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Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (129) 
 

 
 

Octaaf Duerinckx bezorgde ons deze unieke foto.. een woonwagen voor de pastorij in Meensel, ergens in de jaren ’30. 
 
 
En Guy Hendrickx verduidelijkt : “…Deze ambulante "Handige Harry" staat model voor een "pottefère". Hiermee wordt 
bedoeld: iemand die geëmailleerde artikelen zoals het kookgerief, de potten en de pannen, emmers en koe-ketels 
kwam herstellen op zijn jaarlijkse ronde. Hij had zijn vaste werkplaats in het centrum van het dorp. Het kookgerief 
vooral diende voor een gans leven en werd bijwijlen overgedragen bij erfenissen.  
 
Een jong koppel dat ging trouwen hield zich zo mogelijk aan de Hagelandse tradities: het trouwbare meisje bracht als 
"uitzet" of bruidsschat mee: een  koe en enkele kippen. Met melk en eieren kon zij onmiddellijk haar prille "huwelijken 
staat" in de keuken vervullen. De bruidegom zorgde voor de materiële kant en de huisinrichting: bedstee, kasten, tafel 
en stoelen en ook het kookgerief. Hiermee had hij zijn dienst aan de keuken bewezen. Hun leven kon beginnen. 
 
Kookpotten en melkkannen (kasserollen) droegen met hun geëmailleerd beslag mooie opvallende kleuren wit, zwart, 
blauw rood, oranje... Zelfs opgefrist met keurige tekeningen. Zij waren wel kwetsbaar wanneer ze per ongeluk op de 
grond vielen: er barstten kleine stukjes email aan binnen - en buitenkant. Dat was het begin van kleine gaatjes bv op 
het "gat" van het pot. Herinner u het dronkemanslied: er is een gat in mijne emmer stomme Liesa, stomme Liesa.... 
 
De "pottefère" kwam dan als geroepen om met vloeibaar gemaakt lood het euvel te herstellen. Daarvoor gebruikte hij 
een soldeerbout die op een vuurtje op temperatuur en gloeiend heet werd gebracht. Rook en stank van 't kan niet 
meer. En daarbij nog zijn handwerk en het manipuleren van het zwart-berookte keukengerief. Misschien zijn die 
"pottefèrs " wel de uitvinders van Zwarte Piet. Het was een hele begankenis wanneer die man op het dorp aankwam. 
Op de foto net voor de pastorij te Meensel. De hoge afsluitmuur is links en rechts nog zichtbaar. 
 
Ik veronderstel bij het bekijken van de achtergrond van deze foto, dat de boer én zijn vrouw, op de kar gezeten een 
hele boel materiaal meegekregen hadden van buren uit een afgelegen buurt. Onderlinge bedrijfshulp kan je zoiets 
vandaag noemen. 
 
Kleine kinderen die met ongewassen gezichtje rond liepen werden wel eens aangesproken met een veelzeggende 
opmerking: ge zijt just ne pottefère. 
 
Een Kiezegems liedje over de dorpslindeboom, hét centrum van het dorp krijgt als vers: Ik heb de pottefère nog zien 
zitten…” 


