Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (369)
Op onze website, in de map WO I, worden enkele foto’s getoond uit een opmerkelijke fotoreportage van de Antwerpenaar
Jean Pecher. Toen WO I uitbrak, was hij korporaal bij de mitrailleurs van het 7e Linieregiment, bij de wapenstilstand had
hij de rang van sergeant. Hij maakte de ganse oorlog mee aan het IJzerfront.
Jean Pecher was ook een amateur-fotograaf. Zo nam hij foto's van verscheidene oorlogssituaties waarin hij terecht
ste
kwam. Hij was bij de aanvang van de 1 wereldoorlog ook in onze contreien.. Halen, tijdens ‘de slag van de zilveren
helmen’, Diest, Kieseghem, .. Op de terugweg uit Diest, passeerde hij door Meensel-Kiezegem. In Kieseghem zag Jean
Pecher o.a. hoe de Belgische genie de kerktoren van Kieseghem opblies. Hij maakte er een foto van.
Van één van zijn gepubliceerde foto’s is recent uitgemaakt dat deze getrokken is aan de kerk van Kieseghem …
Onze burgervader: “… zou die ene foto, waarop het leger naar boven komt en linksaf draait, in Kiezegem aan de kerk
kunnen zijn ?..”
Dat zou dan zijn: de Glabbeeksesteenweg vanuit St-Joris-Winge omhoog en zo de Walebroekstraat in. Op de
achtergrond zou dan het huis van Cockx zijn ?

(bron foto : Liberaal Archief, Gent)

Jef De Bruyn : “…Ik denk dat dit juist is. De schuur die je ziet is nog in leem met een strooien dak. In de jaren 20 is die
oude schuur in de vlammen opgegaan ondanks de grote inspanning en blussingswerken die de geburen toen solidair
hebben uitgevoerd. Mijn moeder vertelde dat Achiel Verelst (mijn aangetrouwde nonkel en toen maalder) dwars over het
dak zat en maar emmers goot die door een ketting van andere geburen werden doorgegeven, het heeft niet kunnen
baten. De nieuwe schuur, die er nu nog staat werd exact op dezelfde plaats gebouwd in steen en gedekt met pannen.
Langs de weg naar Winge staan Canadapopulieren. Vanderkelen (toenmalige burgemeester van Leuven) had heel zijn
boerderij, inbegrepen de weilanden tot onder aan de beek, met populieren omzoomd. Zo heb ik het in mijn kinderjaren
nog gezien. Chille Delimon heeft die allemaal gekapt, toen hij eigenaar werd van de hoeve…”
Dan staan links op de foto mensen van Kiezegem .. een kind langs de straat, volwassenen achter de kerkhaag. Rechts
Cockx (?) op de berm voor zijn hoeve.
Julien Stroobants, Museum ‘Slag der Zilveren Helmen’ te Halen, op aangeven van Valère Keldermans: “… Van harte
bedankt voor het doorsturen van deze foto. Hij zal wel in Kiezegem genomen zijn, maar ik heb onmiddellijk gezien dat
het hier gaat over BELGISCHE KANONNIERS met hun typische hoedje – TALPACK – genoemd. In het museum staan
enkele exemplaren van deze Talpacks. Ik heb voor alle zekerheid ook navraag gedaan bij Luc Vandeweyer, historisch
onderzoeker in het Krijgsarchief in Brussel en schrijver van enkele historische boeken van WOI zoals “Koning Albert en
zijn soldaten”…”
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