Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (551)
Eind januari 2020 zag Guy Hendrickx zijn fameus schoolwerk weer, hij offerde er al zijn beschikbare vrije uren voor op
gedurende de twee laatste jaren van zijn lerarenopleiding - 1952 & ’53 - in de Vrije Lagere Normaalschool, Waaiberg,
Tienen.
Haast ontroerd knielde hij neer om de staat van zijn maquette te inspecteren …

Guy Hendrickx : “…De maquette van Meensel-Kiezegem.
In haar oorspronkelijke toestand gaf dit eigenhandig gemaakte aanvullingswerk van het vak aardrijkskunde een
hydrografisch én landbouwkundig overzicht van onze gemeente rond de jaren 1950. De “goeie oude tijd” liep toen zowat
op de laatste benen. Zelfs de gesubsidieerde aanpak van de aanstaande verbeteringen van de verbindingswegen tussen
de diverse dorpsgehuchten waren aangeduid volgens strikt genomen pictogrammen die de nodige betekenissen een
correct beeld gaven van de verplaatsingsmogelijkheden. Omdat de eerste auto’s als vervoermiddel van de toekomst zich
aandienden wilde ik de toenmalige toestand duidelijk stellen. De in eerste instantie als “luxe-voiture” gebruikte wagens
zouden niet gediend zijn met de nog modderige dorpswegen.
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Waren toen nog niet in verharde toestand: de Neckerspoelstraat (meerdere malen overstromingsgevaar), de
Zilverbergstraat, de Commershaege, de Keelstraat op grondgebied Meensel, de grensstraat met O-L-V-Tielt met name
de Hazelaarstraat.
Een kleine anekdote: de Hazelaarbewoners hadden een eigentijdse tamtam – een melkkruik - om plaatselijke passanten
te verwittigen van de onhaalbare doorgaan wegens de diep uitgesneden karresporen zowat een kniehoogte vol met onafgevoerd regenwater.
Een vernieuwende rage en sterk aanbevolen verandering in het officiële leerplan van het Belgisch Ministerie van
Onderwijs, was de promotie van het hooggeprezen “Werkelijkheidsonderricht”. Het leven van de burgers buiten de
schoolmuren werd gekaderd in “Belangstellingspunten”. Voor elke graad van onderricht werd de aangegeven leer- en
taalkennis wat opgeschroefd. Ter ondersteuning werden in de verschillende schoolnetten handige hulpmiddelen
aangeboden als kennisoverdracht ter ondersteuning van de algemene kennis. Bij een of ander probleem dat niet direct in
de aandacht fase van de jeugdige ongeletterden was gevallen, viel onmiddellijk onder de algemeen heersende opinies:
zoek het eens op ! De parate geheugenkennis werd hiermede uitstekend gediend.
De meeste drukkerijen die erkend werden als “Schoolboekdrukkerij” sprongen onmiddellijk op deze nieuwe kar als zijnde
de aanbieders van de allesomvattende kennisoverdracht. Ze pakten dan ook gretig uit met vernieuwende kleurrijke
uitgaven van de meest voor de hand liggende documentaires in reportage-vorm, aangeboden als “gesneden brood” zoals
in conversaties tussen leerkrachten werden genoemd.
Ter voorbereiding van wat de toekomstige leerkrachten in hun schoot zou geworpen worden, werd er in de Lagere
Normaalschool te Tienen duchtig de pees gelegd op deze vernieuwende leerplanning.
Voor aanstaande leerkrachten, vooral de niet-stedelijke normalisten, was het een peulschil om ter staving van hun kennis
en begrip inzake Werkelijkheidsonderricht met bewijsmateriaal te komen aandraven, waarmee de leerlingen een goede
kluif aangeboden kregen om hun algemene belangstelling en kennis wat op te krikken en bij te brengen voor het
algemeen welzijn en het basisplateau wat aan te dikken. In de opleidingsperiode als normalist van een Normaalschool
moest de aanstaande onderwijzer aandachtspunten en belangstellingspunten naar voorbrengen en bewijsmateriaal
aanbieden als aangepast lesmateriaal.. zo bewijzen dat je ‘iets in petto had’.
Voor mij persoonlijk kwam de aanleg van de nieuwe betonweg, de Kapellekensweg, vroeger de Dorpsstraat geheten,
tussen Meensel en Kiezegem, als een Godsgeschenk. De Mannenberg tussen de beiden gemeenten stond op de
militaire stafkaart aangeduid als “Observatiepost” omwille van zijn 83 m hoogte. (Deze omgeving had haar diensten
bewezen bij het oorlogsbegin in 1914 bij gelegenheid van de Slag der Zilveren Helmen te Halen). De nieuwe betonweg
werd aangelegd als een fameuze doorsteek met een verlagende functie om vooral de boerenpaarden (voor zo lang het
met hen nog zal duren) met hun lasten een minder belastend weggedeelte ter beschikking te stellen. De uitgravingen
beliepen in eerste instantie zowat schuine zijwanden van een drietal meter. Het meest interessantste lesmateriaal werd
aldaar ongewild aangeboden. De Mannenberg met zijn diverse ijzersteenlagen werd gecatalogeerd onder de
“Diestiaanse bergketens” in het Hageland.
In een van mijn modellessen aan mijn mede-normalisten had ik meer dan 40 ijzersteenstaaltjes en zandsoorten kunnen
voorleggen gaande van sterkbruine zandkorrels naar echte brokken ijzersteen. Hier had miljoenen jaren geleden een
ongekend fenomeen plaats gehad. In de huidige wereld trekken archeologen voor deze ontdekkingen naar Syrië en
Turkije …….
Meteen kon er ter plaatse verwezen worden naar onze “bergen” vooral in Kiezegem: Kerkeberg, Molenberg,
Tolmerenberg, Zilverberg, Mannenberg, Boeckhoutsberg, Commerhaege en de Spikdoornberg, en de Kerk van
Kiezegem of het Dorp.
Mijn leraar Aardrijkskunde E.H Moens had met deze alle bewijsmateriaal in handen gekregen om een studie te beginnen
van de ondergrondse constructies van onze fameuze ijzersteenbergen.
Ik werd het dankbare slachtoffer en kreeg als opdracht voor mijn eindwerk aan de Normaalschool van Tienen deze
orthografische streekkaart te maken.
Om alles in de juiste verhouding te realiseren moest ik met toelating van de toenmalige burgemeester in de Militaire
School op zoek gaan naar gepaste Stafkaarten waarop de noodzakelijke hoogtelijnen waren aangebracht. De
rekenkundige verhoudingen inzake hoogteverschillen zijn aldus op millimeter correct. Meesterlijk werk aldus.
Al mijn beschikbare vrije uren moest ik opofferen gedurende de twee laatste jaren van mijn lerarenopleiding in de Vrije
Lagere Normaalschool op de Waaiberg in Tienen.
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De Wingerbeek op de Nekkerspoel en in Kiezegembos met haar wispelturig functie met zijn afremmende meanders en
haar agressieve loop als grensbeek heeft een veelbetekenende waterafvoer van onze gemeente.
Ik ben nog altijd fier op de maquette waarin een stuk van mijn werklust en archeologische kennis verborgen zit.
Laat ze in Godsnaam nooit verloren gaan en geef ze ergens een summiere aanwijzing dat ondergetekende de bezielde
maker was. Hij blijft jullie eeuwig dankbaar hiervoor.
Guido Hendrickx
11 januari 2022…”

www.meensel-kiezegem.be 1 maart 2022

Pagina 3

