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Is erfgoed ook iets dat jij belangrijk en waardevol acht? Wil je ons een steuntje in de rug geven?

Wel, kom dan ook als lid bij onze kring en help ons de waardevolle zaken van gisteren door te geven aan allen die na ons komen…

Hoe?                                
GEWOON LID:   stort € 20 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres

of nog beter:

STEUNEND LID: stort € 40 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres.

En samen zorgen we dat ons gezamenlijk verleden niet vergeten zal worden.

Beste lezers,

iedereen die ooit door het mooie Amelgem wandelde zal zeker hebben stilgestaan bij de 

eeuwenoude kapel, de prachtige 17de eeuwse hofsteden en de imposante Duivelsschuur.

Dit alles in een uitermate mooi historisch bewaard landschap aan de rand van Brussel.

Kunstenaars zoals Edwin Ganz haalden regelmatig hun tekenplank boven en legden al dat moois 

vast in schilderijen en tekeningen.

In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was Amelgem ook het decor van de 

veelbekeken tv-serie “Een Mens van goede wil”, een coproductie van de toenmalige BRT en 

Nederlandse zender AVRO.

Maar Amelgem was en is het meest bekend voor haar legende over de Duivelsschuur.

Eric Van Baelen doet in dit themanummer de legende nog eens uit de doeken en laat erfgoed en 

theater op een uitzonderlijke wijze in elkaar vloeien.

Veel leesplezier,

Jan Verbelen,

voorzitter Berla.

Met dank aan onze gemeente
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“kleine lieden”
“groot volk”

heel Europa…

“onmogelijke bouwtaak” op zich neemt in ruil voo

–

dorpelingen slagen er niet in zo’n 

Naast puur “klassiek” toneel bestaan er ook vertellers en 
zangers (bijv. Don Fabulist, Maes en Boone,…), 
poppenkaststukken (bijv. Jef De Cuyper,…) en een opera (De 
Koninck), al gaat het dan meestal over “een” Duivelsschuur, 
zonder het specifiek over Amelgem te hebben (er zijn in 
Vlaanderen en heel West-Europa overigens vele “bouwsels 
van de duivel” met gelijklopende verhaallijnen).
2  Naast vele andere werken, een breedvoerig overzicht in: 
Alfons De Cock, “Volkssage, volksgeloof en volksgebruik”, 
uitg. Janssens - Antwerpen, 1918, 224 blz, passim. 
3  Het gaat dan ook over stallingen, torens, stadhuizen,… en 
zelfs kerken die door de duivel (mee) gebouwd werden. 
4  Internationaal de bekendste zijn waarschijnlijk het lange 
gedicht “La grange du diable” van Alcide Ducos du Hauron, 

De duivel komt z’n engagement 

“Duivelsschuur” omschrijft…

dat in 1865 in Parijs verscheen en de beschrijvingen bij 
Teufelscheunen en dergelijke bij Jacob Grimm in “Deutsche 
Mythologie”, deel 2, Göttingen, 1844, blz 977 e.v. 
5  Zie o.a.: Eric Van Baelen, “Sint-Elooitoneel van de 
Hasseltberg” [dubbelnummer tijdschrift Berla, nrs. 131 & 
132, februari 2020]. 
6  Cfr. Michel Van den Broeck (1940-2020), ere-
oudvoorzitter Berla: één van zijn expertisegebieden was de 
geschiedenis en het erfgoed van Amelgem, iets waar hij ook 
verscheidene publicaties over neerpende. In het bijzonder 
zijn monografieën “De Duivelsschuur van Amelgem” [uitg. 
Berla, editie 1, 01.05.1987, 39 blz. en editie 2, 01.05.1988, 
45 blz.] en “De kapel van Amelgem 1637-1987” [uitg. Berla, 
15.08.1987, 20 blz.] zijn in dit kader belangrijk. 
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nooit een “definitieve” versie. 

–

7  De oudste gedrukte referenties die we terugvonden en die 
specifiek naar Amelgem verwijzen, zijn:  
o ALS DIRECTE VERWIJZING: bij Johann Wilhelm 

Wolf, "Niederländische Sagen", Leipzig, 1843, blz. 686; 
o HET VERHAAL ZELF IN HET FRANS: l’abbé Migne, 

“Grange du diable (à Hamelgem)”, in “Encyclopédie 
théologique – dictionnaire des sciences occultes”, deel 
48, Parijs, 1845, blz. 758 e.v.; 

o HET VERHAAL IN HET NEDERLANDS: A. De 
Vreught, "De schuur Van Hamelgem", in het tijdschrift 
"Volkskunde", Gent, 1889, nr. 2, blz 178 e.v.; 

o PLAATSELIJK VERSCHENEN VERHAAL: anoniem, 
“Vertelsel rakende Ophem - van de Duivelsschuur”, in 
“Nieuws- en Annoncenblad van Wolverthem en 
Omstreken”, 30.08.1903 [zie repro op blz. 7]; 

o HET VERHAAL IN HET NEDERLANDS IN EEN 
BOEK: Alfons De Cock & Isidoor Teirlinck, 
“Brabantsch Sagenboek”, deel 1, Gent, 1909, blz. 268 
e.v. 

Bij deze vroege aanhalingen wordt quasi-steeds verwezen 
naar orale versies die al eeuwenlang de ronde deden. 
8  Nicole Coremans uit Meise zette in 1977 een vergelijkend 
onderzoek op papier van geschreven en orale sagen in Noord-
West-Brabant, met ook vermelding van enkele varianten. 

–

–
–
–
–

–

–

–

–

– "Hier zie”, “

9  Dit was niet de eerste keer dat zo’n gouwdag hier doorging, 
bijv. ook op 27.05.1954, eveneens met de Duivelsschuur als 
één van de centrale gegevens. In Eigen Schoon en de 
Brabander verschenen trouwens meerdere bijdragen over 
Amelgem, onder meer lange artikels in 1927 en 1961. 
10  Soms wordt ook verteld dat het “een hoeve in Oppem” 
betrof, maar dan moet men beseffen dat Amelgem onder de 
parochie Oppem ressorteerde. 
11  “Met een wier zitten” = een lastig probleem hebben. 
12  In een zeldzaam geval zegt de boer zelf zonder veel 
nadenken dat hij desnoods de duivel als hulp zou aanvaarden, 
waarop die dan (tot grote verwondering van de boer) ook 
prompt verschijnt… 
13  De duivel is zowat altijd goed gekleed, meestal in het 
zwart, een “echt deftig heerschap”. Slechts uiterst zelden 
wordt in de vertelling naar traditionele horens, bokkenpoten, 
een staart, een zwavelgeur of iets dergelijks verwezen. 
14  Cfr.: “Hij verdomde het zijn oogst in mijten te zetten. Dat 
is Vlaams gebruik, en niet Brabants. Een Brabantse boer 
moet alles onder dak hebben.” [“De Duivelsschuur van 
Amelgem” – zondagmagazine Het Volk, 25.01.1948]. 
15  In de namen van de duivel(s), de boer, de boerin, eventueel 
de knechten of de verteller,… zit geen enkele lijn: als er al 
namen genoemd worden variëren ze met elke verteller. 
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–

16  Meestal wordt er ook gespecifieerd dat de man met zijn 
eigen bloed moet ondertekenen. 
17  In andere versies verkoopt de boer de ziel van zijn 
oudste zoon of zelfs de zielen van zijn hele gezin. Soms 
de ziel van het nog ongeboren kind van zijn zwangere 
echtgenote [dit laatste komt meestal voor in de versies die 
in Franstalige gebieden de ronde deden]. 
18  In de 19de en begin 20ste eeuw werd er soms ook bij 
verteld dat de duivel naast z’n eigen helpers bijkomend 
ook “framassons” (= vrijmetselaars) inschakelde om de 
schuur te helpen bouwen. 
19  In de meeste versies: gewoon met een lantaarn. 
20  Soms ook: de laatste dakpannen die nog ontbraken. 

Er bestaat ook een versie waarbij de duivel zijn wraak 
anders aanpakt: daarbij doet hij de knecht die voor de 
eerste keer in de schuur gaat dorsen verongelukken en 
sleept dan diens ziel naar de hel: cfr. o.a. Isidoor Teirlinck 
(1851-1934) in zijn sagenboek, o.c.; deze laatste manier 
van wraakneming werd ook aangehaald in “La grange du 

diable à Hamelgem”, zoals het opgenomen werd in het 
artikel over Vlaamse sagen en legenden in het Parijse 
dagblad “Le Peuple”, 04.05.1938, blz. 4.
22  Een bekende variante hierop is dat men er uiteindelijk 
toch in slaagt dit gat toe te metselen door er een (houten) 
kruis (soms samen met een Onze-Lieve-Vrouwbeeldje) op 
of in aan te brengen, eventueel aangevuld met bedevaarten 
door de boer, naast gulle giften aan goede doelen. 
En vaak vermeld in het geval van Amelgem: ook pas nadat 
de paters van de abdij van Grimbergen het gebouw 
gezegend hadden [o.a. in:“A Brussegem, aux portes de 
Bruxelles, une armée de démons a construit en une courte 
nuit la grange du diable” – artikel Le Soir, 08.11.1957, 
blz. 5]. Dit kadert dan ook in een moraliteitsles die ook bij 
andere sagen van dit genre opduikt: puur de eigen 
slimmigheid van de betrokkenen alleen volstaat niet om 
de duivel compleet schaakmat te zetten, ook “de hogere 
machten” van katholieke geestelijken moeten erbij 
gehaald worden om helemaal gerust te zijn. 
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–
–
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van baron Vander Linden d’Hoog

23  Cfr. o.a. Daniel Jules Delestré & Jan Lindemans, 
“Amelgem: het Leengoed, de Kapel, de Hoeven”, in 
Eigen Schoon en de Brabander, jrg. X, 1927, blz. 129 – 
140 & 161 – 178 / Jan Verbesselt, “Amelgem”, in Eigen 
Schoon en de Brabander, jrg. L, 1961, blz. 378 – 400 / 
Jan Verbesselt, “Het parochiewezen in Brabant tot het 
einde van de 13e eeuw”, deel 2, Geschied-  en 
Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 
1962, blz.159 – 184 / Michel Van den Broeck, o.c., 
passim / Achiel Bettesone, “Oppem en Amelgem”, 
Vakantiegenoegens Meise, oktober 1999 / Jan Willems, 
“De geschiedenis van de gemeente Brussegem vanaf de 
Frankische tijd tot het begin van de XXste eeuw”, deel 3: 

“Amelgem”, 2003, 59 blz. / Jef Heyvaert, “Meise, van 
oorsprong tot 1940”, Cultuurraad Meise, 2005, blz. 188 
– 196 / diverse lemma’s met “Amelgem” in de bestanden 
van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 
Gemeenschap / artikels in het Berla-tijdschrift, o.a. in de 
nrs. 15, 19, 27, 30, 40, 41, 60, 73, 88, 97 en vooral het 
artikel in nr. 138 (Willem De Ridder, “Amel”), passim. 
24  Sommige (oudere) bronnen opperden een hypothese 
(ook al omwille van de ligging: zo’n 800 meter ten zuiden 
van de voorhistorische baan Asse – Vilvoorde) dat dit 
alles zich misschien uit een Gallo-Romeinse villa zou 
kunnen ontwikkeld hebben, maar daar is tot op heden niet 
het minste bewijs voor gevonden. 
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–

Zo’n 50 
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Dus zo’n dertig jaar na 

zo’n 



11 

’

beschadigingen optraden…
het idee van “door de duivel achtergelaten gaten” 

“ ”

25  Het logische vermoeden is, dat de abdij toen één grote 
gemeenschappelijke opslagplaats voor hen en hun pachters 
in de omgeving plande, vandaar de enorme omvang… 
26  En niet “1656”, zoals Heyvaert verkeerdelijk aanhaalt. 
27 Wat voor een indruk moet een hoge stenen schuur van 
ruim 70 m lang, op 17de eeuwse mensen, zelf 
hoofdzakelijk in lemen huisjes wonend, gemaakt hebben? 
28  Alphonse Wauters, "Histoire des environs de Bruxelles", 
deel 2, Brussel, 1855, blz. 54: “Elle a été abattue en 1845, 
mais avec des peines infinies. Lorsque je visitai cette localité, 
il y a quelques années, l’énorme façade à pignon, qui la 
terminait du côté de l’ouest, était encore debout". Volgens 
Delestré, o.c., historicus en norbertijn van de abdij te 
Grimbergen, kan dit citaat een wat misleidende indruk 
geven: het betrof een verkleining en geen totale afbraak. 
29  Dit betreft dus de verbouwing die Heyvaert en Bettesone 
aanhalen als deze “van 1923” (= zijnde het afwerkingsjaar?). 

‘inkorting’

“ ”

zie foto’s met uitleg op volgende pagina’s]

L’

Je l’ai p

Alleenstaande Duivelsschuur, in een hergebruikte 
sluitsteen van de poort in de westgevel 1636 
gedateerd, maar later ingekort waarbij de westgevel 
heropgebouwd werd met afbraakmateriaal, volgens 
Heyvaert in 1923. 32 
Tweebeukige langsschuur opgetrokken uit bak- en 
kalkzandsteen onder een pannen zadeldak gedragen 
door drie spanten. De westelijke kopgevel met hoge 
natuurstenen onderbouw en een met speklagen 
verrijkte bovenbouw, is opengewerkt met een gedrukte 
rondboogpoort in een kalkzandstenen omlijsting. De 
oostelijke kopgevel daarentegen is volledig van 
kalkzandsteen en voorzien van een identieke 
rondboogpoort maar met gemetselde boog en kleine 
rechthoekige vensters (dichtgemetseld) in een 
onregelmatige omlijsting van negblokken. In de 
noordelijke langsgevel, verstevigd met steunberen, 
een fraaie, gotisch geprofileerde korfboogdeur met 
versierde sluitsteen. 

30  Cfr. reproductie op blz 19. Het was dus bij deze 
verbouwing dat de verlaging en afvlakking van het dak en de 
verschuiving van de zuidmuur naar binnen plaatsvond.
31  Uit: Roger Deneef & Hilde Kennes & Greta Paesmans, 
“Hoeve Groot Amelgem”, [online dd. 14.02.2021:] 
https://id.erfgoed.net/teksten/297989. 
32  Dit gebeurde dus eigenlijk bij de verkleining van 1845. 
33  Vlaamse Gemeenschap, Ministerieel Besluit 17.03.1997, 
Belgisch Staatsblad 12.06.1998 (blz. 19366). Een eerste 
poging tot klassering dateert van 1994 (diverse gebouwen + 
de facto het hele gebied van Amelgem, met nog wat extra 
naar het westen toe, als dorpsgezicht). Deze en de volgende 
pogingen veroorzaakten een jarenlange rechtsgang bij de 
Raad van State hiertegen: tien arresten: dd. 15.06.1995, 
21.12.1995, 06.06.1996, 28.06.1999, 16.02.2000, 14.07.2000, 
27.06.2002, 30.09.2009 [2x] en 09.10.2009… en pas daarna 
viel het doek finaal ten gunste van het beschermingsbesluit 
met het arrest Raad van State dd. 02.03.2010 (nr. 201.469).
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…
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De “vreemde” 
– 1923 [zie overlappende foto’s op blz. 17] –

–
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–

–
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“1636”).
– foto’s 12.04.20

– foto’s 12.04.2021.

–



17 

–

afbeelding) naar binnen opgeschoven. De totale lengte van de gevel werd behouden en van het “vrijgekomen deel” 

–

Met dank aan de familie 
Potoms – Emmerechts 

voor hun toestemming om foto’s te 
mogen maken op het Groothof. 
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–
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–

–

–

op z’n minst 

–

Ook als we de zeldzame foto’s van de toenmalige 

Toen zeker nog geen gemeengoed…

uit een opvoering van “de Duivelsschuur” door het Katholiek Vlaams Toneel van Sint
–

34  De foto van Constant Lindemans op de volgende 
bladzijde werd door Jos Winckelmans van de Vereniging 
voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw vriendelijk voor 
ons opgezocht en ter beschikking gesteld. 
35  Bij z’n vier broers en zes zussen en hun 
afstammelingen vinden we namen terug die overal in het 
publieke leven van de 20ste eeuw frequent opduiken: Jan, 

Leo, Jozef, Paul,… Hun intense banden met en 
engagementen in het verenigingsleven in de streek, 
Davidsfonds, Eigen Schoon en de Brabander, 
universiteiten, belangengroepen en politiek zijn legio. 
36  KSA = Katholieke Studenten Actie, in 1928 als een 
deel van de Katholieke Actie gesticht. 
37  Bron data: ODIS.
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Amelgem en de sage was in het gezin met z’n 

z’n broers Jan 

Het manuscript zelf is “februari 1925” gedateerd

“de Du(i) chuur”
“Geerken den du vel” “Geerken 

vel en de pachter”

’20 en ’30 behoorlijk wat opvoeringen 

38  Bij de uitgeverij Jos. Vermaut in Kortrijk, een firma die 
zich nogal in theaterteksten specialiseerde. Er volgden nog 
herdrukken in 1929 en 1941. 
39  Bijvoorbeeld Anton Van de Velde schreef hierover: 
“Degelijk, fris en volks werkje van Lindemans. Scenies flink 
gebouwd. Het folkloristische element – reeds aanwezig in de 
duivelhistorie zelve – kleurt buitendien plezierig het dialoog. 
In z’n geheel is dit spel ’n zéér goede aanwinst voor ’t 
repertorium onzer katholieke Vlaamsche kringen. 
Aanbevolen!” [De Boekengids, april 1927, blz. 83, R. 2983]. 
40  De laatste hier ter plaatse (aan de schuur zelf) was die in 
het kader van de Grote Dorpsfeesten op 09.07.1978 om 
20u30, ingericht door de Landelijke Raad en gespeeld door 
de toneelgroep Tijl & Nele uit Brussegem. Twee maanden 
later, tijdens de “Duvelfeesten” werd het stuk op 02 en 
03.09.1978 nogmaals om 20u30 opgevoerd in de brouwerij 
De Keersmaeker. Daarbij was telkens Louis Vercammen de 
duivel, de boerin werd door Jeanne De Velder vertolkt en Jan 
De Rooy speelde de pachter (en deed ook de regie). De 
duiveltjes die de schuur bouwden kwamen toen uit Oppem. 
41  Maar er waren ook professionele theatermakers die er mee 
toerden en daarnaast plaatselijke opvoeringen gingen 
begeleiden. Vooral de acteur en regisseur Staf Bruggen 
(1893-1964) was gedurende vele jaren de gangmaker in heel 
Vlaanderen met dit stuk. Hij vertolkte zo vaak “meesterlijk” 
(dixit Lindemans) de duivel dat hij in alle drukken van het 
boek één van de twee mensen (naast pastoor De Munter) was 
aan wie Lindemans het werk opdroeg. 
42  Een behoorlijke opsomming hiervan is te vinden in de 
brochures van Michel Van den Broeck, o.c. – hoewel de 
meeste aankondigingen ongetwijfeld alleen in de plaatselijke 

“afsluiter” van samenkomsten en congressen. 

diverse plaatsen “progressiever” is d
1970 konden lezen…

bladen zullen verschenen zijn, vinden we in de nationale 
dagbladpers van het interbellum toch ook een 25-tal 
referenties van (soms reeksen van) opvoeringen terug. 
Het werd ook in Nederland binnen de katholieke zuil 
aangeprezen en opgevoerd, o.a. in Haarlem in 1935 (cfr. het 
artikel in “DUX”, een tijdschrift voor priesters die zich met 
jeugdwerking bezighielden, 01.06.1935, blz. 204 e.v.) 
43  In september 1926 vormde het al de slotavond te Leuven 
van de “XIIe Semaine Sociale” en eind dat jaar was dat het 
geval bij de studiedagen van de Belgische Boerenbond. 
44  Deze ene vrouwenrol werd trouwens expliciet als een 
minpunt voor het werk aangehaald, bijvoorbeeld: 
“Het heeft een christelijke strekking. Kon die eene 
vrouwenrol veranderd, dan ware het een uitstekend stuk voor 
onze patronaten, omdat het geheel buiten het versleten oude 
kader loopt, waarin tot hiertoe werd gebleven” [Gazet van 
Antwerpen, 24.08.1927, blz. 5]. 
Michel Van den Broeck, o.c., haalt nog aan dat bijvoorbeeld, 
zelfs toen het stuk in 1942 in Brussegem door de BJB werd 
gebracht, de plaatselijke pastoor maar uitzonderlijk toestond 
dat een juffrouw die rol mocht vertolken, echter op 
voorwaarde dat ze na iedere repetitie en opvoering door de 
regisseur persoonlijk naar huis zou worden begeleid. 
45  Onder andere het soms weglaten van de tussen-n en toen 
nog in zwang zijnde verbuigingen, “twede”, “bonjoer”, 
“eksplorasie”, “plasied”, “entusiasme”, “penitensie”, 
“pasiensie”, “prosés”, “miemespel”, “polisie”, enz. 
46  Bijvoorbeeld in “De verbreiding van de Vereenvoudigde 
Spelling 1892-1931 – inleiding De Vooys”, (blz. 8), waar hij 
voor Vlaanderen in het rijtje van auteurs als Van Ostaijen, de 
Mont, Demedts, enz. wordt aangehaald.
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Hierbij foto’s uit 1952 van de 
opvoering door de kring “Willen is 
Kunnen” uit Westrode.

zaaltje boven de café “In ’
roek” en de opvoeringen in de 

van “Suske den beenhouwer”).
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–

immers door schoolkinderen ingestudeerd worden…

“Normaal” “vergeten en verloren”

eeuw…

–

het derde leerjaar op de “Opvoedkundige 
Vergadering” 

“anonieme Brussegemse 
schooltoneel”

–

… 
“ ”).

47  De tekst zelf bleek heel lang onvindbaar. 
Bij toeval was begin 2021 Piet De Cuyper, jarenlang een 
spilfiguur van het toneel in Meise, z’n zolder aan het 
opruimen en gaf hij me een omslag met wat “oude zaken 
van toen” en daar bleken ook twee recto-verso getikte, 
sterk vergeelde bladen tussen te zitten, waarvan hele 
stukken tekst perfect overeen kwamen met de citaten in 
de brochures van 1987 en 1988.  
Hij kon zich niet meer heel precies herinneren hoe die 
twee bladen papier ooit bij hem terecht waren gekomen: 
hij meende dat z’n vroegere bierhandelaar Marc 
Callebaut (uit Amelgem) die ooit eens bij hem afgegeven 

had, omdat die wist dat hij met theater bezig was en dat 
“oud papier” anders toch maar in de vuilbak zou 
verdwijnen. 
En bij Piet De Cuyper waren ze dan voor heel wat jaren 
op de zolder verzeild geraakt… 
48  Deze toneeltekst werd ook door andere scholen 
opgepikt en opgevoerd: zo bijvoorbeeld in juni 1956 door 
de lagere school in Sint-Brixius-Rode ter gelegenheid 
van het einde van het schooljaar. 
Hun laatstejaars stonden toen op het toneel: Raph Van 
den Steen speelde de pachter, Anna De Meuter de boerin 
en de regie was dan in handen van Jeanne Streulens.
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–

“de Straatmuzikanten”

Guido Van den Troost, wou naast de meer “ernstige” 

voor een avondevenement konden zorgen… Dus naast 

– maar Meise was een “klein 
wereldje” en toen 

49  Die “Straatmuzikanten” traden voor het eerst in het 
publiek op ter gelegenheid van de rommelmarkt die op 
zondag 21.09.1986 tijdens de eerste Beiaardfeesten werd 
ingericht: eerst louter muzikaal actief, waagden ze zich 
pas vanaf 1990 ook aan toneelopvoeringen onder de naam 
“De Straatmus”. 
50  Cfr. ook: Piet De Cuyper, “Toneelkring Kris-Kras 25 
– Zilveren Jubileum van een Meisese Theatergroep”, 
1999, blz. 48, 75 en passim / Piet De Cuyper, “Het 
Toneelleven in Meise”, 2004, blz. 238 e.v. en passim. 
51  Er zijn drie versies voor het slot van dit stuk (alle drie 
in de tekst verder in dit blad, blz. 50 e.v.): de 
oorspronkelijke (niet gebruikte) met een probleem rond 
een ontbrekende garagepoort; dan de tweede (behouden) 
versie waarbij een agent hen vertelt van problemen door 
de ontbrekende bouwvergunning en tenslotte de derde, 
opgevoerde versie die gewoon wat in details van de 
tweede afwijkt. 

onderwerp op tafel…

–
–

–
–

–

–

“Meise, 
ons dorp” “De Nuve Weireld”

publiek…

Volgens sommige bronnen zou de verwijzing naar die 
bouwvergunning een vriendschappelijke plaagstoot naar 
de auteur geweest zijn die het publiek op dat moment wel 
onmiddellijk zou snappen: in die jaren was Jef Verbesselt 
immers ook politicus (Volksunie) en schepen in Meise, 
bevoegd voor leefmilieu, ontwikkelingssamenwerking, 
inspraak, informatie en ruimtelijke ordening … 
52  En geen drie, zoals in sommige bronnen staat (de 
opvoering op zondag in zaal “De Linde” in Rode ging niet 
door). Wel werd het stuk in het kader van de gemengde 
show “Aphrosidiac” in april 1991 nog vijfmaal in het 
zaaltje ’t Spinet in Meise opgevoerd. 
53  Van die optredens is gelukkig een video-opname 
bewaard (volledige opvoering, samen met het 
voorafgaande lied: 31 minuten duurtijd), waar overigens 
de foto’s in de tekst verderop werden uitgehaald. 
54  Ook van de hand van Jef Verbesselt, tekst en info 
hierover in Berla-tijdschrift nr. 133, mei 2020, blz. 44. 
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–

WORDT DE THEATERGESCHIEDENIS  
ROND DE DUIVELSSCHUUR 

HIERMEE DAN AFGESLOTEN ?  
 

Neen, blijkbaar niet…  
In september 2020 kreeg het idee vorm om het stuk 
van Jef Verbesselt in het kader van een komend 
feestweekend nog eens in Meise op te voeren 
(waarschijnlijk dus in september 2021). 
Deze keer is het de Toneelcompagnie Mannetje Blauw 
die er nu volop voor aan het repeteren is. 
De geplande rolverdeling is: Pascal Van Herck 
(vader), Luce Lemmens (moeder), Seppe Van Den 
Berge (zoon) en Steven De Landsheer (duivel), dit 
alles in een regie van Peter Vercauteren. 
Voor de praktische  informatie over de opvoeringen 
verwijzen we U naar de diensten van de gemeente, die 
hierover nog zullen communiceren…
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…

Maar uw oogst, pachter…

—
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Ja, ik hou daar kolleksie in…
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—
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Onze Vader… 

, ‘

Wees Gegroet… 
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‘ ‘

…

… …
‘

‘
…

‘

‘ ‘
‘

… –

‘
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‘ ‘ ‘

‘
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‘
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‘
‘

‘

‘



40 

De schuur…
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Wat een oogst van ‘t jaar:
‘k ben er waarlijk mee 
‘t zijn nogal dingen,

‘t kan!

voor zulk ‘n overvloed.

Tarwe moet in ‘t droge steken,
in ‘t droge steken!

Bonjour! … En waar ben ik hier?

is ‘t hier.

Ja… ja…

naar zijn velden gegaan…

komt langs ‘t midden ]

Bekijk me die oogst…

Zorg voor ‘n grote schuur!

Goed en wel… maar dat is duur!

Ik bouw je die schuur…
nacht! ‘t Kost je geen zier!
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… da’s geen klein bier!

Geen centiem… alleen je ziel!

Binnen dertig jaar…

En morgen voor ‘ kraaien van de haan,

Dertig jaar is lang…

‘t Is niet duur…

Voor ‘n schuur uw ziel verpand?

e grootste en schoonste van ‘t

Barbele, morgen gaan we aan ‘t pikken,
en ‘t zal er stuiven, verdekke!

Met d’avond valt over Amelgem,

Hij roept zijn mannen op tot ‘t werk.

ls ‘t klokje van Ossel 10 ure slaat,
n de ganse helle aan ‘t werke gaat.

aan ‘t werk nu zonder dralen:

want morgen voor ‘t hanengekraai

Wat een onweer, ‘t lijkt me niet pluis. En Amel,

‘t Is geen onweer, geen donder.

‘t Zijn de kleuden uit ‘t hellevuur:

oor de grootste schuur van ‘t land.

vóór ‘t kraaien van de haan,
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Vóór ‘t hanengekraai… Goed,

‘k Wil er om wedden,

‘k Ben de ziele kwijt.

‘k heb spijt, Barbele, groot spijt.

‘k Zal tot de paters van Grimberge gaan.

‘k zal biechten en met 

–
–
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Marc… Marc… Marrec!!! 

gaat verder met zingen "J' ai deux amours…")

ik zén ni aan de gemainte… Ik wé
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Ik em ‘t ie al verstaan… 't zal weral ét zain veu 't 

akkood oitgaan es veul gemakkelijker natuurlek… 

gemakkelijk, natuurlek… ma wérken, da's wat 

Wa nog, hé? ‘k bennekik katholiek opgevoed 

moette me twie zaain, zenne…
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Ik em 't al verstaan. Wette wa… Zet ave kroiwagen 

ruste... kwestie van eule e wa ‘t oefene veu in de 

en pannen en zingt van “Plies, relies mie, li
goooo…”.

driiing, driiing, driiing,…

Ja, ja, ‘k em ‘t ook guud. Ge moet a ni nerveus 

deur staat een plechtig uitgedoste heer, in ‘t 
rt, met sikkebaardje, zwarte wenkbrauwen,… 

kortom een wat “duivelachtig” uitzicht…

Merci, Madame, en oek goeienavond… 

profiteire, na da ‘t nog goat.

Claude Helleputte… 
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nogal veul, hé? Zoe es ‘t mai al opgevalle da gaile 
ie al e giel tatche aan een garaag bezig zét…

As ge ‘t ma wet, en ierlijk gezeid... het es mier een 

kke eiverechs…

Minute Papillon… Ik hoer a komme op de toppe 

komme, ma daveu geld oitgeive, da zenne ‘k echt 

Excuseer da ‘k efkes tusse kom, menier Jean

flamand gemokt en da zenne ‘k zot van, van dane 
hoesjepot wille ‘k zeggen... Ma zet gaille a ma 
gerust aan tofel. Het derangeert toch ni asse ‘k 

re binne komme…

bezoeker…

Ja, ja, madame… 't zal nen baisse de 



54 

polletiek. Annester verstoine ‘k et ni.

Bwa, zoe moeilek est na ni. Wa zodde ‘r va zegge 

"ane"… mainen ezel?

A, ik paasden al, mainen ezel, nie zenne… Marc, a 

Cloot, das toch veu ‘t lache 

afgegeive ins ons hois…

Ba jaat, dat es ‘t.

Kalm, kalm, manneke… Zorre ni beiter aven telefon 

Klappe ‘t gaile gerust ma es oit!

As ‘t 

Wedde wa? Waille goin ‘t eum moeilijk make! Ik za 

Wa paasde ‘r van ?

Waile Doent! Ma tegen mergenvruug moet z’ er 

Ja, 't es in orde. Ma… da es wel een klaan 
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Nie, nie madame. Ik smoor ni, wa da ‘k werk es al 

allei... Tot wat uur emme ‘k taid ?

Euh, pakt tot... zeven ure! Allé, veu ‘t gemakkelek 

veroit da moete ‘k zegge. 

Zwaig gai na ma Marc! Ik vin da ni veu ‘t lachen! 

inzetten... . Binnen een half uur es ‘t da gebakken...
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Wademme weral afgesproken? Gedaan… tegen... 

Dateigen es dei garaag af, ge zulle ‘t wel zien... 

Ma... wacht es... Ik emme ‘t. Ik emme ‘t!!! 

cassettes… en steekt dan langzaam een cassette 

emme ‘k nog op ne mergent den oitzending van 
Studio Brussel opgenome. Ziere ‘t na pa, dei 

Marc, joeng, g’ et dan toch nog e wa verstand v

‘k mee me aa na een optreden van

gaan, ‘k em ze gisteren nog maa gekocht in de Rue 

Ah, oui, mon grand… G' et 

nog ni in! Ge zet gai neig bedankt, ma na koende ‘t 

Na emme ‘k e wa veu, na émme ‘k e wa veu… ‘k 

Op onze pa zén ziel... enne sjoe, ‘k zen kontent da 
‘k toch ba jaa zal meuge blaive slape...

maa da zalle ‘k ien van dees dagen wel ne kie in 

veut ien of ‘t anner... 

–
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Dag brave mensen, ekskuzeer da ‘k ier zoe binnen 
val, ma ge moet weten…

En ge ‘t gezien dat ie nog gien garagepoot hangt?

Ge gotte ‘t 
zien, hé, dei poot, dat es nemie veu van ‘t jaar…

–
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Ge goit ‘et zien, hé, dei garaag... dat es ne mie veu 

–

oem te vragen hoe dat dei garaag ie in iene kie d’ 

Da kan zaain, da’s allema goed en wel, ma ge wet 

Een vergunnink? Da's den ieste kie da ‘k da van 

allei, kom, geft ‘m oek e glas. Hei sjampetter, 
– – ‘k zal daa de 
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meugelaak hé manne, annester za ‘k a zeiker een 
ammende moete geive…

Kom, zet er a ba en drinkt nog ne kie… Wette

wet ga nie waddadde ‘k hie allemo meigemokt em 
vandaag… en daba, ik gon nog iest ne kie oet me 

Volledig t'akkood, pa. Dad es na van ‘t beste da ge 
kunt veustelle, da ‘s van er ne kie goe in te vliege…

En ge goit ‘et zien, hé, dei garaag... dat es ne mie 
veu van 't jaar…
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Vlaanderen) geboren en verhuisde na z’n 



Een degelijke werking van onze VZW garanderen, het kost allemaal handenvol geld.

En het lidgeld alleen dekt deze kosten natuurlijk niet.

Daarom zijn we onze sponsors, die ons financieel en logistiek willen steunen, zeer erkentelijk.

 

Interesse om ons gezamenlijk erfgoed ook een hart onder de riem te steken?
Of gewoon te tonen dat je de doelstelling van onze kring een warm hart toedraagt?
Neem dan gerust contact op met ons via erfgoedberla@live.com

Als sponsor word je een heel jaar lang op onze website, in al onze publicaties en in al onze 

nieuwsbrieven en flyers vermeld. En die hebben momenteel een oplage hebben van meer dan 

1300 emailadressen.

Bijkomend worden er tientallen papieren exemplaren van dit alles bij vrije beroepen, rusthuizen, 

culturele centra, in het gemeentehuis en bibliotheek enz. verspreid.

Vanaf een sponsoring van € 100 is de sponsor vrij om een banner of een reclamebord op een van onze 

jaarlijkse evenementen te zetten. We vragen wel dat de sponsor dan zelf instaat voor de aanlevering en 

de plaatsing. 

Als kers op de taart wordt bij sponsoring de opmaak gratis door onze graficus gedaan, eventueel 

wordt er ook een rechtstreekse doorklikmogelijkheid of QR       naar jouw eigen website voorzien. 

We leveren natuurlijk een betalingsattest af dat je voor inbreng in de algemene onkosten van jouw 

bedrijf kan gebruiken.

Jan, Dirk, Hedwig

Het Berla-sponsorteam.

Bezoek onze Facebook pagina, 
je vindt ze op https://www.facebook.com/erfgoedberla



•  Bouwhistorisch onderzoek
•  Materiaaltechnisch onderzoek
•  Diagnostisch onderzoek
•  Restauratiebestekken
•  Waardestellingen
•  Beheersplannen
•  CHE rapporten
•  Laboanalysen
•  Georadar
•  Dendrochronologie
•  3D scanning

Mechelen. Hof van Palermo (15de eeuw). Voormalige residentie van
Jan II Carondelet, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen. 
Project in uitvoering 2016.

Johan Grootaers
E R F G O E D E X P E R T I S E

Johan Grootaers Erfgoedexpertise comm. v.
Fonteinstraat 38, B-3050 Oud-Heverlee
www.johangrootaers-erfgoedexpertise.be
e-mail: monumentae@ymail.com  •  Tel.  0492 65 64 38

Meditation is not escaping from life, it is escaping into life     O S H O

Uit sympathie 

Lid van de Raad van Bestuur Berla

keuken open van 12u tot 22u 
dinsdag en woensdag gesloten - open op feestdagen

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

Tel: 02/269.91.02
E-mail: van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

Bij S-Line Fitness werken we met een uitrusting van de hoogste en beste kwaliteit.
We helpen je om je doel te bereiken naar een gezonde en fitte levensstijl.

BRENG ONS EEN BEZOEKJE

S-Line Fitness
Brusselsesteenweg 58b
1860 Meise

Tel: +32 470 93 92 72
Email: info@slinefitness.be

Maandag   16:00 - 22:00
Di-Wo-Do-Vr   07:00 - 14:00 | 16:00 - 22:00
Zaterdag - Zondag  09:00 - 16:00
Feestdagen   09:00 - 14:00



Wordt

5de

generatie

DAKWERKEN
LANIN W.
Begonialaan 10
1853 Strombeek-Bever

email: willem.lanin@skynet.be
Tel./Fax: 02 267 83 06

Café OSSEL-STAR

Bij Nico & Sofie
Kasteelstraat 12
1785 OSSEL (Brussegem)
052 57 01 60

Openingsuren:
Ma-zat vanaf 10u
Zondag vanaf 8u (Periode April – September)
Zondag vanaf 8u30 (Periode Oktober – Maart)
GESLOTEN op woensdag

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.bebartdenbakker@timaya.be



Vestiging Wolvertem
VEILINGLAAN 12 - 1861 WOLVERTEM
T.+ 32 2 269 33 02
wim.van.campenhout@verz.kbc.be
https://www.kbcagent.be/zvc

Vestiging Londerzeel
MECHELSESTRAAT 20 - 1840 LONDERZEEL
T.+ 32 52 30 33 58
wim.van.campenhout@verz.kbc.be
https://www.kbcagent.be/zvc

BRUSSELSESTEENWEG 19 - 1860 MEISE                                Tel: + 32 2 272 72 00              Fax: 02 272 72 01

meise1@kbc.be

KBC BANK MEISE





Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

1949 - 2019

www.bandenroelants.be
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