
 
Mijn jeugdherinneringen. – Lisette Fierens 

 

 



 

In de zomer van 2019 kreeg ik een telefoontje van een pientere dame op leeftijd uit de 
Winkelstraat te Leest met het verzoek om eens langs te komen. Ze stelde zich voor als Lisette 
Fierens, nazaat van het eeuwenoude Scheurcapruin aldaar. 

Ik kende Lisette nog van meer dan tien jaar geleden toen ik onderzoek deed naar de 
geschiedenis van dat hof en zij had me toen meer dan geholpen. 

Tijdens onze volgende ontmoeting, die uiterst aangenaam verliep, gaf zij me een eigenhandig 
uitgetypt manuscript mee waarin ze haar jeugdherinneringen had opgetekend, vooral haar 
ervaringen met Leest. Herinneringen die ze met iedereen wou delen. 

Alhoewel geboortig van Vilvoorde waar ze nog een tijdlang in de “Far West” gewoond heeft 
en later ook nog in Hombeek en Mechelen is haar hart altijd voor Leest blijven kloppen. 

De eerste rechtstreekse voorvader van Lisette die zich in het dorp vestigde was Petrus Fierens, 
in het jaar 1669, na zijn huwelijk met Maria Huysmans. Hij was afkomstig van Puurs, zij was 
een authentieke Leestse. De volgende generaties Fierens zouden tot de tegenwoordige tijd het 
dorp blijven bewonen. 

In dit werkje neemt ze geen blad voor haar mond en vertelt vrijuit over haar familie en haar 
jeugd. Haar ervaringen in de meisjesschool als leerlinge bij juffrouw De Boeck en de minder 
populaire juffrouw Maria, de spelletjes die ze speelden, de invloed van de katholieke kerk, 
over haar buren, over de dorpsdokter, de herbergen in het dorp, de bijnamen, haar ontmoeting 
met haar latere echtgenoot, over haar liefde voor Leest en haar afkeer voor de fusie.  

Met haar goedkeuring en om uiting te geven aan mijn respect voor Lisette heb ik haar fraai 
proza opgesmukt met foto’s uit mijn archief en ook van haarzelf en die voorzien van 
commentaar. 

Lisette en haar man Fons Polspoel hebben op hun beurt gezorgd voor een mooi nageslacht : 
drie dochters, één zoon, tien kleinkinderen en nog een aantal achterkleinkinderen zetten hun 
bloedlijn onafgebroken voort. Daar mag ze terecht fier over zijn. 

                               Marcel Van Hoof,  
                               Blaasveld, september anno 2019. 



Lisette Fierens schreef haar jeugdherinneringen. 

 

 

Lisette met het manuscript van haar verhaal in augustus 2019. 

Mijn dorp, Leest, dat is het mooiste, aangenaamste, het liefste dorp dat er bestaat. Sedert ik 
het echt leerde kennen is er natuurlijk heel wat veranderd. 
In het jaar 1946, in de maand november, verhuisden wij van Hombeek, het dorp van mijn 
moeder, naar een nieuwbouw in de lange, stille Winkelstraat in Leest. 
Wij werden, ondanks dat het niet juist was, versleten voor rijke mensen, samen met de 
bewoners van de Tiendeschuurstraat. Dat lag zo in de mond. 
Mijn vader was afkomstig van de hoeve Scheurcapruin in de Winkelstraat. Van daar dat wij 
hier kwamen wonen. Zijn oudste broer zette de boerderij voort, een bescheiden hoeve : vier 
koeien, kalfjes, een paard, een varken, wat kippen, een tweetal geiten voor de vette melk en 
twee hectaren akkergrond. De rest werd gepacht. Mijn grootmoeder Elisabeth -Lisa voor de  
buren- woonde bij hen in. Nonkel Fak, alias Jan Frans Fierens, was getrouwd met Anna Maria 
Van Winghe van Stuivenberg in Mechelen. Het was een verstandshuwelijk.  
In 1939 stond de tweede wereldoorlog voor de deur en nonkel Fak had zeker zijn leeftijd om 
met een huwelijk komaf te maken, wijl mijn tante nog ettelijke jaren ouder was dan hij. Als 
mijn tante eens bij het kaartspel tegenslag had, dan riep mijn oom soms : nu weet ik waarom 
gij voor zaad bleef staan. Niet zo fraai, want mijn tante was een lieve vrouw.  
Zij was de tweede jongste van 21 kinderen. Haar ouders waren elks tweemaal getrouwd. 
Vandaar. Als nonkel Fak een kaartje of een briefje schreef, wat uiterst zelden gebeurde (hij 
leerde lezen en schrijven bij “den troep”), dan ondertekende hij zijn schrijven met Vak.  
Wij schreven Fak. Mijn grootmoeder kon lezen noch schrijven, zelfs met haar voornaam had 
ze het moeilijk. Na het middagmaal las mijn tante aan tafel voor uit de krant. Dat ging dan  



voor drie personen tegelijk. 
Mijn vader had, naast nonkel Fak, nog een broer Hendrik-Constant, de helft van een tweeling, 
het andere broertje stierf voor het een jaar oud was. Toen nonkel Staan soldaat werd, vroeg 
een legeroverste hem, waar hij geboren was en mijn oom antwoordde : “Leest”. Die man 
vroeg dat nog eens, maar op een meer bitse toon en mijn oom antwoordde weer : “Leest”. Op 
den duur had slimmeke toch door dat Leest een dorp was. 

 

      

 

Jaak Fierens en Elisabeth Cuypers de grootouders van Lisette. 
 
 
 

      
 

 
Links haar ouders Jan Fierens en Marie Josephine Christiaens. 

      Rechts Frans “Fak” Fierens en Anna Van Winghe, exploitanten van  
                       de eeuwenoude doening “Scheurcapruin” in de Winkelstraat. 

 

 



 

 

 

  

 

Herinneringen aan het gouden huwelijksjubileum van haar 
  ouders Jan Fierens en Marie Josephine Christiaens in 1987. 



      

 

 

En aan hun diamanten huwelijksjubileum in 1997. 



 

 
 

Enkele sfeerbeelden van Scheurcapruin. 
 
Mijn vader had nog een zus die naar het klooster ging. Zij sloeg als jonge meid eens met een 
versleten soeplepel met scherpe randen, op het voorhoofd van nonkel Staan, die er heel zijn 
leven een litteken aan overhield. Mijn lieve tante overleed op 33-jarige leeftijd aan T.B.C. 

 

Twee maal Leonie Fierens, links met haar hartsvriendin Stephanie Van den Brande. 

Mijn vader en zijn broers haalden ook wel eens fratsen uit. Zo hadden zij eens een lege 
tabaks-tipzak, van Windels, gevuld met uitgerafelde paardenvijgen. Ze legden de zak netjes 
op straat en wachten achter de haag geduldig op een argeloze voorbijganger, die de 
verpakking mee naar huis nam. Grote hilariteit natuurlijk. Nonkel Fak was ook stroper, 
kleinschalig weliswaar. Af en toe een strop van koperdraad, met een steen er aan, in een voor  
 



op de akker leggen, om een haas (liefst) of een konijntje te vangen. Mijn moeder ontkleedde 
de vangst en maakte ze klaar. Met kastrol en al gingen we, langs een achtergelegen aardeweg, 
naar de boerderij, de blaffeturen en de deur op slot, en er werd gesmuld dat het een lieve lust 
was. ’s Anderendaags op school had ik lekker konijn gegeten -van dat stropen mocht niemand 
iets weten. Echte stropers werkten met een lichtbak, ’s nachts. Men noemde ze “toekers”. 
Het jongste broertje van mijn vader stierf in 1914 toen ze op de vlucht waren in Boom. Een 
Duitse legeroverste vroeg wat mijn grootvader in die kartonnen doos steken had die hij in zijn 
armen droeg en mijn opa zei : mijn zoontje. Hij moest de doos openmaken en toen ze dat 
lijkje zagen moesten de soldaten een erehaag vormen. Ha ja, een dode Belg was een goeie 
Belg, hé. Mijn vader had een grondige hekel aan Duitse soldaten. Hij moest van nonkel Staan, 
het zal 1918 zoiets geweest zijn, vragen om een sigaret. De soldaat antwoordde dat hij nog 
veel te klein was om te roken. Mijn vader nam een rotte raap en smeet die naar de Duitser, het 
projectiel kwam terecht op de kraag van de soldaat en mijn grootmoeder moest zijn kostuum 
afkuisen en hij sprak erover het huis in brand te steken. Mijn vader is wijselijk acht dagen ver 
uit de buurt van zijn vader gebleven. Mijn grootvader was geen echte landbouwer, mijn 
grootmoeder had daar meer verstand van. Mijn grootvader was eigenlijk een hersteller van 
stijlmeubelen. Iets wat wel wat geld in het laadje bracht. Ooit bracht de echtgenoot van 
juffrouw Ackermans, die in Leest les gaf, een antieke kast om te herstellen door mijn opa. Hij 
moet dat zo goed gedaan hebben, dat de klant, bovenop de kosten, nog een mooi schilderijtje 
op paneel maakte van de hoeve. Die meneer was een gerenommeerd kunstenaar in Mechelen. 
Zijn naam weet ik niet meer. (Noot : volgens “Leest Geweest” pagina 139, Ghekiere) 
 

 
 

“Scheurcapruin” door de ogen van de kunstschilder Gerard Ghekiere. 



Mijn grootmoeder heeft ooit eenmaal de zee gezien. Ze zal ruim 80 jaar geweest zijn en 
vooraf vroeg zij aan nonkel Fak : “Frans de zee is dat van hier tot op ’t Heike ?”  “Ach nee, 
moe, zei hij, dat water is veel breder”. Daar kon ze echt niet bij. Ze heeft de zee echt gezien, 
maar de autorit er heen en terug heeft ze in stilte biddend aan haar paternoster meegemaakt 
om het er levend af te brengen. 
Nonkel Fak is maar tot zijn elf jaar, sporadisch, naar school geweest. Hij ging veel helpen op 
het “Hof ter Haelen” in de Elleboogstraat. Tante Leonie die hielp mijn grootmoeder en ging 
ook weinig naar school, wel alle dagen naar de mis. Nonkel Staan en mijn vader hebben in 
Leest alle klassen doorlopen. 
Tante Stephanie voerde een tijdje melk uit naar Mechelen. Toen ze trouwde was het gedaan. 
Mijn ouders leerden elkaar kennen op St Jans-kermis in Hombeek in de zaal “Forum” in 
1932. Zij wisten niet dat ze familie van elkaar waren. Zij waren achternicht en achterkozijn. 
Ze hebben 5 lange jaren achter hoek en kant verkering gehad. Mijn vader mocht bij mijn 
grootvader niet binnenkomen. Mijn grootvader langs moeders kant was een onmogelijke 
moeilijke mens. En toch zijn ze getrouwd geraakt. Door de plaats waar mijn moeder in 
Hombeek woonde : Vossebergen (nu Dukestraat) werd er wettelijk getrouwd in Hombeek en 
kerkelijk in Zemst-Laar. Het heeft daar aan mijn ouders nog een bonus van 5 frank gekost om 
te mogen trouwen. Die som diende voor het afkopen van de bloedschande -ze waren familie. 
Als men die som betaalde was alles geregeld. Daar berust op het Aartsbisschoppelijk Paleis in 
de kerkelijke archieven nog een latijns document over. 
Mijn vader had graag als kind in Leest bij de fanfare gespeeld en vroeg dat aan zijn vader. Die 
zei hem : ik doe niet aan dorpspolitiek (herinner u Blekken en Sussen), op ’t Heike mag je 
gaan spelen en ik wil zelfs een instrument kopen. Ja maar, va, zei mijn vader, op ’t Heike ken 
ik niemand, al mijn kameraden spelen in Leest. Mijn grootvader was niet te vermurwen en het 
bleef erbij. Vaders wil was toen nog wet. Mijn vader was goed bevriend met Waar van den 
Braver, alias Huysmans (Noot : Edward Huysmans, °Leest 10/2/1912, +Mechelen 9/9/1988), 
een buurjongen. Zij trokken samen naar school en haalden ten gepasten tijde samen 
kattenkwaad uit. Zij waren samen soldaat en werden ook opgeroepen tijdens de tweede 
wereldoorlog. Zij zijn krijgsgevangen genomen en liepen samen met vele anderen richting 
Antwerpen. Men had hen wijsgemaakt dat ze bij aankomst daar, een stempel kregen en terug 
naar huis mochten, maar mijn vader geloofde dat niet. Nonkel Waar, zo noemde ik hem, had 
nog de kans gezien om een kort briefje te schrijven naar zijn ouders. Mijn vader moest niet 
schrijven naar zijn moeder, die kon toch niet lezen en zijn vader was ondertussen al 
overleden.  
Papa heeft wel een briefje geschreven naar mijn moeder, want zij waren in 1937 getrouwd. 
Fien Slie, de moeder van nonkel Waar is met haar briefje gelopen naar mijn grootmoeder en 
zij riep al van ver : “Lisa, onze Waar is bij aale Zjangske, die komen levend naar huis”. Wat 
ook gebeurde ! Mijn vader zei tegen nonkel Waar, als ze krijgsgevangen genomen waren :  
“We gaan proberen wat meer achteraan in de stoet te geraken en het eerste oud café dat we 
tegenkomen, ga ik de plee gebruiken en gij gaat voor de deur staan”. Wijl mijn vader 
zogezegd zijn behoefte doet, komt er een Duits soldaat afgelopen die nonkel Waar uit de weg 
duwt, de deur van het huizeke openzwiert en roept : “Erhaus !” Mijn vader antwoordde: 
“Erst scheisse!”  Dat verstond de soldaat, en hij zei : “Dan mitkommen  !”  “Ja,” zei mijn 
vader maar hij deed het niet. Ze gingen het café binnen en als de stoet voorbij was, hebben ze 
bij die mensen andere kleren gekregen en zijn ze te voet van Kontich naar huis gekomen.  



Ze waren gered. Drie dagen later is mijn vader gaan werken, in Brussel, aan de Haven- en 
Zeekanaalinrichting, kortweg de Maritiem, waar hij al in dienst was sedert januari 1937. Voor 
hem en nonkel Waar was de miserie voorbij, den oorlog natuurlijk nog niet. 
 

 
 
 

Op een foto van de voetbalploeg uit de Winkelstraat van 
 1937 vinden we Waar terug bovenaan als zesde van links. 

                   De anderen zijn : Petrus Ceuppens, Edward Mertens, Victor De Laet,  
                             Felix Van der Hasselt, Frans Mertens, Edward Huysmans (“Waar”), 

     René Van Gijsel, Jozef Fierens (met pet) en Alfons Van Dam. 
                             Zittend : Emiel Coeckelbergh, Florent Mertens, Louis De Hondt,  
                             Juul Selleslagh, Rik Janssens (die sneuvelde in Willemstad in 1940) 
                             en Frans Van der Hasselt. 
 
Hoezeer mijn vader een hekel had aan het Duitse volk blijkt uit het volgende : als hij later met 
de auto reed en hij zag een wagen met een Duitse nummerplaat, zei hij steevast : “Mik (zo 
noemde hij mijn moeder) tel eens met hoeveel die zijn, want die zijn hier al twee keer 
geweest, hé.” Mijn vader vertelde ook wel eens dat zijn vrouw, ons Mik, 27 dagen voor mij 
(mei) getrouwd was. Dan zeiden de mensen : maar dat kan toch niet Zjangske. Toch wel, zei 
mijn vader, wij trouwden op 3 april. Mijn vader had humor in zich. 
Zijn eigen vader had dat veel minder. Elke avond werd er bij mijn grootouders een 
rozenhoedje gelezen en daarna, al naargelang de maand, de litanie van O.L. Vrouw of het H. 
Hart. Mijn opa las voor en zijn vrouw en kinderen antwoordden. Bij gewone dagen werd de 
litanie van alle heiligen gelezen, maar eens heeft er iemand van zijn kroost gelachen met de 



heilige Agatha. Hij heeft ze nooit meer vernoemd -ze was gewoon verdwenen uit de litanie. 
De Kruisdagen, dat is een belevenis die al eeuwen meegaat denk ik. Dat is in mei de rondgang 
langs de velden. Dan klonken er, a capella, Latijnse liederen, waarop de gemeenschap ora pro 
nobis moest antwoorden. Natuurlijk had de jeugd daar haar eigen woorden voor, al  werden 
die wel niet uit volle borst gezongen, maar lacherig en samenzweerderig ging het dan : “Wie 
ijt er ie patatte geplant ? Zjaak van Rosse Mus.” Spijtig dat ik slechts één zin ken, ik geloof 
dat er eigenlijk heel wat humor zit in de andere zinnen. Er gaat toch zoveel schoons verloren, 
he. Zo ook dit Belfortlied “Boven Gent rijst”… Het refrein werd aangepast aan Leestse 
normen : “‘k Zien Jan Jatsjoe, ‘k zien Faro van ’t teitsfelt”. Ook hier ken ik maar één zin van. 
Mijn moeder kende veel liedjes uit operetten, weliswaar in de Vlaamse taal, maar toch. Ook 
hier ben ik het spoor bijster. Een enkel stukje ken ik er nog van en kan het zelfs nog zingen : 
“Herinner jij je slechte vrouw, gevoelde gij nog geen berouw. Het zijn maar uwe kinders 
klein, die in d’ellende zijn. ’k Zou willen weten, zeg mij de reden, waarom g’ons huwelijk 
tracht te verbreken”. Ook daar stopt het.  
Al hield mijn vader niet zo veel van dat Duits gedoe, toch heeft hij tijdens de oorlog, 
misschien maar tijdelijk, het leven van een Duits soldaat gered. Die stond op wacht in het 
station van Mechelen en mijn vader stapte van de trein waarmee hij van Brussel kwam en hij 
hoorde het alarm afgaan. Hij sprak de jongeman aan en zei : kom, lopen, lopen -wat de 
soldaat ook deed. Mijn vader is door de H. Consciencestraat tot aan de Komiezenhuizen 
gelopen, daar zijn zij beiden over de afsluiting gesprongen, neergevallen en blijven liggen tot 
het bombardement voorbij was. Mijn vader had het hart op de rechte plaats, maar ging van 
dan af niet meer naar Brussel met de trein. Hij nam in Humbeek de tram, voor de veiligheid. 
Mijn vader ging naar school op klompen, holle blokken -warm in de winter, koel in de zomer. 
Die kunnen niet alleen dienen als schoeisel, maar ook voor andere dingen.  
Vroeger stonden er telefoonpalen bij ons in de straat. De draden waren vastgemaakt aan witte 
porseleinen houders. Als men goed kon mikken en men gooide zijn klompen omhoog, dan 
kon men die porseleinen houders kapot gooien. In elke jongen schuilt een soort macho. Maar 
als die klomp dan op de kasseien viel, was hij wel kapot. En dan…kom maar eens thuis met 
kapot schoeisel. Ook daar was er een oplossing voor. In de Tiendeschuurstraat woonde de 
smid,  (Noot : Jan-Baptist Moons °Leest 30/8/1901, +Leest 17/10/1972) en die herstelde, 
helemaal gratis, die kinderblokken met een stukje koperdraad, warme lijm en twee 
bloknageltjes : zo ontliepen de jongens thuis een straf. De smid was immers ook ooit kind 
geweest.     
Toen wij in Leest kwamen wonen hadden wij geen elektriciteit of stromend water. Er was een 
waterput en een regenput. Op den ellentriek hebben we een jaar moeten wachten. De 
maatschappij van Willebroek had een elektricien aangesteld en die kwam maar niet opdagen. 
Wij kregen van vrienden een petroleumlamp van porselein. Een prachtstuk waar wij 
voorzichtig moesten mee omgaan. Ze was beschilderd met bloemen. Veel licht geeft dat niet, 
het ruikt een beetje raar en er werd zo weinig mogelijk gebruik van gemaakt. Maar toch, we 
waren gered.  
Een badkamer hadden we toen ook nog niet. Als het zomer was, schepte mijn moeder ’s 
zaterdags ’s morgens een grote kuip vol met water uit de waterput, dat kon opwarmen met 
zonne-energie en ’s avonds wijl ieder met een emmer gewapend, zijn deel er uitschepte om 
ons in huis te wassen met sunlight-zeep -ik hoorde ooit iemand spreken over “gulzig”-zeep.  
Ik ben in Leest in het derde leerjaar begonnen in november ’46.  



Wij gingen op klompen naar school. Juffrouw Marie Lafosse-De Boeck was lerares van het 
derde en vierde studiejaar. Zij was afkomstig uit de Winkelstraat en had ooit nog een boontje 
voor mijn vader gehad.  
 
 

 
 

Romantiek der twintiger jaren, de man van wie  
    juffrouw De Boeck hier droomt is Robert Lafosse. 

 
 
Er waren in de Kouter drie klaslokalen, eentje stond leeg. Er hingen landkaarten, er stonden 
reservebanken en alle gerief dat er nodig was om ons bezig te houden. Juffrouw Maria 
Rheinhard, de dochter van de koster, stond in voor het vijfde en zesde leerjaar. Zij was de 
strengste. Tussen de twee klaslokalen stond een houten deur, die open kon als één van de 
leraressen afwezig was. Het gebouw waarin wij zaten dateerde van de schoolstrijd in 1879. 
Verouderd en een beetje uitgeleefd maar het was er plezant ! Wij speelden op de koer, allez 
op doodgewone aarde. Er was een kasseiwegeltje van aan het poortje tot de klas. En er waren 
ook W.C.’s. Alles rechtdoor de put in, behalve wat er aan de rand bleef hangen, met de nodige 
geuren. Bij juffrouw De Boeck leerden wij stapliederen zoals : “Leopold komt weer op den 
troon, hij blijft onze koning”, dan liepen we langs onze rij banken. Dat was stilaan de tijd van 
de Koningskwestie. Juffrouw De Boeck las soms mooie verhalen voor. Wij hebben bij 
juffrouw Maria veel moeten leren om die twee rustige jaren van juffrouw De Boeck bij te 
benen. 
Juffrouw Maria werd ziek en wij moesten enkele tijd naar de Zusterschool. Wij kregen er les 
van Zuster Adela. Vanwaar men ze had gehaald was ons een raadsel. Een lief, jong zustertje, 



knap, superordelijk, verfijnd. Ze heeft ons zoveel meer bijgebracht. Zij mocht niet naar de 
school in de Kouter komen omdat de Zusters Annonciaden van Huldenberg nooit alleen over  
straat mochten gaan, dan moest er altijd iemand meekomen van het klooster. En zoveel 
zusters waren er in Leest niet. Regel is wet hé. Wij hadden diepe spijt als juffrouw Maria 
genezen was, echt diepe spijt.  
Op het koertje van de school in de Kouter, was er niet zo heel veel plaats om te spelen, bij 
voorbeeld verstoppertje dat ging wat moeilijk. Koorddansen ging vanzelf, behalve als het te 
nat was. Wij kenden allerlei liedjes, maar één stak er boven alles uit. Dat mochten we niet 
zingen van de leraressen. Van “Kem e jaske gekocht, ’t es van voddekes gemokt” en zo, dat 
wel.  
 
 

 
 
 
Het derde en vierde leerjaar in 1947. Van links naar rechts : Agnes Piessens, Lutgard 
Hellemans, Aline Van der  Taelen, Jeanne Verschuren, Gusta Jacobs, Maria Diddens, Angèle 
Fierens, Emerence Van den Heuvel, onbekend, Suzanne Leemans, Deophone Van den Vondel 
en Helena Mertens.. 
De rechterkant : Maria Teughels, Christiane Van Wauwe, Jeanne Absillis, Jeanne Polspoel, 
Maria Selleslagh, Emilia Verbruggen, Louisette Van Baelen, Hilda Van Steen, Lisette 
Fierens, Rosa Verlinden, Mariette Solie en José De Wit. 
Tussen hen in : Juffrouw De Boeck. 
 



 
 

Juffrouw “Maria” Rheinhard was de strengste. 

 

Maar het volgende mummelden wij binnensmonds, we wisten wel waarover het ging en we 
konden zonder duidelijke woorden, het ritme handhaven.   
“Altijd en altijd denk ik aan hem, 
aan zijne liefde aan zijne stem, 
aan zijne kussen die hij me gaf 
toen ik voor de eerste keer in zijn armen lag”. 
Wie het ons geleerd heeft, weet ik niet, maar we kenden het allemaal. Met een balletje 
speelden we ook, met een jojo, draden overgeven op de handen. We hadden verschillende  
liedjes om af te tellen, langere en kortere. Zakdoek leggen en de ring naar Amerika 
verzenden, wij tekenden met een stokje platte gronden met voorplaatsen, keukens, kelders en 
niemand mocht de lijnen uitvegen. Meisjes hadden ook knikkers, maar daar werd weinig mee 
gespeeld. Viskes waren waardevol. Hinkelen was nog zo’n amusement, en klein Anna zat op 
enen steen. In onze klas zat Agnes Piessens (alias “van den Blokmaker”), de jongste van 
veertien kinderen, bij Maria Diddens (alias van “Lewie van Jefke”) waren ze met z’n elven. 
Gelukkige mensen die uit een groot gezin komen.  
Enkelen waren kind-alleen zoals ik, helaas. 
Onze kleding op school was een zwarte voorschoot van satijn, vanachter met twee knopen 
vastgemaakt en met een gestrikt lint. Ook een wit kraagje hoorde erbij. Vanaf het vierde 
studiejaar heb ik schoenen gedragen, dan was het gedaan met de klompen.  
Wij hadden een handgedragen boekentas, rugzakken waren niet in de mode. De weg van en 
naar school, van en naar de mis werd te voet afgelegd. In de Winkelstraat woonden in ’46 
twee kinderen die naar school gingen : Mariette Solie en ik. Yvonne De Boeck was drie jaar 
ouder dan ik, maar die was in O.L. Vrouw-Waver op internaat. Ik heb die nooit weten naar 
school gaan in Leest, evenmin als haar broer Willy, die even oud was als ik. Yvonne werd 
onderwijzeres en bleef ongetrouwd. Mariette die werd kleuterleidster in Hombeek.  



 
 

 
 

Het kroostrijk gezin van Frans Piessens en Melanie Robijns. 
Agnes, de jongste, (zie foto verderop) was toen nog niet geboren. 

 

Het gezin van Louis “Lewie van Jefke” Diddens - Mathilde  
                            Vloeberghen met rechts bovenaan Maria Diddens. 
 



 
Wij bedeelden elke week het Parochieblad van Leest bij Van Aken en in de Winkelstraat  en 
nog twee huizen (er stonden er maar twee) in de Kapellebaan, nu Kapelseweg, bij Lattes (De 
Smedt) en bij Mil van ’t Broekske (Geets).  
Wij moesten ook jaarlijks rondgaan voor de betaling van het Parochieblad en een soort 
factuurtje invullen met naam en adres als bewijs.  
Het adres van Van Aken hebben wij nooit geweten, wij schreven dan maar gewoon de naam 
en dat volstond. 
 
 

 
 

De boerderij van Van Aken naar een schilderij  
van meester Meyers (thans Tiendeschuurstraat). 

 
 

Wij hadden op school in de godsdienstles geleerd dat, als men te communie ging, men alles 
mocht vragen aan God en men zou dat bekomen. Ik ben in het 5de en 6de leerjaar bijna elke 
morgen, in de week, alleen en te voet naar de mis van 7 uur geweest, nuchter, te communie 
gegaan, en telkens erna, aan God gevraagd, gesmeekt, gebeden om een broertje of een zusje. 
Ik heb het nooit gekregen. Ik wist natuurlijk, toen nog niet, hoe de vork in de steel zat. Na de 
mis ging ik bij de familie Hellemans mijn meegebrachte boterhammetjes opeten. Daarna ging 
ik met Lutgart naar school. 
Mijn plechtige communie deed ik in mei ’50. Mijn communielief was Cois Piscador. 
 



       

Vriendinnetjes Agnes Piessens en Lutgart Hellemans.  
                                Rechts communielief Francois “Cois” Piscador. 

Gevormd zijn we het jaar nadien, in Hombeek. Meter was Madammeke Voet, peter Pieter De 
Prins. Na de plechtigheid, kregen wij koffiekoeken met cacao. Bij Mariette Solie thuis heb ik, 
voor de eerste keer in mijn leven, ballekens met krieken zien maken. Jules van Nooikes, alias 
Egied Solie  (Noot : Egidius Solie, °Leest 22/7/1895, +Hombeek 24/3/1983) had een hoeveke 
en moest het, door omstandigheden, alleen zien te runnen. Victorine, zijn vrouw (Noot : 
Sophia Victorina De Hondt, °Leest 11/2/1899, +Hombeek 30/3/1982), was een zware reuma-
patiënte. Haar vingers waren haast dichtgeplooid maar haar huis was tip-top in orde, zij kon 
lekker koken. In onze straat woonden drie zussen van Jules : Fien, die getrouwd was met den 
Braver, alias Huysmans. Ik denk dat Fien al weduwe was want ze had nog twee dochters. 
Later zijn er nog twee zonen bijgekomen, waarvan nonkel Waar mijn vaders vriend was. 
(Noot : Fien Solie, alias “Fien van den Braver” -den Brouwer- huwde tweemaal. Eerst met 
Marcel Huysmans, later met zijn neef Fons Huysmans, °Leest 18/11/1881, +Mechelen 
9/3/1974). 
Dan had men nog Marie, (Noot : Marie Solie, °Leest 29/3/1882, +Mechelen 14/6/1977) die 
met Charelke Silverans  (Noot : °Zemst 28/2/1882, +Leest 1/12/1956) getrouwd was. Hij was 
een uiterst lieve man.  
En dan was er nog Sjefie (Sophie), (Noot : Anna Maria Sophia, °Leest 15/12/1892, 
+Mechelen 3/7/1978) gehuwd met Vliejeske, alias Frans Coeckelbergh (Noot : °Leest 
22/4/1891, +Leest 18/12/1964).  
Waar haalt men die bijnamen hé ? Zo had men in onze straat Janneke van Dietes, alias 
Daelemans en Stanske van den Iekelijn, die Mertens heette. Van sommige mensen kenden wij 
beter de toegeworpen naam dan de echte. 
 
Voor de kerkklokkenwijding in 1950 heb ik, in de tuin van de pastorij, nog mee helpen 
suikerbonen in tipzakjes steken. Ik weet nog dat het redelijk warm was en dat we af en toe 
onze handen in water moesten afspoelen omdat de bonen aan onze vingers plakten. Ook in 
Leest waren de klokken weggeroofd door de Duitse bezetter, om ze om te smelten en tot 
kanonnen te gieten.  



 
 
 

   

 
 

Tijdens de tweede wereldoorlog werden in 1943  
                                     ook te Leest de kerkklokken weggehaald om ze  
                                     om te gieten tot kanonnen. 
                                     Zij wogen respectievelijk 928 en 234 kg.  
                                     De derde klok was gebarsten en bleef ter plaatse. 
 

 
 

Marie-José Croes (“José van Sinne”) en een dochtertje van dokter Stuyck namen,  
          op de vrachtwagen die ze wegbracht, afscheid van de klokken… 
 
Spotliedjes op hun grote leider waren er genoeg : 



“Hitler dee e verke dooit 
Chamberlain dieje kreeg ne poeit 
en Daladjee 
dieje kreeg het sjeike mee, hé. 
En Hitler was nen ezelsdrijver. 
Hij dreef zijn ezels naar het front 
en toen zij daar waren aangekomen, 
toen sch…. z’heule broek vol str… 
Reikketeik de mitrajeus 
zjust oep Hitler zaaine neus 
en dieje zot dieje bleift serjeus 
es da ni kerjeus ?”   

 
Na het zesde leerjaar gingen de meeste kinderen van dorpsscholen naar de stad, om daar, na 
het lager onderwijs, de humaniora aan te vatten. Sommigen waren lid van de BJB of de 
boerinnenjeugdbond. Voor de jongens was er al gauw de Chiro, voor de meisjes ook de 
Kruistocht, waar ik bij was -maar geen Chiro. Omdat de oorlog nog niet zo lang voorbij was, 
noemde men die vereniging soms smalend, Hitlerjeugd. 
 

 
 

De Leestse Kruistochters in 1949 rond onderpastoor De Schutter. Onderaan zittend v.l.n.r. : 
Agnes Piessens, Maria Selleslagh, Maria Lamberts, Emilia Verbruggen, Leo Jacobs, Lisette 
Fierens, Rosa Verlinden, Lutgard Hellemans, Isabella Vloebergh. 
Tweede rij : staande : Gusta Jacobs, zittend Maria Diddens, Godelieve Bradt, Paula Bradt, 
onderp. De Schutter, Josephine Absillis, Louisette Van Baelen, Leontine Geens, staande : 
Aline Van der Taelen. 
Derde rij : Louisa Vloebergh, Mathilde Verbruggen, Virginie Absillis, Roza DeRooster, 
Godelieve Stuyck, onbekend, Celine Selleslagh. 
Vierde rij : Agnes Van den Heuvel, Hilda Van Steen, Victoire Verschueren, Maria      
Spinnael, Carola Lamberts, Maria Lauwers (?). 
Bovenste rij : Paula Vloeberghen, Paula Beterams, Maria Verbruggen, Maria Scheers, 
Josephine De Decker en José De Wit. 
 



 
Wij hebben in ons dorpje een gelukkige tijd beleefd. Er woonde in Leest ook een doktoor -een 
speciale, gekend als de brutaliteit zelve.  
Het moet gezegd, als men iets aan de longen mankeerde, dan was je bij hem aan het juiste 
adres. Twee soorten siroop, zelf bereid, het ene jaar groene het andere jaar bruine. Maar 
genezen was je. Als er natuurlijk, bij een open wonde, naaiwerk aan te pas kwam, dat was een 
ander paar mouwen. Met zichzelf had de dokter ook geen medelijden. Als het enigszins kon 
bezocht hij zijn patiënten (klanten) met de fiets. Niet omdat er toen al files waren, maar 
gewoon, fietsen is gezond ! Hij had een mooie lieve vrouw, die maakte van dat brutale van 
hem, veel goed. Een vriendelijke babbel als men de klaargemaakte recepten ging afhalen, 
want in ons dorp was geen apotheker. De dokter is helaas verongelukt, na een huisbezoek, 
toen hij de baan overstak om naar zijn wagen te gaan in Heffen. (Noot : dokter M. Stuyck 
°Antwerpen 11/8/1900, +Heffen 24/12/1962) 
 

   
 
In ons dorp zijn nog amper drie herbergen : den Bareel, de Vivelamour en de Gapers. In 1946 
waren er dat een aantal meer : ’t Brughuis, Torrekes, de Lange Fons, In den Bareel, Toeir van 
Lijres, Potzenieke van Ivo’s, Schuermans, Jeanne van Sooi (café en zaal),  Mandus 
(kleermaker en herbergier), de Pitte (Symons), Jules van den Taar, de Croes, Jef Bos en de 
Rozelaar (café en evenementenzaal) en schrijnwerkerij. En zij hadden allemaal klandizie, de 
een al wat meer dan de ander. Dat Leest op feest rijmt, hebben vele organisaties bewezen.  
 

      
 

“Het Brughuis” van de familie Apers en café “De Sportvriend van Fons Scheltiens.  
 
 



 

       
 

“In den Bareel” van de familie De Laet en “In de Proef” van de familie Huysmans. 
 
 

      
 
Café “In den Sleutel” van de familie Jacobs en Café “Welkom” van Mandus de kleermaker. 
 

     
 
“De Rooselaer” op het dorpsplein en café “Boerenhandel” van Pierreke op de Juniorslaan. 
 



Wij, Bertha Smulders en ik, hebben die van onze leeftijd, toen we vijftig werden, 
bijeengeroepen. Om de vijf jaar doe ik het nu met Rosa Verlinden.  
 

      
 

Bertha Smulders anno 2018 en Roza Verlinden in 1978. 
 
De eerste maal waren wij met ruim honderd personen (de partners erbij). Toen we tachtig 
werden waren er slechts vijftien. Niet iedereen is nog mobiel op die leeftijd en overledenen 
kunnen helaas niet meer aanwezig zijn. Op die samenkomsten werd er wat af verteld. Ik 
herinner mij nog Karel Fierens (reeds overleden). Hij was, als schoolgaande jongen, met de 
fiets in de Kouter voorbij het huis van meester Huysmans gereden en zag op de voorgevel 
“Morgenster” staan.  Hij zei luidop “Behoudenis der Kranken” (uit de litanie van 
O.L.Vrouw). Nu wil het toeval toch dat meester Huysmans ergens buiten stond waar hij Karel 
dat kon horen zeggen. Hij werd de volgende schooldag op het matje geroepen en mocht de 
litanie enkele malen opschrijven als straf.  

            
 

Meester Constant Huysmans en zijn “Morgenster”. 



Karel was gehuwd met een zekere Suzy Dourlein, hoe hij ze heeft kunnen strikken, is ook 
zo’n verhaal. Karel was lid van de Chiro, en chiroleden trekken jaarlijks op kamp en dat kan 
soms dicht tegen Nederland zijn. Wat ooit gebeurde ! Suzy woonde in Baarle-Hertog, een 
Belgische enclave in Nederland. Na het kamp schreef Karel een briefje naar Suzy en die zei 
tegen haar zus : wat moet ik met die brief ? Haar zus zei, geef hem aan mij, ik zal er op 
antwoorden. Maar dat viel niet in de smaak van Suzy. Ze zei, hij heeft naar mij geschreven en 
ik schrijf terug. En het werd koekenbak. Maar ja, Baarle en Leest zijn wel een stuk verwijderd 
van elkaar, hoe overbrug je dat ? Geen wagen ter beschikking, met de fiets dan maar. Enkele 
maanden dacht Karels vader dat hij ergens een vriendinnetje had in de Walen en hij gaf hem 
altijd wat geld, om zijn treinticket te kunnen betalen. Karel stak dat geld wijselijk weg en reed 
met de fiets naar zijn geliefde.  
Dan hebben wij, Fons van Zillekes (alias Polspoel) en ik, het veel gemakkelijker gehad. Wij 
waren allebei van Leest. Ik heb Fons wel leren kennen bij een tante van hem, waar zijn ouders 
met hun kinderen uitgenodigd waren op de kermis in Battel rond een 15 augustus. Het was le 
coup de foudre, zoals men zegt. Ik kende de hele familie Polspoel, nonkels, tantes, neven en 
nichten, behalve Fons. Het leven hangt soms af van het toeval, het gelukkige toeval ! In 
Hombeek konden vroeger de meisjes vanaf 14 jaar, bij de zusters naar de naaischool en zo 
heeft mijn mama de tante van Fons leren kennen en was ik bevriend met zijn nicht. En voila ! 
Wij waren na bijna vijf jaren verkering, getrouwd in 1960. Het is in de kerk snel moeten 
vooruitgaan, omdat die zaterdag Frans Huybrechts (Sooike) begraven werd.  
 

 
 

Huwelijksfoto van Fons Polspoel en Lisette Fierens. 
 

Wij gingen in Mechelen wonen, omdat de stad enkel werk gaf aan mensen die in de stad 
woonden. Nu met de deelgemeenten speelt dat geen rol meer. Fons werd aangenomen in 1957 
als hovenier-bloemist. Wij hebben ruim 40 jaar zeer gelukkige jaren gekend, tot Fons het 
moest afleggen tegen de ziekte die hem de baas was. Fons was een mens met een zacht 
karakter en met gouden handen. Een mens om van te houden.  
Ondertussen ben ik bijna 20 jaar weer in mijn dorpje, dat mij het liefst van de hele wereld is. 
De vier kinderen die uit onze verbintenis sproten hebben gezorgd voor tien kleinkinderen en 
nog dit jaar zullen er zes achterkleinkinderen zijn. Wij hebben niet voor niets geleefd ! 



Ik blijft het zeer moeilijk hebben met de fusie van mijn dorpje met Mechelen. Ook al woonde 
ik toen zelf in de stad. Mensen daar hebben een andere ingesteldheid. Een dorp is anders dan 
een stad, de mensen zijn er opener. Ik woon hier zo graag en Fons was hier ook zo graag terug 
komen wonen als hij gepensioneerd was. Maar ja, het lot heeft het anders bepaald. 
 

Het dorp, bij de rivier met de verhoogde dijken, 
werd door een dwaze fusie stad. 
Meteen het eind van zijn eendrachtige tweespalt 
betekende dat. 

 
Het dorp wordt nu bestuurd vanuit een ivoren bastion 
onbereikbaar ver, omringd door strenge wachters,     
wijl hun vroegere burgervader, met hem kon men spreken, 
behoorde tot de rang der pachters. 

 
Het dorp, hoe liefelijk landelijk ligt het daar, 
wat heeft het niet al prijsgegeven : 
zijn straatnamen, zichzelf en zijn beslotenheid, 
het onderste uit de beurs om de stad te laten leven. 

 
Het dorp, hoe dat het ook geniet 
van allerlei voorzieningen en stadse wetenschap, 
mist, net als Jonas in de walvisbuik, 
bewegingsvrijheid en meezeggenschap. 

 
Dit zijn de gevoelens zoals ik ze destijds neerschreef en mij altijd zullen bijblijven. De 
Winkelstraat had destijds een jaarlijkse kermis, kleinschalig maar toch. Aan de hoek met de 
Tiendeschuurstraat werd er een spiegeltent gezet. De kinderen van Mil De Cock en Tooir van 
de Veit, regelden dat. Thuis hadden ze café en ze waren gewoon mensen te plezieren. Volgens 
inlichtingen van Robert Verbruggen, zou de kermis begin jaren ’50 de laatste adem 
uitgeblazen hebben. 
Tijdens onze kinder -en jeugdjaren werd ons jonge leven geregeld door de wetten van de 
katholieke kerk. Trouwen was enkel toegelaten voor jonge mannen die een lief hadden 
gezocht in een andere gemeente. Meisjes trouwden in de kerk van de parochie waar ze 
woonden. Kinderen die in een andere gemeente les volgden, moesten toch hun communie 
doen in onze kerk. Het woordje seks kenden wij niet. Sekte dat kenden wij wel. Wie een 
andere religie aanhing was een heiden. Hij was bij een andere sekte. In het portaal van de kerk 
hingen destijds affiches met de namen van slechte films, af te raden of te mijden. De namen 
van kranten die niet door katholieken mochten gelezen worden en zelfs de parochiepriesters 
wezen er in hun zondagse preek op. In sommige boeken stond een imprimatur : welke lectuur 
geschikt was voor jongeren of volwassenen. Boeken die het referaat index kregen mochten 
gewoon niet gelezen worden en werden des duivels genoemd. Zelfs het gewijde boek de 
Bijbel mocht niet gelezen worden door Jan Modaal. De vrijdagen aten wij geen vlees. Er was 
het ei, er was haring in al zijn vormen, er was gebakken vis. In de vasten en de advent kwam 
er de woensdag ook nog bij (vleesloos). Vigiliedagen dagen van onthouding. Ook kinderen 
werden aangeraden te vasten : minder snoep, minder chocolade. Wie als volwassene zware 
arbeid moest verrichten, moest niet vasten, maar geldelijke steun geven, uiteraard aan de kerk. 



Dat een oorlog sporen nalaat, ook bij kinderen, daar getuigt het volgende over. Maria 
Diddens, Leontine Geens en ik, zitten gezellig te babbelen op de drempel van de St. 
Jozefskapel. Het zal een feestdag in de week geweest zijn, anders was ik niet in het dorp. Aan 
de kapel splitsten onze wegen, vandaar. Op zeker ogenblik hoorden wij vliegtuigen brommen, 
dat geluid zwol aan en wij werden echt doodsbang, wij dachten dat het weer oorlog ging 
worden. Zo diep zat die angst er nog in (rond 1949).  
Ik ben altijd een grensgeval geweest. Geboortig van Vilvoorde kreeg ik de spotnaam  
“Pjijrefrijter” mee. Wij woonden in de Far West, een buitenwijk van de stad. Die naam is 
afkomstig van een cinema waar voor de goedkoop, enkel Westerns gedraaid werden. In 
Hombeek, waar wij als kinderen geen uitstaans mee hadden, wij woonden in de Pikkerie, de 
buitenkant van Hombeek, wat geestelijk Zemst-Laar was, ik liep er school tot het derde 
leerjaar (september-oktober), ik deed er ook mijn eerste communie. Als wij naar Leest 
kwamen wonen, werd ik weer een grensgeval. Pal bij Hombeek. En toch is mijn hart hier 
vastgeankerd. Mijn vader sprak altijd over fluitjes die hij als kind zelf sneed van 
klakkebussenhout, dat zouden takjes zijn van vlierstruiken (Sambucus). Die zijn hol. 
 
Erratum : ergens in de tekst vermeld ik dat we na ons vormsel koffiekoeken kregen met 
cacao. Wij kregen limonade te drinken. Lekkere limonade van bij Huysmans, in speciale 
flesjes met een knikker in. Het was de eerste maal dat ik dat zag. 
 

       
 

  

      
Lisette Polspoel-Fierens  

Winkelstraat, 32   
2811 Leest. 

 



 
       


