die brachten 
behalve roomijs ook orangeade en zoete kersen 

aan de man. Destijds kwamen veel Nederlan-
ders met de fiets op bedevaart naar Averbode. 
Zij hoefden hun bolletje ijs niet met Belgisch geld 
te betalen. Dat de Nederlandse gulden flink de-
valueerde in de dreef namen ze er graag bij. 

Ook Jeanne Laeveren begon haar carrière aan de 
abdijpoort. Ze kreeg er al gauw gezelschap van 
haar zus Roza. De ijskarretjes die tot een eind 
in de herfst dagelijks op post zijn aan de ab-
dijpoort, zetten de traditie van Jeanne en Roza 
Crème verder.
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Een mirakel op de scherpe heuvel

Tijdens het bedevaartseizoen gonst het van de drukte 
in Scherpenheuvel. Groepen bedevaarders vinden er 
de weg naar de koepelkerk en de café-restaurants, 
waar ossentong in madeirasaus nog altijd op het 
menu staat. 

Op 3 januari 1603 speelde zich op deze plaats een 
ongezien tafereel af. Enkele notabelen uit het Hage-
land keerden huiswaarts nadat ze in Zichem een ver-
gadering hadden bijgewoond. Op de Scherpenheuvel, 
even buiten het stadje, hielden ze halt bij het Maria-
kapelletje aan de eik. Nog voor ze goed en wel aan 
het bidden waren, zag een van hen een rode druppel 
blinken op de lippen van het Lieve-Vrouwebeeld. De 
man haalde zijn zakdoek tevoorschijn en veegde de 
druppel af. De andere notabelen volgden meteen zijn 
voorbeeld. Allen kwamen ze tot hetzelfde besluit: 
Maria bloedde voor hun zonden!

Het nieuws van het bloedende Mariabeeldje ver-
spreidde zich als een lopend vuurtje. De dagen na 
het mirakel stroomden honderden mensen toe. Nog 
in hetzelfde jaar zakten op 8 september – het feest 
van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte – meer dan 20.000 
gelovigen af naar het kapelletje. Tientallen pelgrims 
lieten er hun krukken achter – die hadden ze na hun 
bezoek toch niet meer nodig. Al in 1604 werd het 
houten bedehuisje vervangen door een stenen kapel.

Een stad voor Maria

De kale berg tussen Diest en Zichem zou op korte tijd 
uitgroeien tot een bedevaartsoord met internatio-
nale bekendheid. Die status had Scherpenheuvel gro-
tendeels te danken aan de inzet van een bijzonder 
vroom en invloedrijk echtpaar. De aartshertogen 
Albrecht en Isabella hadden grootse plannen met 
Scherpenheuvel. Het onaanzienlijke plaatsje – zelfs 
de omschrijving ‘gehucht’ was een te grote eer – zou 
uitgroeien tot een nationaal heiligdom. 

De politiek was in die tijd nooit ver weg: de Neder-
landen waren al jaren verwikkeld in een strijd die het 
overwegend katholieke Zuiden en het hoofdzakelijk 
protestantse Noorden uit elkaar dreef. De val van 
Oostende, het laatste protestantse bolwerk in de 
Zuidelijke Nederlanden, was voor de aartshertogen 
een keerpunt. Scherpenheuvel moest een katholiek 
bastion worden, een triomfantelijke stad voor de 
Maagd Maria, waarmee ze die ketterse protestanten 
een flinke neus konden zetten.

Zichem en Scherpenheuvel: een oude vete

Scherpenheuvel en Zichem delen sinds 1977 een 
burgemeester, maar in de hoofden is de gemeentefu-
sie nog niet helemaal verwerkt. Het gekibbel behoort 
zelfs tot de plaatselijke folklore.

Scherpenheuvel
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Omdat de afstand naar de basiliek voor veel pelgrims 
te groot was, werd in 1894 een spoorlijntje aangelegd 
tussen Zichem en Scherpenheuvel. In 1900 kreeg de 
trein het gezelschap van een stoomtram. Die bracht 
pendelaars uit de Kempen via Meerhout en Aver-
bode tot in Zichem.

Het ‘boemelke’ pendelde tot in 1957 tussen Zichem 
en Scherpenheuvel. Nadien werd het enkelspoor al-
leen nog gebruikt in het hoogseizoen. In 1972 ver-
trok de laatste bedevaarttrein naar Scherpenheuvel. 
Op het tracé van het boemelke kwam een toeristisch 
fietspad.

De infrastructuur in Zichem bleef gedeeltelijk be-
waard. Je vindt er het oude stationsgebouw uit 1865, 
de ‘tramstatie’ aan de Ernest Claesstraat en enkele 
gerenoveerde spoorwegloodsen.

Een vergeten geschiedenis: het oratorium

Om de aanzwellende stroom van pelgrims in goede 
banen te leiden, haalden de aartshertogen in 1624 
een priestergemeenschap naar Scherpenheuvel. De 
oratorianen, een van oorsprong Italiaanse klooster-
orde, kregen de dagelijkse leiding over de cultus-
plaats. 

De oratorianen stonden mee aan de wieg van het 
bloeiende heiligdom. Mettertijd raakte het oratori-
um in de vergetelheid. Maar wie de moeite doet om 
even achterom te lopen langs de klokkentoren, kan 
niet naast de Barokgang kijken. Dat is de oude kloos-
tergang die sinds 1668 het verblijf van de priesters 
verbond met de bedevaartkerk. De oratorianen be-
gonnen aan hun afdaling achter het hoogaltaar. Via 
de sacristie kwamen ze in de galerij, die gedeeltelijk 
in de heuvel verzonken ligt. 

Zichem was in de middeleeuwen een Brabants stadje 
met alles wat je daarbij verwacht: een lakenhal, 
stadspoorten, een heus begijnhof. De trots van de 
bevolking kreeg in de 16e eeuw een flinke knauw. 
Omdat Zichem tijdens de opstand tegen de Span-
jaarden trouw bleef aan de prins van Oranje, kreeg 
het de reputatie een ‘geuzennest’ te zijn. De Zichem-
naars bekochten het in 1578, toen de troepen van 
Farnese het stadje plunderden en platbrandden. De 
mannelijke inwoners werden rug aan rug vastge-
bonden en in de Demer gegooid. Het bloedbad was 
enorm. Ooggetuigen vermeldden dat de lijken de ra-
deren van de watermolen blokkeerden.

Enkele jaren later broeide er wat aan de rand van het 
stadje. Op de ‘scherpe heuvel’ werd het ene mirakel 
na het andere geregistreerd. Het stadsbestuur en de 
pastoor van Zichem zagen wel wat in een bedevaarts-
oord: het zou het aanzien van de stad doen opkrik-
ken en voor inkomsten zorgen.

De aartshertogen waren echter nog niet vergeten 
welke kant de Zichemnaars destijds hadden ge-
kozen. Albrecht en Isabella schonken Scherpenheu-
vel prompt stadsrechten. Een kaakslag, vonden de 
Zichemnaars, die een stuk van hun grondgebied 
kwijtspeelden. Op de koop toe stuurde de aartsher-
tog de Zichemse pastoor Van Thienwinckel naar huis. 
Een priester uit West-Vlaanderen zou voortaan het 
religieuze bestuur van de nieuwe stad behartigen.

De eeuwenoude vete tussen de Heren van Zichem en 
de Kaarskatten van Scherpenheuvel was geboren.
 
Kreupel, hondsdol of van de duivel bezeten

In het jonge bedevaartsoord volgde de ene mira-
culeuze genezing op de andere. Zogenaamde 
mirakelboekjes uit die tijd maken gewag van 266 
wonderen die zich in de 17e eeuw zouden hebben 
voorgedaan in Scherpenheuvel. Een bedevaart naar 
Onze-Lieve-Vrouw had blijkbaar het grootste effect 
op kreupelen en lammen: 77 mensen mochten hun 
krukken achterlaten na een bezoek aan de kapel. In 
totaal negentien blinden konden weer zien in Scher-
penheuvel, één man werd verlost van hondsdol-
heid, twee pelgrims gingen naar huis zonder schurft 
en zeven mensen zagen plots hoe een open wonde 
genas. Eén gezin overleefde schipbreuk door bemid-
deling van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. 
Het bekendste ‘geval’ in de beginjaren is de genezing 
van Catherine du Bus, een jonge vrouw uit Rijsel in 
wie de duivel was gevaren.

Een katholiek verkeersknooppunt

Aan het einde van de 19e eeuw kreeg Zichem nogal 
wat bedevaarders over de vloer. Voor wie naar Scher-
penheuvel wilde, was Zichem het dichtstbijzijnde 
treinstation. In de omgeving van het station floreerde 
de horeca.
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Wist je dat de basiliek van Scherpenheu-
vel sinds de 17e eeuw het belangrijk-
ste bedevaartsoord van de Lage Landen 
is? Tegenwoordig kun je zelfs online een 
aanvraag doen om een kaarsje te laten 
branden.



What’s in a name? Niet zoveel, en toch. De Merodes spreken tot de verbeelding. De 

familie draagt sinds 1930 immers de titel van prins en is zo verbonden met heel wat 

Europese adellijke families. Maar de Merodes zijn er niet altijd geweest. Het zijn ei-

genlijk hun voorgangers, de van Wezemaals, die aan de basis liggen van de adellijke 

geschiedenis van deze streek. Pas in 1488 zijn de Merodes naar Westerlo gekomen. Jan 

Filips Eugeen was de donjuan van de familie. Zijn liefdesleven leest als een trein. En-

kele eeuwen later werd juffrouw Jeanne geboren. Zij zou de koppige, vooruitstrevende 

weldoenster van de familie worden en is in Westerlo nog steeds bekend als de vroegere 

eigenares van het nieuwe kasteel of het huidige gemeentehuis. Dankzij haar ging er in 

Westerlo in 1902 voor het eerst een lamp branden, konden de Blaubergse meisjes naar 

school gaan en gingen ze nadien aan de slag in haar tapijtweverij. 

DE FAMILIE DE MERODE
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De koningin van de pachthoeven

Een statige eikendreef en koeien die wel lijken te 
zweven in de ochtendnevel. In de verte doemen de 
torens van het Merodekasteel op. Een fazant vliegt 
op. Plots breekt het mistgordijn open en komt ze in 
beeld: de Kaaibeekhoeve.
De koningin van de pachthoeven. Zo wordt dit 
eeuwenoude landbouwbedrijf weleens genoemd. 
Meer dan vijfhonderd jaar al heeft Kaaibeek dezelfde 
eigenaar. In 1686 liet de familie de Merode de oude 
boerderij grondig verbouwen. De zandstenen 
deurlijst en het trapgeveltje dateren uit die tijd. 
Na al die jaren heeft de omgrachte hoeve, met het 
woonhuis als pronkstuk, nog niets van haar charmes 
verloren. De familie Vaneynde woont en werkt hier al 
drie generaties lang. 

Op welke locatie kunnen we onze tocht door het land 
van de Merodes beter beginnen dan hier, in dit ver-
borgen hoekje van de Netevallei? De familie de 
Merode deelt al een eeuwigheid lief en leed met 
Westerlo, maar ook Kaaibeek kan mooie adelbrieven 
voorleggen. ‘Quabeke’ wordt al vermeld in een 13e 
eeuwse oorkonde. Het was toen een zogenaamde 
heerlijkheid waar de heren van Kaaibeek de plak 
zwaaiden. Die hadden een tijdlang zelfs hun eigen 
munt.

In 1488 komt de Kaaibeek in handen van de Merodes. 
Maar ook dan blijft het een min of meer zelfstandig 

gebiedje, los van Westerlo, met de 53 hectare grote 
boerderij als bedrijvige kern. Vanaf 1626 mag de heer 
van Kaaibeek zich baron noemen.

In al die eeuwen trotseerde Kaaibeek veel stormen. 
Pachters, baronnen, graven, markiezen, prinsen en 
andere heren kwamen en gingen. De hoeve kreeg 
vreemde troepen over de vloer, overleefde pestaan-
vallen en doorstond twee wereldoorlogen. Vandaag 
is ze een van de pareltjes van het ‘prinsheerlijk plat-
teland de Merode’.

De voorgangers van de Merodes

Wie Westerlo zegt, denkt Merode. De prinsenfami-
lie liet duidelijk haar sporen na in de gemeente. De 
dreven die Westerlo verbinden met de buurdorpen, de 
imposante kastelen: je kunt er moeilijk naast kijken. 
Maar hoe zijn de Merodes in deze streek terechtge-
komen? En wonen ze echt al sinds de middeleeuwen 
in de Zuiderkempen? Om die vragen te beantwoor-
den duiken we eerst even in de geschiedenis van 
Westerlo. De Merodes zijn immers niet altijd aan de 
macht geweest.

In 995 schonk Ansfried, de bisschop van Utrecht, 
zijn bezittingen in Olen en Westerlo aan de kapittels 
in zijn stad. De Utrechtse kanunniken streken de 
pachtinkomsten op in die Kempense nederzettingen.
In de 13e eeuw duikt de adellijke familie van 
Wezemaal op. Ridder Arnold II van Wezemaal heeft 

De van Wezemaals en 
de Merodes
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in die periode al stevige voet aan de grond in de streek 
van Westerlo, want in 1233-1234 maakt hij met de 
abt van Tongerlo afspraken over het visrecht op de 
Grote Nete. De familie heeft de heerlijkheid Westerlo 
in erfpacht: telkens als er een telg van het geslacht 
overlijdt, komen de pachtinkomsten of landbouwop-
brengsten in handen van zijn mannelijke erfgenaam. 
Ook Herselt wordt ingelijfd.

Pachthoeven, zoals de Kaaibeekhoeve, brengen 
geld in het laatje. Dat geld gebruikt de familie van 
Wezemaal om een waterburcht te bouwen langs de 
Neteboorden in Westerlo. Een slotgracht en een toren 
met muren van bijna 3 meter dik moeten indringers 
op afstand houden. De donjon of woontoren, opge-
trokken in ijzerzandsteen, wordt de kern van wat we 
vandaag het Merodekasteel noemen. 

Hoe de Merodes naar Westerlo kwamen

Het verhaal van de adellijke familie de Merode be-
gint in het Duitse Rijnland. In het piepkleine gehucht 
Merode, tussen Aken en Düren, kun je nog altijd het 
statige familieslot bezoeken. Voor de komst van dit 
Duitse geslacht naar de Netevallei is het wachten tot 
het einde van de 15e eeuw.

Wie houdt van romantische ridderverhalen kan de 
volgende passages best overslaan. De Merodes heb-
ben Westerlo immers niet met oorlogen en 
wapengekletter veroverd. Dat het kasteel in hun 

handen kwam, is het resultaat van politiek getouw-
trek en juridische spitstechnologie.
Midden 15e eeuw lijkt Jan II van Wezemaal nog ste-
vig in het zadel te zitten. De heer van Westerlo is 
een van de rijkste edelmannen van het hertogdom 
Brabant. Tot Richard II de Merode, een neef van zijn 
vader, roet in het eten komt strooien.

Om dat allemaal te begrijpen, moeten we even terug 
in de geschiedenis. Je zult even goed moeten oplet-
ten, want eenvoudig is die geschiedenis niet. 

Het begint bij Jan I van Wezemaal, de oude heer van 
Westerlo. Zijn huwelijk was kinderloos gebleven. Wat 
zou er gebeuren met de erfenis? Zijn zus was ge-
trouwd met Richard II de Merode en zijn geslacht 
zou dus voortaan de plak zwaaien over Westerlo. Dat 
zinde van Wezemaal niet en hij stak er een stokje 
voor. Hij schakelde de paus van Avignon in, die  zijn 
huwelijk ontbond. Op die manier kon hij trouwen 
met zijn maîtresse, bij wie hij intussen een zoontje 
had verwekt. Een erfgenaam!

De Merodes reageerden furieus: een bastaard had 
de erfenis voor hun neus weggekaapt. Het kwam tot 
een rechtszaak en Richard II de Merode won het pleit 
– althans op papier. Tegen die tijd had de bastaard 
zijn vader opgevolgd: Jan II. Ook hij was inventief. Hij 
schonk  zijn bezittingen in Olen en Westerlo aan de 
hertog van Bourgondië … die ze meteen weer aan 
hem uitleende.
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Met die koehandel gingen de heren van Westerlo 
hoe dan ook hun boekje te buiten (zij waren slechts 
de erfpachters, niet de eigenaars) en van Wezemaal 
verloor het pleit. 

Maar daarmee hadden de Merodes het pleit nog niet 
gewonnen. De hertog van Bourgondië voelde zich nu 
‘eigenaar’ (had Jan II Van Wezemaal zijn bezittingen 
niet aan hem geschonken?) en hij schonk de burcht 
aan ridder Guy de Brimeu, die er een slotkapel liet 
bouwen.

Het bleek geen goed idee. Ridder de Brimeu heulde 
met de Fransen en werd onthoofd. Het kasteel kwam 

leeg te staan. Westerlo viel ten prooi aan plunder- en 
strooptochten. In de bossen werd het laatste konijn 
de nek omgewrongen. De familie de Merode betaal-
de jarenlang erfpacht aan de Utrechtse eigenaars 
zonder een voet op het kasteeldomein te hebben 
gezet.

Op 15 april 1488 kwam er een einde aan de juri-
dische lijdensweg. Die datum betekent het officiële 
startschot van de Merodeheerschappij in de Zuider-
kempen. Jan II de Merode werd de nieuwe heer van 
Westerlo.
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Een petitie met konijnen als inzet

Jagen was het favoriete tijdverdrijf van edellieden. Ook de 
heer van Westerlo ging graag op jacht. De zogenaamde 
warande, zijn persoonlijk jachtdomein, was verboden ter-
rein voor gewone stervelingen. De talrijke konijnen lieten 
zich aan perceelsgrenzen echter niets gelegen. In 1420 deed 
de bevolking van Herselt haar beklag bij de hertog van 
Brabant over de langoren, die de oogst opvraten en moes-
tuintjes plunderden. 

Wie zelf achter de konijnen aan ging, riskeerde in de ge-
vangenis te belanden en een forse boete te moeten betalen. 
Dat kon niet meer door de beugel, vonden de inwoners van 

Herselt. Ze moesten immers pacht betalen aan de heer op 
percelen die werden leeggeroofd door langoren van diezelf-
de heer.  

Ook de inwoners van Olen, Gelendel en Zoerle begonnen 
te morren. Een petitie, het Groot vonnis van Westerlo, was 
het resultaat. Daarin werd beslist dat cijnsgoederen, dit 
zijn eigendommen van de heer die verhuurd worden, bui-
ten het jachtrecht vallen. Dus iemand die een konijntje ving 
in zijn moestuin kon hier niet voor vervolgd worden. Wes-
terlo-Dorp hield zich afzijdig: uit angst voor hun heer of 
omdat ze minder last hadden van de konijnenplaag?
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Een kapel voor een veldheer

Op een pleintje bij de kerk van Bergom, omzoomd 
door zilverlindes, staat de kapel van de Maarschalk. 
Het cirkelvormige bedehuisje staat er volgens som-
migen al 250 jaar en is dus een pak ouder dan de pa-
rochiekerk, die pas in 1963 werd gebouwd. De kapel 
is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, maar ook aan de 
man aan wie ze haar naam dankt: Jan Filips Eugeen 
de Merode (1674-1732), veldmaarschalk en enfant 
terrible.

Jan Filips Eugeen is na juffrouw Jeanne ongetwijfeld 
de bekendste telg van de Westerlose de Merode-
tak. Zijn visitekaartje liegt er niet om: graaf van het 
Heilig Roomse Rijk, graaf van Montfort, Olen, Thiant 
en Batenburg, markies van Westerlo, vrijbaron van 
Pietersheim en Stein, burggraaf van Odenkirchen, 
erfburggraaf van het aartsbisdom Keulen, baron van 
Kaaibeek en Harchies, heer van Herselt, Ridderkerk, 
Hulshout, Merkem enzovoort.

De markies van Westerlo begon al op jonge leeftijd 
aan een militaire loopbaan. Hij vocht in het Spaanse 
leger en nam onder Engels bevel de wapens op te-
gen Lodewijk XIV, de Franse Zonnekoning. De keizer 
van Oostenrijk vroeg hem om in dienst te komen als 
cavaleriegeneraal, maar dat weigerde Jan Filips Eu-
geen. In 1706 mocht hij zijn persoonlijk ruiterpeloton 
oprichten: het ‘regiment van Westerlo’.

Het Versailles van de Kempen

Op zijn achttiende kreeg de jonge markies vier fami-
liekastelen in de schoot geworpen. Met dat van 
Westerlo had hij grootse plannen. Na een bezoek aan 
het park van Versailles liet hij aan de achterkant van 
het kasteel, aan de overkant van de Nete, een 62 hec-
tare grote Franse tuin aanleggen. Jan Filips Eugeen 
liet exotische planten aanrukken en voerde uitheem-
se dieren in om het park te bevolken. Pronkstuk werd 
de zogenaamde canard, een langgerekte eenden-
vijver. De kostbare eieren van de dwergganzen liet de 
markies uitbroeden door de keukenmeiden. 

De kasteelheer nam niet alleen de tuin onder 
handen. De voorgevel van de oude, middeleeuwse 
donjon – een erfenis van de familie van Wezemaal 
– kreeg het barokke uitzicht dat we nu nog kennen. 
Jan Filips Eugeen liet de vervallen kasteelvleugels op-
kalefateren. Hij liet ook grote vensters uithakken in 
de achtergevel. Zo kon hij de Hollandse siereendjes 
gadeslaan op de vijver, of genieten van de rondflad-
derende exotische vogels in het park.  

Wie het kasteel weleens heeft bezocht, was vast 
onder de indruk van het rijke interieur. Ook dat 
hebben we te danken aan de ambitieuze markies. 
Blikvangers zijn ook nu nog de twee grote Brusselse 
wandtapijten in de entreehal en de staatsietrap die 
naar het balkon voert. 

Jan Filips Eugeen
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Een kasteelheer op dreef

Ken je de Ster? Die plek in de Beeltjens in Westerlo 
dankt haar naam aan de dreven die er in stervorm 
uitwaaieren over het bos. Hoewel de boswegen in de 
loop van de jaren vaak werden heraangelegd, gaat 
het drevenpatroon terug tot de plannen van de mar-
kies uit het begin van de 18e eeuw.
Net zoals in Versailles wilde Jan Filips Eugeen de 
Merode vanuit het kasteeldomein brede lanen laten 
vertrekken in alle windrichtingen. Oude, kronkelende 
paden moesten wijken voor kaarsrechte, met eiken 
afgezoomde verbindingswegen.

De dreef naar Tongerlo, de huidige Boerenkrijglaan, 
was het eerst klaar. Voor de aanleg ervan in 1710 
liet de Merode tientallen arbeiders rekruteren in de 
dorpen rondom Westerlo. Enkele jaren later volgden 
dreven richting Diest, Zammel en Zoerle. De Bist-
dreef en de Beeltjensdreef maakten het wegennet 
compleet.

De knik in de Boerenkrijglaan

Aan het Hof van Overwijs in Westerlo maakt de Boe-
renkrijglaan een vreemde bocht. Een dispuut tus-
sen kasteel en abdij in 1710 zou die plotse knik in de 
oude Tongerlodreef verklaren.

Jan Filips Eugeen tekende de plannen voor een 
verbindingsweg tussen het Merodeslot en de abdij 

van Tongerlo. Een gedeelte van de weg liet hij zelf 
aanleggen. Het stuk van de Wimp tot aan de abdij-
poort zou de abt bekostigen. Die weigerde echter om 
de dreef af te werken. De abt vond dat het Hof van 
Overwijs op de route moest liggen en liet op zijn beurt 
een dreef aanleggen van de abdij richting Westerlo.

De markies haalde bakzeil. Hij hertekende het tracé 
van ‘zijn’ dreef, met de kronkel aan het Hof van Over-
wijs als resultaat.

De donjuan van Westerlo

Jan Filips Eugeen en zijn relatie met de vrouwen: je 
zou er bibliotheken mee kunnen vullen. Feit is dat 
de markies van Westerlo niet keek op een minnares 
meer of minder.

Omdat hij van zijn moeder niet mocht trouwen met 
het meisje van zijn keuze, spande de jonge vrijgezel 
een rechtszaak aan tegen haar. Moeder de Merode 
liet zijn maîtresse ontvoeren uit hun huis in Brussel 
en stopte haar in een klooster, maar zoonlief ging het 
meisje met geweld weer halen.  

Als vrijgezel verwekte de markies twee bastaardkin-
deren bij een danseres. Spannend werd het pas echt 
toen Jan Filips Eugeen bij een getrouwde gravin in 
bed kroop, terwijl haar zieke man in de kamer er-
naast sliep.
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Zijn huwelijk met de beeldschone Spaanse prinses 
Maria Theresa de Pignatelli eindigde abrupt toen zij 
aan kinderpokken overleed. Na haar dood zette de 
markies zijn zinnen op Charlotte-Amelie van Nas-
sau-Hadamar, een prinsesje dat samen met haar 
tante in de abdij van Thorn aan de Maas woonde. 
Jan Filips Eugeen liet zijn secretaris maandenlang 
tussen het familiekasteel in Pietersheim bij Lanaken 
en Thorn pendelen met brieven voor de prinses. 
Hij stuurde ook spionnen naar Thorn, die moesten 
beletten dat een andere edelman met de buit zou 
gaan lopen. Dezelfde spionnen moesten de kleur 
van Charlottes ogen en haar schoenmaat te weten 
komen.

Charlotte wees een eerste huwelijksvoorstel af. Het 
excuus? Het grote leeftijdsverschil van dertig jaar. 
Daarop zette de markies plan B in gang: de oudere 
zus van Charlotte. Toch bedacht de zeventienjarige 
prinses zich en stemde toe in een huwelijk. Twee 
uur voor hun huwelijk, in de burchtkapel van Piet-
ersheim, zagen de ‘geliefden’ elkaar voor het eerst.

Het is een zoontje!

Een gelukkig huwelijk zat er voor Charlotte de 
Merode-Hadamar niet in. Manlief verbleef vaak aan 
het front en communiceren gebeurde vooral per brief. 
Uit die bewaard gebleven correspondentie – met meer 
dan tweehonderd brieven – wordt duidelijk dat een 
adellijk huwelijk in die tijd gericht was op één zaak: 

de instandhouding van het familiebezit. Charlotte 
moest gezonde jongens baren, liefst zo snel mogelijk. 
Toen het zoontje uit zijn eerste huwelijk stierf, was 
dat een drama voor Jan Filips Eugeen. De ontroost-
bare vader gaf de zoogster de schuld: waarschijnlijk 
had zij seks gehad met haar man, zodat haar melk 
was beginnen te koken en de kleine Merode van dat 
‘vergif’ had moeten drinken.

Met het oog op zijn mannelijke nageslacht in-
formeerde Jan Filips Eugeen in bijna elke brief naar 
Charlottes gezondheid. Ook haar maandstonden 
kwamen steevast ter sprake. 

De geboorte van een dochter was niet het vermel-
den waard, maar over zijn zoontjes was de markies 
lyrisch in zijn brieven. Om hen voor te bereiden op 
een carrière als militair gaf hij de kleine dreumesen 
kanonnetjes als speelgoed. Omdat de muren van het 
kasteel daar fel onder leden, werden de kanonsbal-
len vervangen door kleinere en lichtere exemplaren.

Gratis schoenen en een doodskist

Jan Filips Eugeen de Merode en zijn adellijke tijdge-
noten mochten het dan breed laten hangen, de 
modale inwoner van Kempen en Hageland had het 
eeuwenlang veel minder breed. In onze contreien be-
kommerden vooral kloosters en parochies zich over 
de armenzorg. Zo konden bedelaars en ‘behoeftige’ 
vreemdelingen terecht in het zogeheten gasthuis.
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In zijn testament schreef Jan III de Merode dat er 
armentafels moesten komen in Geel en Westerlo. 
Ze moesten hulpbehoevende inwoners ten goede 
komen. Aalmoezeniers moesten erover waken dat 
de goederen bij de juiste mensen terechtkwamen. 
Zo werden elk jaar wollen en linnen lakens uit-
gedeeld. Arme gezinnen kregen bij een sterfgeval 
een doodskist. Een rekening uit 1559-1560 vermeldt 
dat de aalmoezenier 28 gulden heeft betaald voor 
tachtig paar schoenen. In Zoerle heeft hij een voor-
raad turf gekocht, als goedkope brandstof. In de 18e 
eeuw worden klompen, hemden, broeken, ‘neus-
doeken’, kousen, garen en knoppen uitgedeeld. Geld 
kreeg alleen wie naar de stad moest om een dokter 
te spreken.

Na de Franse Revolutie kwam de armenzorg gelei-
delijk aan in handen van de staat. Toch haalde de 
gravin van Westerlo eind 19e eeuw de zusters van 
Sint-Vincentius à Paulo (de Dochters van Liefde) 
naar Westerlo om er de armenzorg op zich te nemen.

De familie Bosquet: uit de schaduw van de Merode

Vraag in Okselaar naar het kasteel en je zult als 
antwoord krijgen dat het gehucht niet één, maar 
drie kastelen telt. Buitenstaanders doen weleens 
smalend over die landhuizen. Nee, de vergelijking 
met de Merodekastelen in Westerlo kunnen ze niet 
doorstaan. Maar de Okselaarse ‘kasteeltjes’ hebben 
wel hun charme. Bovendien werden ze alle drie ge-

bouwd door dezelfde familie Bosquet. De Bosquets 
verschijnen in de 18e eeuw voor het eerst ten tonele 
in onze streek. Ze vestigen zich in Westerlo, in het 
kielzog van de Merodes. François-Jacques Bosquet 
werkt er als privésecretaris en vertrouweling van de 
markies. Andere familieleden worden genoemd als 
rentmeesters en domeinbeheerders in dienst van de 
Merode. 

In 1830, bij de Belgische opstand, kiezen de Merodes 
resoluut voor het nieuwe vaderland. Graaf Felix 
wordt zelfs als kandidaat voor de troon genoemd. 
Henri Bosquet weigert echter om de Nederlandse 
koning Willem I te verloochenen. Hij doorbreekt de 
banden met zijn vroegere werkgever en trekt zich 
terug op zijn landgoed in Okselaar, waar hij een klein 
jachtpaviljoen verbouwt tot de omwalde herenhoeve 
Arendschot. Die boerderij vormt de kern van een 
landgoed dat in 1840 een oppervlakte van 105 hec-
tare heeft. 

Henri Bosquet wordt een van de pioniers van de turf-
ontginning in de streek van Zichem en Tessenderlo. 
Na zijn dood zet zijn jongste zoon Eugeen het werk 
verder. Over die telg van de familie Bosquet raken ze 
tot vandaag niet uitgepraat in Okselaar.

Eugeen Bosquet is eind 19e eeuw tegelijk kasteel-
heer, herenboer, boomkweker, turfsteker, weldoener 
en kerkbouwer. Hij laat een pastoorswoning optrek-
ken en haalt kloosterzusters naar Okselaar om er de A
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boerenkinderen te leren lezen en schrijven. Bosquet 
bezorgt het Arendschot kasteelachtige allures en 
bouwt vlakbij een rustiek optrekje voor zijn gezin. 
Voor broer Philip, verstokte vrijgezel met politiek als 
hobby (hij wordt burgemeester in Zichem), bouwt hij 
op het familiedomein een derde landhuis, het Groot-
veld.

Het landgoed van de Bosquets raakte mettertijd 
versnipperd, maar het Okselaarse park met de drie 
‘kasteeltjes’ is relatief goed bewaard. Publiek toe-
gankelijke wandeldreven doorsnijden het domein. 
Binnen de omwalling van het Arendschot staan en-
kele monumentale beuken en zomereiken met een 

stamomtrek tot 4 meter. Aarzel niet om de oprijlaan 
van het Grootveld – of, in de volksmond, het Paters-
kasteel – in te slaan. Ze voert naar het natuurgebied 
Catselt op de grens met Molenstede.

In 2004 overleed de laatste erfgename van de Bos-
quets op het kasteel. Tot dan was het in Okselaar ge-
bruikelijk dat de bewoners van het kasteel optraden 
als peter of meter voor de communicantjes van de 
parochie. De huidige eigenaar houdt een andere 
oude traditie in ere: elk jaar op 15 augustus zwaait 
de poort van de Villa open voor een openluchtmis in 
het park, opgeluisterd door de fanfare van het dorp.
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Okselaar: de kerk in het midden?

Als vrome ziel liet de Okselaarse kasteelheer 
Eugeen Bosquet dagelijks een norbertijn van 
Averbode langskomen om een privémis op te 
dragen. Maar de huiskapel werd hem te klein: 
hij droomde van een kerk voor de inwoners 
van het gehucht, dat in de wintermaanden af-
gesneden was van de bewoonde wereld.

In 1896 tekende Bosquet eigenhandig de kaart 
met de parochiegrenzen. De nieuwe pastoor – 
een witheer – had een mooie locatie in gedachten 

voor het kerkje. Maar de kasteelheer had andere 
plannen: het nieuwe bedehuis moest en zou in 
zijn achtertuin komen. Wanneer frater Remigius 
terugkeerde van een reis naar het Heilig Land, 
moest hij vaststellen dat het kerkgebouw al in 
de steigers stond. Vandaag staat het kerkje van 
Okselaar nog steeds aan de rand van het dorp.
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We maken nu even een sprong van 200 jaar in de 
tijd. In 1930 kregen de Merodes in ons land de titel 
van prins. Aanleiding was de honderdste verjaardag 
van België. De familie de Merode, zo oordeelde de re-
gering, had in de voorbije eeuw ruim blijk gegeven 
van patriottisme. Graaf Frederik had in 1830 zelfs 
zijn leven gegeven voor het nog jonge vaderland. Hij 
sneuvelde tijdens een veldslag in Berchem en groei-
de na zijn dood uit tot een van de helden van de Bel-
gische Revolutie.

In Westerlo gaat het verhaal dat graaf Charles een 
flinke som geld zou hebben betaald voor zijn prin-
sentitel. Zijn tante Jeanne, die toen op het ‘nieuw 
kasteel’ woonde, zou dan weer hebben bedankt voor 
de titel van prinses. “Ik ben daar veel te oud voor”, 
zou ze zich hebben laten ontvallen. Was de sym-
pathie van de Westerlose bevolking voor ‘juffrouw 
Jeanne’ al groot, ze ging er door zulke uitspraken al-
leen maar op vooruit.

Gravin Jeanne de Merode (1853-1944) was voor-
bestemd voor een leven in de schaduw van haar 
mannelijke familieleden. Haar broer Henri trad in de 
voetsporen van zijn vader, die burgemeester, volks-
vertegenwoordiger en senator was. Jeanne groeide op 
onder de hoede van juffrouw Hoffmann, een diep-
gelovige Duitse gouvernante. Toen ze later naar het 
familiekasteel in Westerlo verhuisde, nam ook haar 
vroegere kindermeisje er haar intrek. Fräulein Hoff-
mann bleef tot haar dood Jeannes trouwe vriendin.

Jeanne bleef haar leven lang ongehuwd. In de streek 
van Westerlo en Averbode ontpopte ze zich als wel-
doenster. Oudere inwoners van het Merodegebied 
herinneren zich juffrouw Jeanne nu nog als ‘een goed 
mens’, een adellijke dame die graag en veel gaf aan 
wie het nodig had. Een aristocrate die nooit tot het 
volk zou behoren, maar voor wie liefdadigheid niet 
zomaar een tijdverdrijf was. Een eigenzinnige vrouw 
bovendien, die op haar 55e het plan opvatte om een 
nieuw kasteel te bouwen, helemaal voor zichzelf.

Elektrische verlichting anno 1901

Nooit hebben ze in Westerlo meer verlangd naar het 
vallen van de avond dan op 1 december 1901. Een 
zondag, zo weten we uit het dagboek van de toen-
malige pastoor. Die avond werd in het dorp een grote 
optocht georganiseerd. Er was fanfaremuziek en grof 
geschut, vlaggen sierden het marktplein.

Aanleiding van de feestelijkheden was de elektrische 
verlichting die haar intrede deed. Dankzij de royale 
steun van juffrouw Jeanne kon voortaan het licht 
worden aangeknipt in het rusthuis, in de tapijtfa-
briek, in de kerk en in de herenhuizen op de Markt. 
De notabelen mochten niet meer dan één lamp tege-
lijk aansteken in hun woning. Wie er toch twee of 
drie liet branden, werd door veldwachter De Meyere 
op de bon geslingerd.

Juffrouw Jeanne, 
de weldoenster
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De gravin bouwt een dorp

Alle goede doelen opsommen die op de steun van 
gravin Jeanne mochten rekenen zou ons te ver lei-
den. Arme gezinnen die een grafelijke aalmoes 
kregen toegestopt, liepen daar uiteraard niet mee te 
koop. Toch mogen we Jeannes levenswerk niet onver-
meld laten: Heultje.

De oude graaf, die zoals gezegd ook burgemeester 
was, had jarenlang geijverd voor een nieuwe parochie 
in die uithoek van Westerlo en Zoerle-Parwijs. Toen 
het gehucht Heultje in 1893 een schooltje kreeg, 
werd de drang naar een zelfstandige parochie nog 
groter. Twee jaar later was het zover en werd de pa-
rochie Sint-Carolus Borromeus opgericht.

Met gulle giften van de familie de Merode kon een 
kerk worden gebouwd in Heultje. Jeanne sponsor-
de niet alleen dat bedehuis, maar droeg ook haar 
steentje bij voor de bouw van de pastorie. Later 
financierde ze nog een meisjesschool, een paro-
chiezaal, een nonnenklooster en een tapijtweverij. 
Ook het Heilig-Hartbeeld en het Mariabeeld op het 
dorpsplein kwamen er met financiële hulp van de 
gravin. Zeggen dat juffrouw Jeanne het uitzicht van 
Heultje heeft bepaald is een understatement.

Tapijten voor het Vaticaan

In de abdijkerk van Averbode worden twee wol-

len tapijten bewaard die werden geschonken door 
Jeanne de Merode.  Meer dan honderd jaar later doen 
die tapijten nog steeds dienst in Averbode. Op hoog-
dagen stropen de paters de mouwen op om Grote 
Jeanne en Kleine Jeanne uit te rollen in het kerkkoor. 
Om Grote Jeanne te hanteren zijn minstens zes drag-
ers nodig. Dat tapijt mag je gerust kamerbreed noe-
men: het heeft een oppervlakte van 47 m².

Wat de Averboodse tapijten zo bijzonder maakt is 
dat ze in Jeannes eigen fabriekje werden geweven. 
De basis voor die grafelijke tapijtweverij werd gelegd 
in Blauberg. Toen haar vader overleed, erfde juffrouw 
Jeanne de bossen en landerijen tussen Averbode en 
Herselt. Vlak bij de kerk van Blauberg bekostigde 
ze de bouw van een meisjesschool. Veel Blaubergse 
meisjes trokken, zodra ze de schoolbanken waren 
ontgroeid naar de stad om er te werken. Bij gebrek 
aan werk in eigen streek gingen meisjes ‘dienen’ bij 
rijke burgers in Antwerpen of Brussel. Na een jaar of 
wat keerden ze terug naar huis, berooid en soms met 
een bolle buik. Of, zoals ze in Blauberg zeggen, een 
‘pakske’. Lokale werkgelegenheid moest de jeugd van 
Blauberg dat trieste lot besparen. Met bemiddeling 
van de gravin werd in het huis van Philip Van Elst, 
aan het kerkplein, een kleine tapijtweverij opgestart. 
Dat ateliertje was echter geen lang leven beschoren: 
pastoor Verhaegen weigerde zijn zegen te geven over 
het project.

In Westerlo had de geestelijkheid geen bezwaar te-
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gen de komst van een tapijtfabriek. De weverij aan 
de Bist bood vanaf 1894 werk aan tientallen kinderen 
en jonge vrouwen. Op de loonlijst stonden meisjes 
van 13 tot 20 jaar. De Merodetapijten uit Westerlo 
vonden de weg naar bemiddelde klanten in binnen- 
en buitenland. Ze kwamen terecht in de ontvangst-
zaal van het Paleis der Natie in Brussel, maar ook in 
Parijs, Lourdes en zelfs het Vaticaan. In het familie-
slot van de Merodes in Westerlo sieren de tapijten 
nog steeds de salon en de huiskapel. Met het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde 
aan de Kempense tapijtenproductie.

Een nieuw kasteel 

Het heeft niet veel gescheeld of gravin de Merode 
was in Averbode gaan wonen. Toen haar broer Henri 
in 1908 overleed, werd neef Charles de nieuwe baas 
op het kasteel. Tussen Jeanne en het gezin van haar 
neefje wilde het niet vlotten. Verteld wordt dat de 
jonge graaf enkele mooie bomen liet rooien in het 
park, uitgerekend op de plaats waarop de ramen 
van haar kamers uitgaven. Dat voorval beschouwde 
Jeanne als een oorlogsverklaring.

De gravin verkoos een nieuw optrekje in de buurt. 
De bossen van Averbode behoorden tot haar erfdeel; 
ze had maar een perceel uit te kiezen. Haar oog viel 
op een lap grond aan de voet van de abdijheuvel. 
Maar in haar thuisbasis zagen ze Jeanne niet graag 
vertrekken. Enkele inwoners trokken rond met een 

verzoekschrift om Jeanne in Westerlo te houden. Mét 
succes.

Het nieuwe kasteel moest de tegenpool vormen van 
het oude familieslot. Architect Langerock kwam in 
1909 zijn plannen voorstellen in Westerlo. Hij te-
kende een statig landhuis waarvan het uitzicht werd 
bepaald door baksteen. Een uitgestrekt park, een 
portierswoning, een hoveniershuis en andere dienst-
gebouwen in dezelfde stijl moesten het plaatje doen 
kloppen.

Het is nauwelijks te geloven, maar al na twee jaar 
was het kasteel klaar. Juffrouw Jeanne en haar gevolg 
met ondermeer een butler, tuinmannen, een schaap-
herder en een chauffeur (voor de twee Minerva’s) 
konden verhuizen.

De neogotische stijl van het nieuwe kasteel roept de 
pracht en praal op van de middeleeuwen. Uiteraard 
speelde ook het standenverschil. De entreehal telt 
twee toegangsdeuren: de rechterdeur voor hoog be-
zoek, de linkerdeur voor het gewone volk. Noblesse 
oblige, nietwaar?

Tegelijk was het ontwerp van Langerock op 
veel vlakken vooruitstrevend. Een ingenieus 
verwarmings systeem blies warme lucht door de 
binnenmuren. In elk torentje bevond zich een toilet 
met een heuse spoelbak, versierd met een Merode-
monogram. In 1912 liet Jeanne een telefoonlijn 
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installeren. Zelf moest juffrouw Jeanne geen trappen 
doen. ’s Avonds nam de gravin de elektrische lift naar 
haar slaapvertrekken. Verzwakte plots het schijnsel 
van de gloeilamp in de herenhuizen op de Grote 
Markt, dan wisten de gegoede burgers dat de gravin 
ging slapen.

Een abrupt einde

Het was de wens van juffrouw Jeanne om haar oude 
dag op het kasteel door te brengen. De mis bijwonen 
deed ze tot op hoge leeftijd in de abdij van Tongerlo. 
Toen die dagelijkse rit haar te veel werd, stuurde ze 

haar chauffeur erop uit met de kleine Minerva om 
een priester op te halen. Die mocht na de mis in de 
kasteelkapel samen met de gravin ontbijten.

Nog zo’n vast ritueel was het dagelijkse partijtje 
kaarten. De gravin ontpopte zich tot een harts-
tochtelijke kaartspeelster. Soms sloeg ze zo hard op 
de tafel dat die verschoof. Jeanne liet de poten van de 
kaarttafel daarom vastklikken in de vloer. 

In januari 1944 werd Jeannes droom aan diggelen 
gegooid. Een bode kwam haar verwittigen dat de 
Duitse bezetter het kasteel opeiste. Binnen de 48 uur 
moest de hoogbejaarde gravin haar boeltje pakken. 
Juffrouw Jeanne nam noodgedwongen haar intrek in 
het oude familieslot. Ze overleed nog hetzelfde jaar 
op de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Soldaten, nonnen, bejaarden en de burgemeester

De Duitse soldaten hadden het ongetwijfeld naar 
hun zin op het kasteel. Ze plunderden het vakkun-
dig, maar kozen het hazenpad toen de geallieerden 
op het toneel verschenen. Nadien kwam het domein 
in handen van Belgische weerstanders. Die sloten 
er collaborateurs op. Na de verzetslui palmden 
Canadese houthakkers-militairen, de zogeheten For-
estry Troops, het kasteel in. In diezelfde woelige peri-
ode deed Jeannes kasteel enkele maanden dienst als 
hersteloord voor weerstanders en krijgsgevangenen 
die de Duitse kampen hadden overleefd.
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De muur van Jeanne

Hoewel gravin Jeanne hectaren grond bezat, besliste 
ze om haar kasteel niet op het familiedomein te laten 
bouwen. Ze zette haar zinnen op het uitgestrekte gebied 
tussen de Hollandse- en de Beeltjensdreef, waarvoor ze 
verschillende percelen grond moest opkopen. Eén eige-
naar weigerde halsstarrig te verkopen aan de gravin. 
Waren het immers háár hazen niet die zijn moestuin 
leegroofden? 
Jeanne deed meermaals een hoger bod, maar de man 
hield voet bij stuk. “Ik wil die kerel niet meer zien”, zei 
ze. Ze liet een muur bouwen rondom het erf van de kop-
pige boer. Dat die muur meer kostte dan het perceel zelf? 
Tant pis.
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De tijdelijke bewoners sprongen allerminst zacht-
zinnig om met het meubilair. Onnodig te zeggen dat 
het kasteel in de laatste oorlogsjaren zwaar heeft ge-
leden. Toen de Duitsers het pand verlieten, deden ze 
dat niet zonder slag of stoot. 
In 1945 verschenen de zwartzusters-augustines-
sen op het bordes. Zij zwaaiden met het testament 
van juffrouw Jeanne. De gravin had bepaald dat het 
kasteel na haar dood aan de nonnen moest worden 
geschonken. Die gingen wat graag op het aanbod in. 
De rust keerde weer in het kasteel, dat voortaan on-
derdak zou bieden aan bejaarde priesters.

Drie decennia verliepen rimpelloos. Tot begin jaren 
zeventig. Een hardnekkig gerucht deed de ronde in 

Westerlo. Het rustoord zou aan de rand van het fail-
lissement staan. In 1973 was het zover: de zusters 
sloten het inderdaad verlieslatende bejaardentehuis 
en lieten Westerlo achter zich.

Het vertrek van de nonnen was een buitenkans voor 
de gemeente Westerlo. Die was na een fusieoperatie 
uitgebreid met de dorpen Tongerlo en Zoerle-Parwijs, 
zodat de gemeentelijke administratie nogal krap be-
huisd zat. Het kasteel leek een geschikt gemeente huis 
voor de nieuwe fusiegemeente: het was niet alleen 
groot, maar vooral heel erg prestigieus. In de eetzaal 
waar juffrouw Jeanne de kaarttafel liet daveren heeft 
de burgemeester van Westerlo nu zijn kabinet. 
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Een kasteelvrouwe als huisbaas

Gravin Jeanne de Merode mocht zich een kwart-
eeuw lang huisbaas noemen van de norbertij-
nen van Averbode. Om juridische redenen ver-
kochten de paters in 1887 hun domein aan de 
Merodes van Westerlo. De bossen en weilanden 
(37 ha) gingen naar graaf Charles, de abdij zelf 
(9 ha) kwam in handen van zijn ongehuwde 
dochter. Na de dood van haar vader kwam het 
hele domein aan Jeanne toe. Pas in de jaren twin-
tig hebben de paters hun abdij teruggekocht … 
voor hetzelfde bedrag als bij de verkoop in 1887.

De abt van Averbode en juffrouw Jeanne had-
den trouwens een goede verstandhouding. Zij 
gaf prelaat Crets zelfs haar eerste auto cadeau. 
Toen in 1910 in de abdij het beeld van Onze-
Lieve-Vrouw van het Heilig Hart werd gekroond, 
schonk Jeanne de Merode de edelstenen voor het 
kroontje van het Kindeke Jezus. Jaarlijks wordt 
op 1 juni, haar sterfdag, Jeannes naam vermeld 
in het officie in de abdijkerk.



LANDSCHAP EN NATUUR
Op de overgang van de Demer- en de Netevallei vieren het landschap en de natuur 

hoogtij. Kempense zandgrond, getuigenheuvels uit ijzerzandsteen, naald- en loofbossen, 

broek en beemden, heide en vennen… je vindt het er allemaal. Bossen, heide en land-

bouwgrond wisselden elkaar door de loop van de eeuwen heen voortdurend af. Het land-

schap in de Merode is immers steeds een belangrijke bron van bedrijvigheid geweest, 

vaak onder leiding van de norbertijnen en de Merodes. Ontdek in dit hoofdstuk alles 

over bosbouw, boswachters en stropers, de ontginning van de heide en de steengroeves 

en kom meer te weten over de scheepstrekkersgilden die hooi uit de Demerbroeken ver-

scheepten over de Demer. 
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Hout per opbod in De Nieuwe Eik

Op zomerse dagen gonst het van de drukte op het erf 
van Den Eik. Na de verkoop van het Merodedomein 
kreeg het hoevetje een nieuwe bestemming als ont-
haalpunt voor het Merodegebied. Sindsdien vinden 
wandelaars, fietsers, ruiters en dagjestoeristen de 
weg naar het zuidelijkste puntje van de gemeente 
Laakdal.

De bedrijvigheid in en rond Den Eik is niet nieuw. 
De vroegste sporen van de boerderij dateren van 
omstreeks 1890. Toen liet de familie de Merode een 
pachthoeve bouwen langs de weg van Westerlo naar 
Averbode. De hoeve werd De Nieuwe Eik genoemd. 
Nauwelijks een kilometer verderop bevond zich im-
mers al eeuwenlang een herberg met de naam Den 
Eik.

De Nieuwe Eik groeide op korte tijd uit tot een draai-
schijf voor het houttransport in de regio. Daar zorgde 
de komst van de stoomtram voor. Toen in 1900 de 
tramlijn Turnhout-Zichem werd aangelegd, kreeg de 
hoeve een halte. Op het pleintje naast het erf bevond 
zich een wissel. Het hout uit de omliggende naald-
bossen werd er op platte spoorwagens geladen. 

Staf Celen kan zich die beelden nog levendig voor de 
geest halen. Hij bracht zijn jeugd door op de hoeve, 
waar prins Charles de Merode jaarlijks de koestal 
kwam inspecteren.

“Elk jaar verkocht de Merode hout uit zijn bossen”, 
herinnert Staf zich. “Vooraf deed de boswachter zijn 
ronde. Aan de witte merktekens kon je zien welke 
bomen gerooid zouden worden. Openbare verkopen 
lokten heel wat volk. Ook hakhout werd er per op-
bod verkocht. Mensen gebruikten het om de bakoven 
heet te stoken.”

“Den Eik was tegelijk boerderij en café”, zegt Staf. 
“Stel je daar niet te veel bij voor. Het cafeetje werd 
verlicht met zo’n ouderwetse petroleumlamp. Ons 
huis was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Voor drinkwater moesten we naar de abdij, waar 
mijn broer en ik onze melkkruiken lieten vullen.”

Averbode bos én heide

De bossen van de Merode in Averbode hebben de 
afgelopen jaren een grondige transformatie onder-
gaan. Het gebied heet vandaag niet meer Averbode 
Bos, maar Averbode Bos & Heide. Uiteraard roept dat 
de vraag naar het waarom op en de daarbij horende 
vraag: wat was er eerst, de bossen of de heide?

Het antwoord op die vraag is het onderwerp van een 
boeiende zoektocht in historische bronnen. In dit 
geval biedt het abdijarchief raad. De paters van Aver-
bode huurden omstreeks 1650 een landmeter in om 
het abdijdomein in kaart te brengen. Cornelis Low-
is leverde een gedetailleerde overzichtskaart af van 
wat hij Averbodium noemde: een gebied dat gedo-

Over bossen en heide
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mineerd werd door heide en vennen. In de onmid-
dellijke omgeving van de abdij tekende Lowis loof-
bossen, net als op de Weefberg.

Heidevlakten bepaalden eeuwenlang het Zuiderkem-
pense landschap. Dat was geen toeval: de heide was 
een belangrijk onderdeel van het landbouwsysteem. 
Graasgronden, heidemaaisel voor de potstal, bijen-
kasten en nog veel meer: het kwam allemaal van de 
gemeenschappelijke heidegronden. Op de komst van 
naaldbossen was het wachten tot het einde van de 
18e eeuw.

De norbertijnen en de bosbouw

Omstreeks 1775 werd de streek van Averbode 
opnieuw in beeld gebracht. Het landschap had sinds 
de kaart van Lowis duidelijk zichtbare verandering-
en ondergaan. Veel vennen waren drooggelegd en 
omgezet naar akkerland. Ook tal van heidepercelen 
waren sindsdien ontgonnen: de norbertijnen hadden 
ze opgewaardeerd tot landbouwgrond of beplant 
met naaldbomen.

In de buurt van die andere Kempense abdij was 
dezelfde evolutie merkbaar. De paters van Tongerlo 
begonnen eind 17e eeuw al met het aanplanten van 
loofbossen. In 1679 werden op de landerijen van de 
abdij inheemse boomsoorten zoals els, beuk en eik 
geplant. In Eindhout, Geel en Veerle moesten jonge 
heesters stuifzand tegenhouden en de gronden van 

de abdij afbakenen.

Pas in 1779 ging de abdij van Tongerlo zich toeleggen 
op het aanplanten van dennen. Dat de paters over-
schakelden van loof- op naaldhout had zo zijn rede-
nen. Dennen brachten al na veertig jaar hun geld op 
in hout, terwijl een eik of beuk een heel mensenleven 
nodig had om uit te groeien tot een forse boom. De 
aangroei van de bevolking in die periode had boven-
dien de houtprijs doen stijgen. Hout was immers de 
voornaamste brandstof. Ook de verkoop van hak-
hout bezorgde de abdij extra inkomsten.

Zelf konden de norbertijnen het hout uit hun bossen 
eveneens goed gebruiken. Net zoals hun confraters 
uit Averbode hadden ze timmerlieden in dienst. Aan 
de gebouwen – graanschuren, windmolens, veestal-
len – viel altijd wel wat te herstellen. Brandhout was 
nodig om de kloostergebouwen te verwarmen en om 
de bakoven en de brouwketel heet te stoken. Tijdens 
drukke bouwcampagnes draaiden ook de steenovens 
– onder meer die in Oevel – op volle toeren.

Waarom die overschakeling naar dennenaanplant-
ingen uitgerekend in de jaren zeventig van de 18e 
eeuw is gebeurd? Ook dat is geen toeval. De toenmalige 
overheid van de Oostenrijkse Nederlanden, waartoe 
onze regio behoorde, dwong grootgrondbezitters hun 
‘woeste’ gronden te ontginnen. In een regeringsbesluit 
uit 1772 werd zelfs gedreigd met onteigen ingen. De 
Kempense abdijen, bang om hun bezittingen kwijt te 
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spelen, gaven gehoor aan die oproep. Tongerlo vatte 
het plan op om ruim 2600 hectare heide in Kalmth-
out en Essen om te vormen tot vruchtbare landbou-
wgrond. De onderneming draaide uit op een fiasco.

Nieuwe eigenaars

De abdijen worden traditioneel beschouwd als de 
ontginners van de Kempen. Recente studies nu-
anceren de rol die de norbertijnen hebben gespeeld. 
De abdij van Tongerlo stond in de 18e eeuw mee aan 
de wieg van de bosbouw in de streek, maar was niet 
betrokken bij de massale bebossing van de Kempen 
na 1830. Zeker in onze regio waren niet de norbertij-
nen, maar de edelmannen uit Westerlo de hoofdrol-
spelers in dat verhaal.

Hoe de Merodes abdijgrond verwierven

Pas na de Belgische onafhankelijkheid, in 1830, 
konden de Kempense abdijen weer langzaam recht-
krabbelen. Hun uitgestrekte landbouwdomeinen – 
ook in het buitenland – waren ze voorgoed kwijt.
Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd was de familie 
de Merode prominent in beeld gekomen.

Bij wijze van eerbetoon en uit dank voor bewezen 
diensten aan het vaderland kreeg de familie in 1834 
een mooi geschenk van het jonge België. Met tussen-
komst van de Société Générale kwamen de Merodes 
in het bezit van 400 hectare grond in de omgeving 

van Averbode en Westerlo. De nieuwe eigenaar zou 
de volgende decennia nog meer grond verwerven in 
de streek. De bebossing, die voor de Franse Revolutie 
al was ingezet, kwam nu pas goed op gang. 

Het nieuwe grafelijke domein werd op korte tijd in-
gepalmd door naaldbomen. Het hout was gegeerd in 
de mijnbouw, waar het gebruikt werd om de mijn-
gangen te stutten, maar vond ook de weg naar de 
steenbakkerijen in de Kempen. 

Met het oog op de bosontginning werden in het ge-
bied kaarsrechte wegen aangelegd. Vennen maakten 
plaats voor een netwerk van grachten en afwaterings-
kanaaltjes. Alles stond in het teken van exploitatie. 
Tot vandaag is het landschap in Averbode Bos & Hei-
de getekend door decennia van intensieve bosbouw. 

Daar zijn de vennen weer

Sinds de aankoop door de vzw Natuurpunt in 2006 
heeft Averbode Bos & Heide een stapsgewijze meta-
morfose ondergaan. Maar wat zijn nu de resultaten 
van dat landschapsherstel?

Het opvallendst is de terugkeer van de vennen. De 
meeste ervan werden decennia geleden dichtgegooid 
of net uitgegraven voor de eendenjacht. Met de steun 
van Europa werd intussen 43 hectare aan venhabi-
tat hersteld. Vis zul je er niet gauw vinden, want een 
ven kan wel eens droog komen te staan. Libellen en 
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waterkevers voelen zich dan weer opperbest in zo’n 
omgeving. Ook planten zoals het zeldzame klein 
blaasjeskruid en de kleine zonnedauw gedijen er.

De omgeving van de abdij van Averbode werd jaren-
lang gedomineerd door naaldbomen. De vorige eige-
naar, de familie de Merode, liet ze aanplanten in kaars-
rechte rijen. Tijdens het recente landinrichtingsproject 
gingen duizenden dennen tegen de vlakte. Maar niet 
alle naaldbomen zullen uit beeld verdwijnen. Door 
middel van natuurinrichting kiest men vandaag 
voor variatie in het bos, zodat het een thuis wordt 
voor verschillende dier- en plantensoorten. Dennen 
krijgen het gezelschap van eiken, beuken en berken. 
Bovendien werden enkele honderden nieuwe dreef-
bomen aangeplant.
De afwisseling van landschappen in Averbode Bos & 
Heide – van heide en grasland tot bos en ven – oefent 
een grote aantrekkingskracht uit op gevleugelde en 

gevederde gasten. Na een afwezigheid van meer 
dan 35 jaar werden opnieuw nachtzwaluwen gespot 
in het gebied. De wespendief en de zwarte specht 
broeden er. Misschien heb je die laatste al horen 
roffelen? Met wat geluk kun je ook de varenuil zien 
rondfladderen in de buurt van de abdij. Die nacht-
vlinder is erg zeldzaam: in Vlaanderen komt hij 
slechts op twee plaatsen voor.

Waalse boswachters in de Bierhoeve

De Bierhoeve ligt goed verscholen in de Merode-
bossen. Zo goed dat zelfs veel streekbewoners niet 
op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Op de 
weg van Diest naar Veerle, op het grondgebied van 
Schoot, loopt aan de linkerkant een dreef de bossen 
in. Die zandweg voert je naar de Bierhoeve. Woon-
huis, stal en schuur: het staat er allemaal bij zoals 
ruwweg honderdvijftig jaar geleden, toen de eerste 

Wist je dat de Bierhoeve, het voormalige boswachtershuis 
van de Merode in Schoot-Tessenderlo, zijn naam dankt aan 
een boerderijtje van de abdij van Averbode dat vroeger op 
dezelfde plek stond? Op hun wekelijkse wandeling hielden 
de jonge paters steevast halt bij dat hoevetje om er uit te 
rusten bij een pint bier.
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bewoners toekwamen. Alleen het bakhuisje en de 
kapel aan de overkant van de steenweg, toegewijd 
aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, zijn van 
recentere datum. Nu ja, recenter: ze gaan allebei ook 
al bijna een eeuw mee.

Toen graaf Henri de Merode na 1830 grote delen van 
het voormalige abdijdomein in handen kreeg, ging 
hij op zoek naar geschikt personeel om het gebied 
te beheren. In de Naamse Condroz rekruteerde hij 

twee broers. Gaspar en Nicolas Pairoux werden zo de 
eerste – Franstalige – boswachters in grafelijke dienst 
die zich vestigden in wat vandaag Averbode Bos & 
Heide wordt genoemd.
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Een stroper op heterdaad betrapt

De Bierhoeve was niet de enige boswachterswoning die de 
familie de Merode liet bouwen. Ook in Tongerlo, Blauberg 
en Bergom kregen jachtopzieners onderdak aangeboden. 
Het boswachtershuis bij het begin van de Luiksedreef in 
Averbode lijkt wel een kopie van dat in Schoot. De volledig 
omwalde woning bleef in gebruik tot in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Toen werd ze ingelijfd in het nieuwe 
recreatiedomein De Vijvers, eveneens een project met de 
Merodes uit Westerlo als geldschieter.

René Appels kent de bossen van Averbode op zijn duimpje. 
Hij stamt uit een heus geslacht van boswachters, drie ge-
neraties in dienst van de prins. Zijn oom Evarist, die op de 
Bierhoeve woonde, was maar liefst 65 jaar lang de schrik 

van de wildstropers. Vader Jules Appels controleerde het 
Brabantse gedeelte van het domein.

“Mijn vader heeft ooit een stroper geklist van wie ge-
zegd werd dat hij zich nooit zou laten betrappen”, vertelt 
René. “Iemand kwam hem vertellen dat die man bezig was 
zijn slag te slaan in het Zichemsveld. Mijn vader trok zijn 
zondagse pak aan, kwam de stroper tegen aan de bosrand 
en vertelde hem dat hij dringend naar Diest moest. De 
man dacht dat hij vrij spel had, maar vader keerde stille-
tjes op zijn passen terug en betrapte die kerel op heter-
daad. Dat voorval heeft hem zelfs felicitaties van de 
rechter opgeleverd.”
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Kerken van chocolade

Wat hebben de kerken van Westerlo, Testelt, Zichem, 
Vorst, Veerle, Langdorp, Aarschot en Diest gemeen? 
De windhaan op de torenspits, misschien? Ook ja, 
maar dat maakt ze niet echt bijzonder. Typisch voor 
nogal wat historische gebouwen in het Hageland en 
de Zuiderkempen is het gebruik van ijzerzandsteen. 
De kenmerkende roestbruine kleur ervan deed Bri-
gitte Raskin als kind denken aan chocolade. Aan 
ijzerzandstenen erfgoed was er dan ook geen gebrek 
in Aarschot, het stadje waar de schrijfster opgroeide. 

De poreuze steen werd zodanig vaak verwerkt in 
middeleeuwse kerkgebouwen, dat hij zijn naam gaf 
aan een regionale architectuurstijl: de Demergotiek. 
Het bouwvallige Sint-Catharinakerkje op het 
begijnhof in Diest is er een mooi voorbeeld van. 
Liefhebbers van ijzerzandstenen kerken worden in 
Diest op hun wenken bediend, want op wandelafstand 
van het begijnhof staat de vroegmiddeleeuwse Onze-
Lieve-Vrouwekerk. De norbertijnen van Tongerlo 
bouwden ze in de 13e eeuw op de plaats van een te 
klein geworden kapel. 

Nog een steenworp verder doemt de Sint-Sulpitius- 
en Dionysiuskerk op. De hoofdkerk van Diest laat 
zien hoe in de late middeleeuwen verschillende 
bouwmaterialen werden gecombineerd: het kerk-
schip is opgetrokken in de vertrouwde bruine zand-
steen, terwijl voor het portaal bleke kalksteen werd 

gebruikt. Wie er echt niet genoeg van krijgt, kan nog 
een steenworp verder de gevel van de éénbeukige 
Sint-Barbarakerk bezoeken. Alweer een steenworp 
verder – in Diest bevinden alle monumenten zich 
binnen handbereik – en jawel, eveneens met een 
roestbruine gevel.

Bouwmateriaal van heren en boeren

IJzerzandsteen was niet alleen bruikbaar als bouw-
materiaal voor gotische kerken. De Sint-Rochustoren 
op de Grote Markt van Aarschot deed in de loop van 
de eeuwen dienst als stadsgevangenis, folterkamer, 
politiekantoor en toeristenbalie. Aan de Demer in 
Testelt staat nog steeds de ijzerzandstenen water-
molen die de abdij van Averbode er in 1608 liet bou-
wen. Enkele kilometers stroomopwaarts liet Reinier 
II van Schoonvorst, heer van Zichem, eind 14e eeuw 
een imposante ijzerzandstenen ‘donjon’ of woontor-
en bouwen. De Maagdentoren, zoals de ijzerzand-
stenen reus vandaag wordt genoemd, houdt dus al 
meer dan zeshonderd jaar stand. Standhouden is in 
dit geval relatief: in 2006, na decennia van verwaar-
lozing, stortte de westkant van de toren gedeeltelijk 
in. 

Wie zo’n gotische kerk van dichtbij bekijkt, ziet dat er 
behoorlijk massieve blokken steen werden gebruikt. 
Onbetaalbaar voor de gewone man. In de streek van 
Zichem en Rillaar vind je hier en daar nochtans oude 
boerenwoninkjes en stallen met een ijzerzandstenen 

IJzerzandsteen
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gevel. Ze werden opgetrokken met schollen, die zo-
maar voor het rapen lagen op akkers en in hollewegen. 
Ongebluste kalk diende als mortelspecie.

In het Merodegebied werd ook in de wegenbouw 
geëxperimenteerd met ijzerzandsteen. Zo werd om-
streeks 1847 op de weg van Westerlo naar Tongerlo 
een proefvak aangelegd. Daarvoor werd ijzerzand-
steen uit de heuvels van Kipdorp gebruikt. Graaf de 
Merode was lovend over het experiment, maar de 
bruine steen zou nooit doorbreken als bestratings-
materiaal. Toch kon je nog tot diep in de 20e eeuw 
gemalen ijzerzandsteen aantreffen in de dreven van 
het gebied.

Heuvels als getuigen

Uit welke richting je ook komt, in Testelt kun je niet 
om de Voortberg heen. Toegegeven, met zijn hoogte 
van 50 meter is het niet meer dan een molshoop. En 
toch, mountainbikers zijn meestal behoorlijk onder 
de indruk na hun eerste beklimming van de Testeltse 
Berg, zoals streekbewoners de heuvel steevast 
noemen. 

Berg of heuvel? Voor geologen is het duidelijk: de 
Voortberg is een getuigenheuvel. Een stille getuige 
van het ogenblik waarop de zogeheten Diestiaan-
zee zich terugtrok. Dat gebeurde een slordige 5 tot 7 
miljoen jaar geleden. Doordat het waterpeil daalde, 
kwamen ijzerhoudende zandbanken plots aan het 

oppervlak te liggen. Het ijzer werd blootgesteld aan 
lucht en het ging oxideren. Dat proces bezorgde de 
ijzerzandsteen zijn roestbruine kleur. 

De ‘bergen’ in het grensgebied van Hageland en 
Zuiderkempen zijn de noordelijkste uitlopers van die 
reeks zandbanken. Denk maar aan de Weefberg in 
Averbode, de Kapittelberg in Herselt of de Dorenberg 
in Langdorp. Kenmerkend voor zulke getuigenheuvels 
zijn de steile hellingen en de typische vegetatie. Door 
hun stenige ondergrond boden ze weerstand tegen 
erosie, zodat ze uit het niets lijken op te doemen in 
een voor het overige vlak landschap.

Verlaten steengroeves

Eeuwen van ijzerzandsteenontginning hebben hun 
sporen nagelaten in het Merodegebied. Van de Groef 
in Wolfsdonk over de Molenberg in Herselt tot het 
Grasbos in Molenstede: geen heuvel of er werd aan 
geknabbeld. Op sommige plaatsen werd ook ijzer-
erts ontgonnen. Dat was onder meer het geval in de 
Kwarekken in Westerlo.

Het langst in bedrijf was de groeve van het Steenkot 
in Kelbergen bij Schaffen. Tot in 1947 waren er steen-
kappers aan het werk met hamers, beitels, stalen za-
gen en … dynamiet.

In het Steenkot werd aan het begin van de 20e eeuw 
een smalspoor aangelegd. De ontgonnen steen- W
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blokken werden op platte karren uit de groevekuil 
getrokken. Voor het afvoeren van overtollig steen-
puin werden zogenaamde berlines gebruikt, spoor-
wagentjes die ook in de steenkoolmijnen werden 
ingezet. Het spoorlijntje is al lang verdwenen, maar 
de bedding valt nog te traceren. Ook de begroeide 
afvalhopen zijn na meer dan zestig jaar nog steeds 
zichtbaar in het landschap.

Uit de Weefberg in Averbode werd tot in de Tweede 
Wereldoorlog ijzerzandsteen gehaald. De steengroeve 
bevond zich op de zuidflank van de heuvel, aan 
de rand van het gehucht Ter Hoeve. De stenen 
werden naar de abdij gevoerd, waar ze moesten 
dienen voor de restauratie van het middeleeuwse 
poortgebouw. De loodzware brokken steen werden 
nooit gebruikt en liggen nog altijd in de achtertuin 
van de paters. De steile groevewand van de Weefberg 
raakte overwoekerd door struikgewas, maar werd 
recentelijk weer opengemaakt.

Hagedissen kiezen voor de zon

De laatste steenkappers die met hamers, beitels 
en dynamiet de loodzware zandsteenblokken uit 
de groeve haalden, zijn voorgoed verdwenen. De 
getuigen heuvels hebben geen economisch nut meer. 
Hun natuurwaarde is echter onbetaalbaar. Door de 
stenige ondergrond krijgt het water weinig kans om 
in de bodem te dringen. 

De afwisseling van nat en droog, schaduw en zon 
zorgt voor een microklimaat. Vraag dat maar aan de 
wijnbouwers van het Hageland, of aan hun collega’s 
in Herselt en op de Rodeberg in Tessenderlo.

Wie zich ook in zijn sas voelt in zo’n biotoop is de 
levendbarende hagedis. Dat beestje kun je vinden in 
oude steengroeves. Groevewanden werden bijna al-
tijd uitgekapt in de zuidflank van de heuvel. Plekjes 
met veel zon dus. Een ideale omgeving voor de koud-
bloedige hagedis, die er zich snel kan opwarmen.

Struikheide en brem gedijen vanouds op 
ijzerzandsteenheuvels. Opvallende bewoners zijn de 
hazelworm en vlinders zoals het melkdrupje en de 
Spaanse vlag. De koninginnepage vertoeft bij voor-
keur op de heuveltop, op zoek naar een partner …
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Wist je dat de bouwstijl ‘barok’ de 
doodsteek betekende voor de ijzerzand-
steen als bouwmateriaal? De donkere, 
moeilijk te bewerken steen uit de groe-
ves van het Hageland viel immers niet te 
rijmen met de krullen en franjes van de 
barokke architectuur.
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Te hooi en te gras in de Demerbroeken

Achter het geboortehuis van Ernest Claes, op de Worp 
in Zichem, loopt een pad de Demerbroeken in. Al na 
enkele minuten doemt een houten uitkijktoren op. 
De hoogste verdieping biedt een mooi uitzicht op de 
vallei, die zich uitstrekt tot in Testelt. De Voortberg 
springt meteen in het oog, maar ook de abdijkerk van 
Averbode probeert de aandacht te trekken. Klokgelui 
wil daarbij wel eens helpen.

Inheems loofbos wordt in de Demerbroeken afge-
wisseld met rietruigten, hooilanden, moerassen en 
ondoordringbaar lijkend struikgewas. Natuurlief-
hebbers wijzen er bloemen en planten aan met wel-
luidende namen, als dotterbloem en moeraswalstro, 
zeegroene muur en grote ratelaar. Of nog: poelruit en 
echte koekoeksbloem.

Op het kelige krassen van de blauwe reiger na is het 
best stil rond de uitkijktoren. Dat was ooit anders. 
Zowat de hele vallei werd tot in de jaren veertig in-
tensief gebruikt als hooiland. In de tweede helft van 
de 19e eeuw groeiden de Demerbroeken uit tot de be-
langrijkste hooileverancier van het Belgisch leger. De 
cavaleriepaarden in de Brusselse kazernes werden 
voornamelijk met Zichems hooi gevoerd.

De hooihandel in Zichem was grotendeels in handen 
van de familie Weynants. Die had haar eigen spoor-
lijntje dat naar de goederenkaai van het station 

liep. In het hooiseizoen, aan het begin van de zomer, 
moesten de treinreizigers er laveren tussen bussels 
hooi. Die werden aangevoerd met paard en kar. Ook 
in het naburige Testelt ging hooi de trein op.

Met man en macht: de scheepstrekkersgilden

Lang voor de komst van de trein was de Demer de be-
langrijkste verkeersader in de vallei. Steenkool werd 
aangevoerd per schip, net als graan, gerst en bouw-
materiaal voor kloosters en kerken. Sommige schui-
ten waren volgeladen met zout of haring. Ook lakens 
uit Diest en Zichem werden vervoerd over het water.
In de 16e eeuw kende de scheepvaart op de Demer 
een forse groei. In die periode werd het scheepstrek-
kersambacht opgericht. De boten die op de rivier 
voeren, werden destijds letterlijk met man en macht 
voortgetrokken. 

Voor de lokale bevolking was de handel over het wa-
ter een extra bron van inkomsten. Want de scheeps-
trekkers werden uiteraard betaald voor hun zware 
inspanningen. Ze verenigden zich in gilden die elk 
een stukje van de Demer onder hun hoede hadden. 
Zo trok de gilde van Aarschot de schepen tot aan de 
berg – de huidige Haneberg, een gehucht van Testelt. 
Op die plaats namen de gezellen van Messelbroek 
en Testelt het over. Zij werden dan weer afgelost 
aan de sluis in Zichem. De aanleg van kaarsrechte 
steenwegen in de 18e eeuw deed het belang van de 
scheepvaart afnemen. Toch voeren omstreeks 1850 

De Demer
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jaarlijks nog zowat tweehonderd schepen over 
de rivier. Na de aanleg van de spoorlijn Aarschot-
Hasselt, in 1865, ging het volledig bergaf met de 
Demerscheepvaart. In Testelt meerde de laatste 
platbodem aan in 1886. Stroomopwaarts, ter hoogte 
van Werchter en Betekom, waren nog tot na de 
Eerste Wereldoorlog scheepstrekkers aan het werk. 
Die kregen weliswaar hulp van boerenpaarden.

Het tolhuis staat al vier eeuwen aan het Zichemse 
marktplein. Het witgekalkte gebouw herinnert aan 
de hoogdagen van de scheepvaart op de Demer, toen 
schippers tol moesten betalen bij het binnenvaren 
van het stadje. 

Zeldzaam en verraderlijk: trilveen

Stevige laarzen zijn geen overbodige luxe in de 
Demer broeken. In grote delen van het gebied is de 
bodem het hele jaar door bijzonder drassig. Uiterst 
zeldzaam in Vlaanderen, maar erg verraderlijk zijn 
de zogenaamde trilvenen. Dat zijn laaggelegen en 
zompige plekken waar de bodem veert bij elke stap 
die je zet.

Zo’n trilveen is eigenlijk een drijvend tapijt van 
waterplanten. Bovenop dat natuurlijke waterbed 
groeit een tweede laag, met planten zoals 
wateraardbei en holpijp. Daardoor lijkt de stevigheid 
van de bodem wel mee te vallen. Schijn bedriegt, 
want op sommige plaatsen is het veenpakket 

slechts enkele centimeters dik. Daaronder wacht 
het ijskoude water. Het verklaart meteen waarom 
bepaalde natte stukken in de Demerbroeken enkel 
toegankelijk zijn met een natuurgids als begeleider.
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Lucifers voor de wielewaal

Met de opkomst van auto’s, tractoren en 
andere landbouwmachines verdween hooi 
als brandstof naar de achtergrond. Om-
dat de Demervallei economisch waarde-
loos dreigde te worden, werden de broek-
en vanaf de jaren vijftig massaal beplant 
met canadapopulieren. Een succesverhaal 
was die omschakeling zeker niet. De moe-
rassige bodem deed nogal wat planta-
ges de das om. Schimmelziekten, zoals de 
gevreesde populierenroest, staken de kop 
op. Het hout was nog net goed genoeg om 
er lucifers van te maken, maar ook daar 
kwam een einde aan.

In de buurt van de Hulpe, een zijbeek van 
de Demer, zijn nog relicten van populier-
enplantages zichtbaar. Ze dienen nu als 
nestplaats voor de wielewaal.
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SCHRIJVERS EN VERHALEN
De vergeten uithoek waar de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg samen- 

komen is steeds een broedplaats van schrijvers geweest. Nonkel Fons, Gerard Walschap, 

Willem Elsschot, Felix Timmermans, Minus van Looi en Ernest Claes vonden allemaal 

hun inspiratie in de stille Zuiderkempen. Daar waar dwaallichtjes boven het Helschot 

spoken, waar de ontdekkingsreis van Floere het fluwijn begint en eindigt, waar krank-

zinnigen hun toevlucht zoeken, waar de mensen van de Achterheide wonen en waar tal 

van legendes over weerwolven, alvermannetjes en de duivel de ronde doen.  

Bo
ek

en
 u

it
 d

e 
ou

de
 d

oo
s



72 73Prinsheerlijk  Prinsheerlijk

Van Nonkel Fons tot Gerard Walschap

De abdij van Averbode heeft wat met Vlaamse schrij-
vers. Ernest Claes, die later in dit boek nog zal op-
duiken, was kind aan huis bij de paters. De auteur 
van De Witte ligt begraven op het abdijkerkhof, op 
een plekje dat hij zelf had uitgekozen. Ook Stephanie 
Vetter, weduwe van Claes en zelf schrijfster, vond er 
in 1974 haar laatste rustplaats. Wat verderop bevindt 
zich het graf van Armand Boni, alweer een schrijver, 
vooral bekend om zijn historische romans. 

Tussen de sobere rijen witte grafkruisen staat dat 
van Daniël Omer De Kesel. Als Nonkel Fons groeide 
hij na de Tweede Wereldoorlog uit tot Vlaanderens 
bekendste oom. Pater De Kesel was veertig jaar lang 
de niet te stoppen bezieler van Zonnekind, Zonne-
straal, Vlaamse Filmpjes en de andere kinder- en 
jeugdtijdschriften van het Averbode-imperium.

De jonge Gerard Walschap werd begin jaren dertig 
vaak opgemerkt in Averbode. Hij was er redacteur 
van Hooger Leven, een cultureel magazine, tot hij 
het aan de stok kreeg met de norbertijnen en met 
slaande deuren vertrok.

Op hotel bij de postmeester

Averbode was in de jaren dertig een populaire bestem-
ming voor vakantiegangers. De hotelletjes langs de 
Westelsebaan waren niet zelden volgeboekt nog voor  

het zomerseizoen moest beginnen. In de bosdreven 
werd het gezang van de lijsters dan weleens ver-
stoord door een Antwerpse of Franse tongval. In het 
pension van  postmeester Eduard Adriaens voerden 
sappige Lierse klanken vaak de boventoon. Zeker als 
de families Veremans en Timmermans er op loge-
ment waren. Schrijver Felix Timmermans, componist 
Renaat Veremans, hun echtgenotes en de kinderen 
palmden de helft van het hotel in.

Clara, de oudste dochter van Felix Timmermans, her-
innerde zich jaren nadien nog de lange wandeltocht-
en die het gezelschap ondernam. Vader Felix hief ge-
woonlijk al na enkele passen een Vlaams lied aan en 
het Lierse gezelschap viel luidkeels in.

Soms ging het richting Zichem, maar voor verge-
zichten trokken de kostgangers het liefst van al naar 
de Weefberg. Destijds groeide er nog heide op de 
flanken. Boven op de heuvel vertelde Timmermans 
aan zijn dochters: “Als het nu regent, lopen de drup-
pels die naar rechts vallen naar de Nete, en die links 
vallen, naar de Demer.” Aan die vaststelling knoopte 
de zwaarmoedige schrijver bespiegelingen vast over 
de lotsbestemming van de mens. Maar de kinderen 
dachten vast al aan de lekkere zelfgemaakte con-
fituur die in hotel Sint-Jan bij het ontbijt op tafel 
kwam.

Broedplaats van schrijvers
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Wist je dat de naam Elsschot verwijst naar het gelijknamig
natuur- en bosgebied Helschot in Herselt? Hoewel de 
schrijver in de stad Antwerpen woonde en werkte was hij een 
natuurmens in hart en nieren. Ook veel namen in zijn werk 
ver-wezen naar de natuur en het landschap uit zijn jeugd.

De Kempense connectie van Willem Elsschot

Op het kerkplein van Blauberg werd in 1990 een 
bronzen beeldje onthuld ter ere van Willem Els-
schot. Dat gebeurde op 31 mei, dag op dag dertig jaar 
na Elsschots overlijden. Tegelijk werd de schrijver, 
weliswaar postuum, uitgeroepen tot ereburger van 
Herselt.

Het eerbetoon kwam rijkelijk laat. Aan de schrijvers-
hulde was bovendien een discussie in de gemeente-
raad voorafgegaan. Sommigen hadden vragen bij de 
wenselijkheid van het kunstwerk.

Maar laat ons beginnen bij het begin. In literatuur-
geschiedenissen wordt Willem Elsschot, pseudoniem 
van Alfons De Ridder, steevast een Antwerpse auteur 
genoemd. Terecht, want kleine Fons groeide op in de 
sinjorenstad. Zijn vader was banketbakker aan de De 

Keyserlei.

Toch was er ook een Kempense connectie. Elsschots 
moeder, Adela Van Elst, werd geboren in Westerlo. Op 
haar twaalfde verloor ze haar ouders. Als weeskind 
werd ze opgenomen in het gezin van haar oom, die 
aan de Netebrug het Hôtel du Marly uitbaatte. 
Behalve een herberg was de Marly ook een stopplaats 
van de tram en, hoe kan het ook anders, eigendom 
van de graaf. Later, toen ze al in Antwerpen woonde, 
zou Adela nog geregeld met haar kroost naar 
Westerlo afzakken. Bij die familiebezoekjes was haar 
zoon Fons ongetwijfeld van de partij.

Een moeras als pseudoniem

Als kind kwam Elsschot ook bij zijn oom Filip over 
de vloer. De oudere broer van Elsschots moeder had 
zich gevestigd aan het kerkplein van Blauberg, waar 

Willem Elsschot
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hij als timmerman en winkelier aan de kost kwam. 
Voor een stadsjongen was de landelijke omgeving 
van het Kempense gehucht een verademing. 

In zijn studentenjaren vond de jonge Antwerpenaar 
de weg terug naar Blauberg. Tijdens de blokperiode 
streek hij neer in het huis van zijn inmiddels over-
leden oom. Terwijl zijn ongehuwde nicht Miejef de 
kruidenierswinkel bestierde, boog Fons zich over zijn 
cursussen handels- en consulaire wetenschappen. ’s 
Ochtends althans, want elke middag trok hij erop-
uit. Naar het Helschot bijvoorbeeld, een brok ruige 
natuur op de grens met Veerle. De schrijver in wor-
ding maakte er lange wandelingen. De naam van het 
moerassige gebied zou zijn pseudoniem worden.

Over Elsschots ‘blokvakanties’ doen talloze verhalen 
de ronde. De sinjoor met de verschoten studentenpet 
zou een graaggeziene gast zijn geweest in de plaats-
elijke kroegen. Hij dronk pinten in Den IJzer en bij 
Gustaaf Aerts, waar hij zich op zondag liet scheren. 
Bij het kaartspel liet Elsschot zich niet onbetuigd en 
ook voor een partijtje kegelen was hij te vinden. Met 
de oude handboog van zijn oom Filip trok hij naar 
het café van Jan Schiet om er te oefenen op de lig-
gende wip. Er wordt zelfs gefluisterd dat Elsschot een 
romance beleefde met Veronica Pauwels, naar ver-
luidt het mooiste meisje van Blauberg.

Willem Elsschot heeft aandachtig geluisterd naar de 
familieverhalen die hij thuis hoorde. De Blaubergse 

tak van de familie bood zelfs stof voor een roman. In 
De Verlossing beschrijft Elsschot de vete tussen een 
dorpspastoor en een vrijzinnige kruidenier en zijn er 
nog meer knipogen te vinden naar het Merodegebied. 
Oorspronkelijk speelde het verhaal zich af in Blauw-
berg. Toen het manuscript naar de drukker moest, 
verving Elsschot die naam door het fictieve Groendal. 
De familie de Merode wordt nergens in de roman bij 
naam genoemd. Maar de auteur heeft het over een 
graaf, die eigenaar is van elk huis in het gehucht en 
‘wiens domeinen zich uitstrekten van Wevelingen
tot Negenbergen’. Of, in de kladversie: ‘van Westerlo 
tot Averbode’.

De dwaallichtjes van het Helschot

Op de grens van Blauberg en Veerle ligt een afgele-
gen, zompig gebied waar zelfs de stoerste terreinwa-
gens het begeven: het Helschot. Als er een plaats is in 
de Merode waar je in de duisternis maar beter weg-
blijft, is het wel die plek. ’s Nachts krioelt het van de 
dwaallichtjes in het Helschot. Boven het moeras stij-
gen blauwe lichtjes op die zich lijken te verplaatsen. 
Biologen kennen het fenomeen als rottend organisch 
materiaal of ook wel als opstijgend moerasgas.

In het bijgeloof van de Kempen gaat het om de zielen 
van ongedoopte of doodgeboren kindjes, zelfmoorde-
naars en andere verdoemden die na hun dood geen 
rust vinden. Wie zich door de geheimzinnige lichtjes 
laat leiden loopt gegarandeerd verdwaald. M
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Met Cecilia onder het afdak

Timmermans’ liefde voor de streek vertaalde zich in 
zijn oeuvre. Averbode is het decor van Ik zag Cecilia 
komen, een novelle die in 1938 werd gepubliceerd. 
De verteller van het verhaal, wiens naam onbekend 
blijft, logeert in de Demervallei bij een boerengezin. 
Hij herstelt er van een zware ziekte die hem plots 
van de kaart had geveegd. De gezonde harslucht 
van de bossen moet ervoor zorgen dat hij weer op 
krachten komt. Over een maand trouwt hij immers 
met zijn geliefde Roelinde. 

Dan komt het titelpersonage in beeld. Cecilia, de 
mooie maar fragiele dochter van de plaatselijke 
onderwijzer, brengt de verteller in de war. Hij wil zo 
vlug mogelijk terug naar Roelinde, maar wordt ver-
liefd op de tere Cecilia. De novelle kent niet bepaald 
een happy end: Cecilia wordt ernstig ziek en sterft. 
De verteller keert terug naar huis … en blaast het 
huwelijk af.

Hoewel de plaatsnaam Averbode nergens in het boek 
vermeld wordt, zijn de verwijzingen naar de abdij 
en haar omgeving talrijk. De Weefberg wordt omge-
doopt tot Nonnenberg. 

De verteller bezoekt de ‘oude abdijkerk, waar de wan-
den bebeeldhouwd zijn met groote korven fruit’. Hij 
schuifelt over ‘de kasseitjes van de kloostervoorhof’ 
en slaat de eerste dreef links in, ‘die in de verre heide 

verloren loopt’. De Luiksedreef, met andere woorden. 
Het boswachtershuis van de Merode, aan het begin 
van die dreef, is volgens sommigen het huisje waar 
Cecilia met haar vader woont. 
Aan een ‘geheimzinnige plas’ in de bossen ontmoe-
ten Cecilia en de verteller elkaar. Die plas is zonder 
twijfel het zogeheten Hoeneven, een drassige plek 
tegenover het boswachtershuis. Het Hoeneven ligt 
aan de voet van de Kijkuit, het heuveltje waar in 
1912 de Kroningskapel werd gebouwd. Onder het 
afdak van de kapel schuilen Cecilia en haar koele 
minnaar tijdens de stortbui – onguur weer dat haar 
broze gezondheid definitief de das omdoet.
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Felix Timmermans

Wist je dat Felix Timmermans, samen 
met zijn tijdgenoot Ernest Claes, behoorde 
tot een groep van Vlaamse beroeps-
schrijvers die hun brood verdienden met 
pen en papier? Zijn bekendste werk was 
‘Pallieter’, waarvan in 1997 een musical 
werd gemaakt.
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Zijn laatste roman, Mannen van de Achterheide, wijdde 
Minus aan het haveloze volkje uit het grensgebied 
van Engsbergen en Okselaar.

“Geen dorp, geen gehucht, een vlek zonder naam. 
Uitgerold naar de vier gewesten, gevat in een gor-
del van bossen, en daarop, alhier, aldaar, een worp 
van enkele huizekens, platgedrukt onder het geweld 
van zeven hemelen: dat is de Achterheide. Het is de 
streek waarover O.-L.-Heer eenmaal, in erbarmen, 
Zijn purperen koningsmantel uitspreidde, en hem 
vergat.”

Het lijvige boek over de bewoners van de Achterhei-
de – 295 pagina’s – was het eerste deel van wat een 
omvangrijk vierluik over Tessenderlo moest worden. 
Het heeft niet mogen zijn. Op 23 april 1952 viel Minus 
Van Looi dood. Zijn voorspelling was uitgekomen. 
Zes Looise koolputters hebben zijn kist naar de kerk 
gedragen.

De schrijver die zijn eigen sterfdatum kende …

Vlaams schrijver, kleermaker en autodidact. Veel 
verder komt het literatuurlexicon niet als het over 
Minus Van Looi gaat. De volksschrijver uit Tessen-
derlo zou nooit uit de schaduw van zijn populaire 
generatiegenoot Ernest Claes geraken. Moest Willem 
Elsschot dertig jaar wachten op eerbetoon in ‘zijn’ 
Blauberg, Minus kreeg zijn bronzen buste aan de Ro-
deheide pas vijftig jaar na zijn overlijden.

Minus Van Looi, pseudoniem van Benjamin 
Vandervoort, werd geboren op 23 april 1892. Hij zou 
sterven op zijn zestigste verjaardag. Dat beweerde hij 
althans aan al wie het horen wilde in Tessenderlo, 
zijn geboortedorp dat hij nooit zou verlaten. Van Looi 
was niet in de wieg gelegd voor het schrijverschap. 
Na de lagere school kwam de veertienjarige Minus 
terecht in het atelier van zijn vader, die kleermaker 
was. Op zaterdag assisteerde hij zijn oudere broer, 
bij wie de mannen van het dorp zich lieten sche-
ren. De verhalen die hij hoorde tussen scheerkwast 
en garendraad inspireerden de jonge kleermaker 
voor zijn latere boeken, waarin boeren, woudlopers, 
geduldige pastoors en grofgebekte mijnwerkers de 
hoofdrol vertolken.

Spelling en grammatica waren niet zijn sterkste 
kant, maar vertellen kon Minus als de beste. Zijn 
buurman, een onderwijzer, kon hem overtuigen om 
enkele stukjes te schrijven voor het lokale weekblad 

Boerenbelang. En misschien was het vak van school-
meester ook wel iets voor hem? Helaas: al na één les 
keerde Minus terug naar zijn naaiatelier.

… en door de koolputters op handen werd 
gedragen

De letteren lieten Minus niet los. Hij verslond het 
oeuvre van Stijn Streuvels en zocht naar een eigen 
stijl. Gerenommeerde uitgevers zagen wel wat in zijn 
werk, vooral toen de heimatliteratuur het goed deed. 
In 1940 gaf het Davidsfonds de roman Op Baalmolen 
uit, een flinke turf over twee molenaarsfamilies in 
het Looise gehucht Baal die elkaar de duvel aandoen. 
Een jaar later verscheen bij Manteau Aloud boeren-
bloed, zoals de titel laat vermoeden ook een boek met 
diepe wortels in de streek.

Van Loois romans deden het goed in de ‘volksboeke-
rijen’, maar in zijn geboortestreek werd zijn werk nog 
gretiger gelezen dan elders. Hij situeerde zijn ver-
halen immers in Tessenderlo en omgeving: zijn per-
sonages vrijen, vechten, drinken en bidden in Baal, 
aan de Groenpoort en in andere Looise gehuchten. 
In De Bastiaensen herkende heel het dorp de notabe-
lenfamilie Clerckx. Fons van Schuppenzot en zijn 
collega-mijnwerkers uit Koolputtersvolk, zijn bekend-
ste boek, hoefde de auteur maar te observeren in 
de plaatselijke cafés om te weten dat ze ‘vuisten als 
smishamers’ hadden.

Minus Van Looi
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Van De Witte en Flachskopf

Ernest Claes was een veelschrijver. Biografen zijn al 
lang de tel kwijtgeraakt, maar de Zichemse auteur 
heeft minstens vijftig romans, novellen en verhalen-
bundels op zijn naam staan. Tussendoor vond hij ook 
nog de tijd om een paar duizend brieven te schrijven. 
Op zijn twintigste debuteerde hij met Uit mijn Dorp-
ken, een collectie korte verhalen die hij in Zichem 
had bijeengesprokkeld.

Claes moest het niet hebben van doorwrochte 
romans met een stevige plot. Zijn populariteit 
in Vlaanderen dankte hij aan vlot verteerbare 
verhalen, waarin hij zich als verteller kon uitleven. 
Ook zijn bekendste werk, De Witte (1920), heeft niet 
echt een begin of einde. De guitenstreken van het 
hoofdpersonage en zijn vrienden volgen elkaar op in 
het boek. Claes baseerde zich voor de figuur van de 
Witte op Louis Verheyden, een jongetje uit het dorp, 
maar verwerkte ook zijn eigen jeugdherinneringen in 
het verhaal. Hoewel het boek zich duidelijk situeert 
in de streek van Zichem en Averbode, lustten ook 
Duitstaligen er wel pap van. Zij maakten al in de 
jaren dertig kennis met de avonturen van Flachskopf. 
Een dozijn andere vertalingen – van Tsjechisch tot 
Hebreeuws – zouden volgen.

In het spoor van Wannes Raps

Het is alweer een hele tijd geleden dat er nog een 

Nederlandse toerist gesignaleerd werd in Zichem. 
Het Wij, Heren van Zichem-effect is uitgewerkt. Van 
De Witte kun je vast nog een recente herdruk op de 
kop tikken, maar wie op zoek gaat naar andere titels 
van Ernest Claes komt al gauw op rommelmarkten 
terecht.

Toch wordt in Claes’ geboortestreek de herinne-
ring levend gehouden. In Zichem had hij al een 
standbeeld. In 2006 kwam er eentje bij op het dorps-
plein van Averbode. Dat monument is van de hand 
van René Huybrechts, een lokale kunstsmid. Die 
heeft Claes afgebeeld als jonge trommelaar bij de 
Sint-Jansvrienden, de Averboodse fanfare die hij zou 
vereeuwigen in een novelle. De schrijver in spe heeft 
de blik gericht op het voormalige gemeentehuis van 
Averbode. Claes kreeg er ooit het burgemeesterschap 
aangeboden, maar bedankte vriendelijk.

Langs de weg van Averbode naar Zichem staat het 
boerderijtje waar Nest van Trees van Mette in 1885 
het levenslicht zag. Bij de open haard diste Wannes 
Raps de wildste verhalen op. In de schuur, waar 
diezelfde Wannes geregeld z’n roes kwam uitslapen, 
richtte Natuurpunt een bezoekerscentrum in. Van 
de achtertuin van Claes’ ouderlijke woning, vandaag 
een museum, is het slechts enkele passen tot in de 
Demerbroeken. De novelle Floere, het fluwijn speelt 
zich af in dat natuurgebied. Voor wie het niet droog 
kan houden bij Bambi is dat boek géén aanrader.

Ernest Claes
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Wie doodt de Diestse weerwolf?

Het stadsbestuur van Diest schreef in 1594 een be-
loning uit voor wie een weerwolf kon vangen. De 
streek werd in die periode geteisterd door een onbe-
kende die het op kleine kinderen had gemunt en ook 
schapen, koeien en andere dieren verminkte. Volgens 
het stadsbestuur ging het om een mens die door toe-
doen van de duivel de gedaante van een wolf kon 
aannemen. 

De Diestenaars kregen meteen ook tips om de weer-
wolf te klissen. Bij zijn transformatie van mens tot 
wolf verbergt de weerwolf zijn kleren immers in een 
hol. Wie erin slaagt die geheime bergplaats te vinden, 
moet de kleren wegnemen. Dan is het een kwestie 
van wachten tot de razernij van de wolf is uitgewerkt 
en hij terugkeert naar de bergplaats. Of de stadsmag-
istraat het vindersloon van 25 carolusgulden heeft 
uitgereikt aan een dappere Diestenaar is niet bekend.

Peuzze-Jaan, de brandstichter die een straatnaam 
kreeg

Vraag in Zoerle-Parwijs naar Adriaan Peeters. Nie-
mand zal je kunnen helpen. Peuzze-Jaan dan? Die 
naam zal bij sommigen minstens een belletje doen 
rinkelen. Peuzze-Jaan zadelde Zoerle-Parwijs met 
een trauma op nadat hij in het midden van de 18e 
eeuw zowat het halve dorp platbrandde. De brand is 
tot Zoerles collectieve geheugen gaan behoren.

Diefstal, slagen en verwondingen, bedreigingen aan 
het adres van een buurman: het gerecht had aan 
Adriaan Peeters een kwaaie klant. Bovendien stapel-
de hij de schulden op. Het liep volledig mis in 1755, 
toen de schout van Tongerlo zich ging moeien met 
Peuzze-Jaan. De schout stuurde op 17 april van dat 
jaar een deurwaarder langs bij de man. Zijn huis in 
Zoerle-Parwijs, inboedel inbegrepen, moest worden 
verkocht. 

Peuzze-Jaan, zichtbaar dronken, verzette zich 
hevig en dreigde dat hij “het dorp soude vlack in 
brand steken”. Toeval of niet, die nacht brak de 
hevigste brand uit die Zoerle ooit had gezien. De 
vlammen vernielden 22 huizen, zeven schuren, twee 
brouwerijen, twee stokerijen en drie bakhuizen. 
De kerk, zo wil het verhaal, bleef op het nippertje 
gespaard. De ochtend na de brand was Peuzze-Jaan 
spoorloos.

Zodra de verdachte weer in beeld kwam, werd hij 
opgepakt. In september 1755 werd Adriaan Peeters 
berecht in Brussel. Na anderhalve dag afzien op de 
pijnbank moest hij wel praten. De rechter veroor-
deelde Peuzze-Jaan tot de doodstraf. Hij kreeg een 
strop om de hals en werd, terwijl het hele dorp toe-
keek, op de brandstapel gezet. 

In 2004 werd een nieuwe verkaveling in Zoerle-
Parwijs Peuzze-Jaanstraat gedoopt. De toekenning 
van die naam verliep niet zonder slag of stoot. In de 

Stichtende en minder stichtende 
legendes
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gemeenteraad van Westerlo barstte een discussie 
los. “Om in Zoerle-Parwijs een straatnaam te krijgen, 
moet je eerst het dorp in brand steken”, merkte een 
regionale krant droogjes op …

Kwaaie kabouters en boze boeren

In Westerlo werd een brug geslagen tussen de Beelt-
jens en de Kwarekken. Letterlijk dan. De opvallende 
constructie moet voetgangers toelaten om van het 
ene natuurgebied naar het andere te wandelen. De 
brug kwam ter hoogte van de Asberg, een 24 meter 
hoge Kempense landduin.

Bij archeologische opgravingen in 1870 werden in de 
buurt van de heuvel prehistorische urnen gevonden, 
wat de plaatsnaam Asberg verklaart. Volgens een 
lokale sage werden de urnen achtergelaten door de 
alvermannetjes, die vroeger in de berg huisden. In 
ruil voor een boterham knapten die kabouterachtige 
wezentjes klusjes op voor de mensen van Westerlo 
en Zoerle. De oogst binnenhalen, bijvoorbeeld, of een 
stuk land omspitten. 

Aan de hulp van de alvermannetjes hing één 
voorwaarde vast: mensen mochten hen niet 
bespieden tijdens hun nachtelijke werk. Toen een 
nieuws gierige buurtbewoner dat toch deed, waren 
de alvermannetjes zo woest dat ze de boel kort en 
klein sloegen. Daarop hebben enkele boeren hen met 
fakkels en toortsen uit hun schuilplaats verjaagd.

Ook op de Dorenberg, tussen Langdorp en Aarschot, 
hebben eeuwenlang kabouters gewoond. Die zoge-
naamde heihussen waren nog minder voor rede vat-
baar dan hun familie uit Westerlo. Ze hokten samen 
in de oude steengroeve, waar hun holen nu nog 
zichtbaar zijn. De heihussen waren de schrik van de 
boeren. Hadden ze een konijn gevild, dan drongen ze 
een boerderijtje binnen om er een grote kookketel op 
te eisen. In het beste geval kregen de bewoners hun 
potten en pannen smerig terug. Ook bij diefstallen 
van huisraad of kleinvee werd in de richting van de 
heihussen gekeken.

Moegetergd hebben de Langdorpse boeren de hei-
hussen de Demer ingedreven. De meesten verdronk-
en onder luid gevloek, maar enkelen zwommen naar 
de overkant. Ze gingen aan wal in Rillaar …

Hoe de duivel in Den Hemel kwam

In Okselaar en Molenstede raken ze niet uitverteld 
over wat er jaren geleden in café Den Hemel is ge-
beurd. Tijdens de kerstnacht zaten vier late klanten 
kaart te spelen aan een tafeltje. Plots keek er één van 
hen op zijn horloge. “k moet weg”, zei de man. “Ik heb 
mijn vrouw beloofd om mee te gaan naar de mid-
dernachtmis in Averbode.” Vervelend, want nu ble-
ven ze met zijn drieën achter. Een man te weinig dus 
voor een partijtje wiezen. “We spelen voort, al doet 
de duivel mee”, bromde een van de kaarters.
Op dat moment slaat de klok twaalf uur en verschijnt 
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een onbekend heerschap in de kroeg. Niemand heeft 
hem zien binnenkomen. De man is volledig in het 
zwart gekleed. Overjas, handschoenen, hoge hoed: 
glimmend zwart. Tot zijn spitsbaardje toe. Hij komt 
aan het kaarttafeltje zitten en speelt mee. 

Fons, de jongste van het gezelschap, vertrouwt het 
zaakje niet. Hij laat met opzet een speelkaart vallen. 
Als hij zich bukt om ze op te rapen, ziet hij dat de 
vreemdeling bokkenpoten heeft. “Jezus Maria Jozef, 
de duivel!” roept Fons verschrikt. De kroegbaas haakt 
vliegensvlug het kruisbeeld van de muur om de sa-
tan te verjagen. Plots gaat met een knal het licht uit. 
Nog voor de stamgasten beseffen wat er gebeurt, is 
de zwartgeklede heer verdwenen. Nog dagen nadien 
hangt in het café een doordringende zwavelgeur.

Sint-Dimpna en de Geelse gezinsverpleging

Aan de rand van het Zammelsbroek staat de oude 
Sint-Dimpnakapel. Een serene plek met een bewo-
gen verleden. Volgens een middeleeuwse legende 
zou Dimpna, een Ierse koningsdochter, er als een 
kluizenares hebben geleefd.

Het verhaal speelt zich af in de 8e eeuw. In het hei-
dense Ierland sterft de echtgenote van koning Da-
mon. De vorst is ontroostbaar, want geen andere 
vrouw kan ooit de schoonheid van zijn gemalin 
evenaren. Ten einde raad beslist koning Damon, 
onder invloed van de duivel, zijn eigen dochter ten 

huwelijk te vragen. Het meisje, nauwelijks veertien 
jaar oud, kan uiteraard niet op dat aanzoek ingaan.

Om aan haar vader te ontsnappen, slaat Dimp-
na samen met haar biechtvader Gerebernus op de 
vlucht. Het meisje heeft een goede band met de oude 
priester: hij heeft haar als kind stiekem gedoopt. Op 
hun tocht komen ze in de Kempen terecht. Daar, in 
de bossen van Zammel, zal Damon hen beslist nooit 
vinden. Dimpna en Gerebernus bouwen er een scha-
mele hut en leven er een tijdje als kluizenaars.

Maar de duivel is ermee gemoeid: de boze koning Da-
mon komt zijn gevluchte dochter op het spoor. Zijn 
raadsmannen overnachten in een herberg in Wester-
lo, waar de waard zijn mond voorbijpraat. Wanneer 
de mannen het gelag betalen, merkt de herbergier 
op dat ze dezelfde buitenlandse munt gebruiken als 
de jonge vrouw die wat verderop woont. De raads-
mannen grijnzen. Tot overmaat van ramp wijst de 
waardin met uitgestrekte arm de richting aan van de 
kluis waar Dimpna woont. Als straf blijft haar arm 
uitgestrekt tot op haar doodsbed …

Wanneer Damon de hut van zijn dochter bereikt, her-
haalt hij zijn huwelijksaanzoek. Ze weigert opnieuw, 
waarna de koning haar in een vlaag van waanzin het 
hoofd afhakt. Ook het hoofd van Gerebernus moet 
eraan geloven. Allebei worden ze ter plaatse begra-
ven.
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Al gauw worden de restanten van Dimpna en de 
schedel van Gerebernus overgebracht naar de kerk 
van Geel. Er onstaat een bedevaart: de Ierse mar-
telaren worden aanroepen tegen krankzinnigheid. 

Steeds meer ‘bezetenen’ en andere pelgrims komen 
naar Geel. Om de grote toestroom de baas te kun-

nen, laat de pastoor een ziekenkamer aanbouwen 
tegen de kerk. Bedevaarders verblijven er negen da-
gen lang om boete te doen. Wachtende pelgrims krij-
gen onderdak aangeboden in Geelse gezinnen. Zo 
wordt de traditie van de gezinsverpleging geboren – 
een gebruik dat Geel internationaal op de kaart zet.

Damske, heksenmeester van de Kempen

Het geloof in het kwade leefde bijzonder sterk 
op het platteland. In de streek van Averbode en 
Westerlo was dat niet anders. Met name Zoer-
le-Parwijs stond bekend als een heksennest. In 
een cafeetje op de Berg in Tessenderlo zette een 
heks haar lippen aan het glas bier van een klant. 
Toen die zelf een slok nam en nadien huiswaarts 
keerde, liep hij verloren. De man sukkelde nog 
diezelfde avond in een diepe gracht.

Brak er een ziekte uit bij de koeien, mislukte de 
oogst of werd een kind zwaar ziek, dan was er 
hekserij in het spel. In Zichem kenden ze een 
trucje om te weten of een buurvrouw al dan niet 
een heks was. Het volstond de vrouw met een 
list binnen te lokken en dan de drempel aan de 
voordeur te besprenkelen met wijwater. Kon ze 

niet meer naar buiten, dan had je met een echte 
heks te doen.

In uiterst hoge nood, als palmtakjes en wijwater 
niet meer hielpen, werd een beroep gedaan op 
Damske. Norbertijn Servaas Daems schreef ver-
halen, gedichten en historische studies. Maar in 
de Kempen en ver daarbuiten stond hij bekend 
als de heksenmeester van Tongerlo. Als Damske 
een behekste stal bezocht, gingen de ogen van 
zieke koeien opnieuw glanzen. Bezeten kinderen 
werden weer rustig als hij hen de hand oplegde. 
De heksenmeester kon het trouwens niet laten 
om zijn occulte kunstjes te tonen. Hij toverde 
vijffrankstukken tevoorschijn uit de ‘klak’ van 
een arme stumperd en hypnotiseerde kippen 
zonder ze zelfs maar aan te kijken.



STILTE
Wat is er over stilte te schrijven? Stilte is geen tastbaar ding. Het is overal en nergens 

en in de huidige wereld blijkbaar steeds minder. Stilte lijkt het karakter van erfgoed te 

krijgen, iets uit het verleden dat gekoesterd wordt door mensen als een waarde die niet 

mag verloren gaan. Het gebrek aan stilte, rust en ruimte raakt aan ons welzijn. Over-

heden duiden tegenwoordig stiltegebieden aan die uitnodigen om stilte te beleven en op 

te zoeken. Dit hoofdstuk wil vooral een uitnodiging zijn om je in het gebied de Merode te 

laten inspireren tot het beleven van stilte. Daarnaast is het een opstapje naar het bredere 

thema stilte, rust en ruimte dat de laatste 10 jaren stilletjes aan terrein wint.
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Je kunt het je soms niet meer voorstellen: een stille 
wereld. Toch is die nog niet zo lang verdwenen.  Ma-
chines met motoren, auto’s, de radio, drukbevolkte 
centra met permanent geroezemoes op de achter-
grond, het is allemaal niet ouder dan twee eeuwen, 
vaak nog veel recenter.

Maar vroeger, vroeger dus was dat er allemaal niet. 
De kerkklokken waren zowat het enige wat het na-
tuurlijke geluid doorbrak. Er was dus stilte, geweldig 
veel stilte.

De afgelopen jaren wordt stilte herontdekt. Mensen 
willen terug naar de stilte. Het gaat dan niet eens 
om het ontbreken van lawaai, het gaat vooral om 
ontsnappen aan datgene wat met dat lawaai samen-
hangt: drukte en stress. Van yoga tot parachute 
springen, mensen hebben vandaag keuze genoeg om 
zichzelf te ontspannen. Kan je in ontspanning steeds 
tot stilte komen?

Welke soorten van ervaringen vullen de nood aan 
stilte en rust? Het lijkt erop dat stilte een beleving 
inhoudt die leegmaakt, maar ook verbindt. Nog niet 
zo lang geleden en voor wie wil ook nog vandaag, is 
religie een manier om stilte, rust en ruimte te bele-
ven. Religies geven steevast de waarde van stilte een 
plaats. Religieuze plaatsen verbinden de geschiede-
nis met het heden en zijn vaak plaatsen die respect 
voor de stilte oproepen.

Stilte als erfgoedwaarde
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Roffelende spechten, kakelende wandelaars, moun-
tainbikers met een schurende fietsketting: helemaal 
stil is het vast nooit in de natuur. In Averbode Bos & 
Heide zorgt de nabijheid van drukke verkeerswegen 
voor ruis. Toch zijn er in het Merodegebied enkele 
plaatsen waar het opvallend stiller is dan elders.

Vlakbij Tessenderlo vind je zo’n plek: Gerhagen, een 
945 hectare brok natuur waar naaldbomen, enkele 
heidevlakten en landduinen de dienst uitmaken. 
Sinds 2010 is een gedeelte van Gerhagen erkend als 
stiltegebied. Geluidsmetingen brachten de experts 
van de Vlaamse overheid tot de conclusie dat het in 
de bossen tussen Schoot en Engsbergen inderdaad 
uitzonderlijk stil is. Er razen geen vrachtwagens 
voorbij in de verte, er ligt geen spoorlijn en ook vlieg-
tuigen laten het gebied links liggen.

Hoe stil het dan wel is in Gerhagen, kun je ontdekken 
op een van de stiltepaden die er werden aangelegd. 
Onderweg laten enkele hulpmiddeltjes je toe om ex-
tra te genieten van de stilte. Een boomstronk leent 
zich tot een moment van meditatie. In de ligzetel, de 
hangmat of een van de andere stilteplekjes kun je de 
bomen beter horen ruisen dan waar dan ook.

Sst … Gerhagen!
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STILTEGEBIED GERHAGEN

Hoe luid schreeuwde de aarde toen onstuitbaar uit
haar navel bomen wortel schoten en kale vlaktes groen
kleurden? Hoorde ze de eerste mensen  grommen toen  
ze met noten en vruchten de lege magen vulden?

Hoe lijdzaam moest de wereld toezien toen mensen
gulzig boom na boom ontschorsten. Nu bijlen en   
zagen eindelijk zwijgen, zwellen onder mos ongeremd
nieuwe scheuten, wiegen in de wind weer kruinen.

Gewichtloos boven het geritsel van muizen hangen
valken in de lucht, boven bos en heide trekken buizerds
geduldig wijde cirkels. Hier telt de mens geld noch tijd,
wordt alles wat onuitwisbaar was door stilte uitgewist.

Wanneer ’s ochtends versluierd zonlicht langs bedauwde
stammen drupt, verstommen stemmen in je hoofd, word je
weer wie je was. Hier vertoeven is honger, is dorst, is als
een gewonde vogel toegevouwen vleugels openplooien.

Als in de schemering de nachtzwaluw roekeloos langs je
scheert en zelfs schrammen in je huid niet meer schroeien,
leer je haast ingetogen weer luisteren naar het ademen
van de aarde. Want, alleen wie stilte bezit, heeft alles.
 
© Cyriel Gladines
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Gerhagen heeft het kwaliteitslabel van stiltegebied. 
Dat is mooi en veelzeggend. Maar eigenlijk wil de 
Merode als geheel stilte als waarde uitdragen. Het 
hele gebied voldoet niet aan de akoestische vereisten 
om erkend te worden, maar stilte is dan ook méér 
dan enkel akoestische stilte. Het gebied de Merode 
wil een plek zijn waar stilte kan gezocht en gevonden 
worden. 

Overigens is dat een interessant dilemma: kan een 
gebied dat niet aan de akoestische voorwaarden vol-
doet, toch inzetten op stilte?

Ja, dat kan. Het heeft alles te maken met de brede 
betekenis die aan stilte gegeven wordt. Vzw Waer-
beke, zowat het expertisecentrum rond stilte in 
Vlaanderen, toont hoe stilte niet alleen om het ont-
breken van geluid gaat.

Stel je even voor: je wandelt door een landbouwge-
bied op een mistige ochtend. Het is ontzettend rustig. 
Op de achtergrond en nauwelijks zichtbaar door de 
mist een ploegende tractor. Voel je het: hoewel die 
tractor lawaai maakt, draagt hij net bij tot de erva-
ring van de stilte.

Stel je even voor: je hebt even staan verpozen bij de 
spiegelvijver, daarna stap je de abdijkerk van Aver-
bode binnen. Je gaat zitten en luistert naar het niets. 
Even zijn er drie klokslagen: het is drie uur. Voel je 
het: hoewel de klokken een geweldig kabaal maken, 

dragen ze net bij tot de ervaring van de stilte.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Stilte in de 
betekenis van rust zoeken gebeurt in moderne 
behandelingen in ziekenhuizen en psychiatrische 
instellingen, waar de inrichting van stille ruimtes 
een therapeutische meerwaarde is. In justitiehuizen 
worden stille time-outmomenten gehouden.
Wandelaars gaan een half uurtje zitten, midden op 
Averbode Bos & Hei.

En zo kan zelfs het drukke terras na de wandeling 
toch nog een element zijn van de stilte.

Stilte in de Merode 
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Gebiedskaarten de Merode
100 Overzichtskaart de Merode

102 kaart 1 

Westerlo - Herselt - Hulshout - 

Geel - Tessenderlo - Laakdal

104  kaart 2

Aarschot - Scherpenheuvel-Zichem - Diest
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Kaart 1/ pag 102-103

Kaart 2 / pag 104-105

Het gebied de Merode

Het gebied van het plattelandsproject de Merode is 
begrensd door uitgesproken stedelijke en econom i-
sche structuren, zoals de E 313 in het noorden, de 
omgeving van de oude baan Diest-Aarschot, de N2 
Diest-Hasselt tot aan de E314 in het zuiden en de 
N29 Diest-Beringen in het zuidoosten. In het wes-
ten zijn de gemeentegrenzen van de gemeenten 
Westerlo, Hulshout, Herselt, Langdorp en Rillaar de 
grens van het projectgebied.

Binnen deze geografische grenzen ligt een uniek 
stukje platteland op het kruispunt van 3 provincies. 
Het gebied de Merode spreidt zich over de  provin-
cies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Het 
be vindt zich op de overgang tussen het Hageland 
en de Kempen en kende een bewogen geschiedenis 
doordat een grensregio was. Twee grotere rivieren 
doorkruisen de Merode: in het Kempense noorden 
de Nete en in het zuidelijke Hageland de Demer.

Het hart van het prinsheerlijk platteland de  Merode 
bestaat uit grote en kleinere groengebieden. Ver-
spreid over het gebied zijn talrijke erfgoedplekken 
te vinden die getuigen van het rijke verleden.
 
     

Overzichtskaart

Kaart 1

Kaart 2



1. pastorij van Oevel, het huidige Streekmuseum van de Zuiderkempen

2. pastorij van Eindhout

3. abdij van Tongerlo / Boerenkrijgschuur / Hermanstoren

4. Beddermolen

5. Steinehoeve

6. Peuzze-Jaanstraat

7. Sint - Dimpnakappel van Zammel

8. Asberghoeve, ster in de Beeltjens

9. boswachterswoning Tongerlo / Spikdorenhoeve / het kasteel van Jeanne de Merode, het huidige 

 gemeentehuis van Westerlo

10. pastorij van Westerlo, latere vredegerecht

11. kasteel de Merode / kapel van de Maarschalk in Bergom / boswachterswoning van Bergom

12. Kaaibeekhoeve

13. Sint - Gertrudiuskerk van Vorst

14. Onze - Lieve - Vrouw - in - den - Wijngaardkerk van Veerle

15. natuurgebied Gerhagen met het Bosmuseum

16. Averbode Bos en Heide / Tandpijnkapelletje / Bierhoeve

17. pastorij van Tessenderlo

18. tiendenschuur van Tessenderlo

19. huis waar Willem Elsschot verbleef in Blauberg, nu taverne ‘de Verlossing’

20. wijngaarden van de Kapittelberg

21. Vosdonkhoeve

kaart 1GEEL



kaart 2
22. natuurgebied het Helschot

23. pastorij van Houtvenne

24. abdij van Averbode / begraafplaats van de abdij met graf van nonkel Fons en Ernest Claes

 drukkerij Altoria / Lekdreef met Kroningskapel en boswachtershuis van Averbode

25. ijzerzandsteengroeve van de Weefberg

26. beeld van Ernest Claes in de Sint-Jansvrienden fanfare

27. Voortberg en watermolen van Testelt

28. Hoeve den Eik

29. Demerbroeken / geboortehuis Ernest Claes, het huidige museum

30. Sint - Eustachiuskerk van Zichem / standbeeld van Ernest Claes en de Witte / Maagdentoren

 Tolhuis van Zichem

31. Sint-Pieterskerk van Langdorp

32. Onze - Lieve - Vrouwekerk van Aarschot

33. pastorij van Messelbroek

34. Onze - Lieve - Vrouwekerk / refugehuizen / begijnhof van Diest

35. kasteel Arendschot
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Het erfgoednetwerk
Rural Alliances in de Merode
Heemkundige Kring Ansfried vzw

Heemkring Averbode vzw

Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw

Erfgoedcel Herselt

Erfgoed Scherpenheuvel

Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde vzw

Vormingplus Kempen vzw

Vrienden van het museum vzw

Werkgroep Ecologie Tessenderlo vzw

de Merode Ondernemers vzw

Regionaal Landschap Lage Kempen vzw

Regionaal Landschap Noord Hageland vzw

Natuurpunt vzw
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“Naar mijn mening zal elke lezer, oud en jong, inwoner van het Merodegebied maar ook ver daarbuiten, geboeid zijn door dit 
‘gebied van de stilte’ met al z’n boeiende verhalen en legendes maar ook een prachtig stuk natuur. De lezer zal er naar uitkijken 
om dit mooie Merode gebied verder te ontdekken.”

“Inspirerende, mysterieuze, vergeten informatie over het Merode gebied ‘Stille Kempen’ voor inwoners en bezoekers.”

Johan Ariën

“Dit is het boek waar iedere toerist de nodige tips kan krijgen over hoe hij het gebied de Merode wil bezoeken! 
Het kan zijn honger naar méér stillen door contact te zoeken met heemkundige kringen en andere erfgoed 
(ook natuurlijke) organisaties die de inhoud van dit boek hebben gevoed.Voor de inwoner is het boek een 
waardevolle bron van inspiratie om fier te zijn dat hij in het gebied woont of werkt.”

          Paul Hermans

“Een toegankelijke ontdekkingstocht door een inspirerende streek.”
          
Roel Slegers

“Authentiek, kleurrijk, sappig en fris, net zoals de streek zelf. Een mix van weetjes, 
achtergrondverhalen, kleurrijke beelden die inspireren om creatieve acties op te 
zetten als inwoner van de streek.”
          
Jochen Smets

“Ik had een paar jaar geleden een bezoekje gebracht 
aan het heemkundig museum in Oevel, om wat te lezen 
en leren over de geschiedenis van deze streek, en om 
te zien of ik niet zou zondigen tegen de geschiedenis 
van de Merode om mijn bedrijfje vorm en inhoud te 
geven. Het was wat puzzelen om deze informatie te 
vatten. Met dit boek wordt een mooie, nieuwe synthese 
gemaakt , en komen oude geschiedenis en ‘nieuwe’ 
invullingen enorm mooi samen.”
       
     Rudi Daems

“Dit boek is een uitgelezen kans voor elke nieuwe 
inwoner in het gebied de Merode om op een aangename 
manier kennis op te doen over het verleden van de streek. 
Het boek maakt je nieuwsgierig om met eigen ogen op 
ontdekking te gaan om het verleden te gaan zoeken en 
met het heden te vergelijken”

     Dominique 

“Als Bed en Breakfast uitbaatster vind ik in dit boek de perfecte lichte 
lectuur om de geschiedenis van de ruimere streek te leren kennen 
voor het onthaal van gasten. Ik ga het boek zeker promoten vanuit 
Scherpenheuvel-Zichem zodat de inwoners daar ook betrokken 
worden in het Merode verhaal van vroeger en nu.”
         

Hilde Vaes-van Rhoon

“Het boek kan de kennis van de eigen streek vergroten bij de plaatselijke bevolking 
en bij de toeristen.”
         
Peter Vrancken

“Het verhaal achter het landschap, een gids tijdens de wandeling, 
leesvoer voor bij een streekbier,… onmisbaar voor een verblijf in de 
Merode.”
         

Greet D’Hooge

“Voor de inwoners van de Merode kan dit boek een vernieuwde kennismaking zijn met de streekgeschiedenis. Voor 
mijzelf is dit boek deel van een nieuwe regio die stilaan vorm krijgt als de Merode.”

           G.G.

“Dit vlot leesbaar boek bevat verhalen en getuigen van een rijk verleden, vlakbij je deur. 
De Merode met zijn grotere gehelen aan bos en natuur levert vandaag een bijdrage aan de 
biodiversiteit. Dit boek is een aanrader voor wie reeds het wandelnetwerk kent en gebruikt 
in de Merode.”
         Eddy Dehond

“Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met paters en prinsen van de Merode streek. 
Ze brachten welvaart, welzijn en bescherming in tijden dat het nodig was. Maar ze heersten 
als ‘patriarchen’ over het volk, misschien ook als het niet nodig was? Hopelijk brengt dit boek 
meer helderheid om alles in het juiste verband te zien.”

        Rudi Daems
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Stuurgroep plattelandsproject de Merode

Gemeente Laakdal  

Een dorp om van te genieten

Gemeente Westerlo  

Parel van de Kempen

Stad Geel  

Je komt er, je blijft er ...

Gemeente Tessenderlo 

Stad Scherpenheuvel-Zichem 

Waar de Witte thuis is

Gemeente Herselt 

Gastvrij en groen

Parel van de Kempen
GEMEENTE WESTERLO

Gemeente Hulshout

Dorp aan de Nete

Stad Diest

Diest, mijn stad

Stad Aarschot 

Kloppend hart aan de Demer

Provincie Antwerpen  

Sterk in verscheidenheid

Provincie Limburg  

Gastvrij met een open geest

Provincie Vlaams-Brabant 

Bouwen aan Vlaams-Brabant Norbertijnenabdij
Averbode

 

Toerisme Provincie Antwerpen 

De Antwerpse Kempen, da’s boenk erop!

Toerisme Provincie Limburg 

Beleef de stilte in de Limburgse Kempen

Toerisme Provincie Vlaams-Brabant 

Proef het Hageland

Kempens Landschap  vzw 

Bij ons zit U goed

Boerenbond 

Trouw aan land- en tuinbouw

Abdij van de Norbertijnen van Averbode

Open Poort

Natuurpunt vzw 

Een pluspunt voor de natuur

Onroerend Erfgoed

Omkijken mag

Agentschap voor Natuur en Bos 

Meer, Beter, Samen

Vlaamse Landmaatschappij

Samen investeren in de open ruimte

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ





Waar Demer en Nete 

elkaar omarmen,

Waar abdijen en kastelen 

het landschap kleuren,

Waar de natuur 

stilte en rust uitademt,

Waar de Witte en dwaallichten 

rondzwerven,

Waar de Kempen kriebelen 

aan de Hagelandse heuvels,

Waar prinsen, witheren en boeren 

schrijvers inspireren.

Deze publicatie kadert in het Interreg IVb project Rural Alliances dat voor 50% wordt gefinan
cierd door de Europese Unie met als doel de vitaliteit van plattelandsgemeenschappen te be
vorderen en kennisuitwisseling tussen de 12 deelnemende partners uit 6 landen te stimuleren.

Vlaanderen
is erfgoed


