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EEN INTERVIEW MET WALTER EVENEPOEL

Wat is het niet-tastbaar erfgoed waar uw heemkring 
zelf een actieve rol in speelt?
Met Erfgoed Rausa proberen we door verschillende acties 
immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in de kijker te zet-
ten. Zo publiceren we viermaal per jaar in ons tijdschrift 
de rubriek ‘Klap van hier’. Die rubriek bevat cursiefjes en 
verhaaltjes in plaatselijk dialect. Daarnaast organiseren 
we evenementen waar we traditionele muziekgroepjes en 
streekproducten aanbieden, maar ook sprekers op uitno-
digen die uitleg geven over ons ICE. Zo nodigden we bv. 
bakker Christophe Jacobs uit om over de halve monjtes te 
spreken en had Willem Van Herreweghen het op het kalm-
kunstfestival ‘In de Luwte’ over het produceren van de loka-
le geuze. We organiseerden ook al meerdere dialectquizzen. 
Daarnaast zet Erfgoed Rausa zich zelf ook actief in om de 
meibloomplanting van het Pajottenland in stand te houden 
en te blijven organiseren. We zetten ons ook in voor het ver-
zamelen en bewaren van verhalen en legendes (ook in het 
dialect). We interviewen mensen met verschillende beroe-
pen om hun verhalen en tradities op te nemen.

Welk niet–tastbaar erfgoed zou je over 100 jaar nog 
steeds willen zien leven?
De traditionele liederen en ons dialect. Volkse tradities blij-
ken vaak ook samen te gaan met respect voor de omgeving. 
Je merkt bijvoorbeeld dat evenementen en folkfestivals 
worden georganiseerd in harmonie met de natuur en de 
mensen die errond wonen, wat niet altijd het geval is met 
andere muziekfestivals.

Wat is de meest verrassende ontdekking door dit ‘ge-
meente-onderzoek’?
Dat Erfgoed Rausa eigenlijk al veel doet rond niet-tastbaar 
erfgoed. En doordat we de mensen hebben kunnen tonen 
welke rijkdom aan onroerend erfgoed (landschappen, ge-
bouwen, sites), roerend en immaterieel erfgoed (gebrui-
ken, streektaal, verhalen en legenden) er in Roosdaal is, is 
er een heel positieve houding gegroeid naar alle mogelijke 
erfgoedinitiatieven.
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DEZE EDITIE ERFGOED RAUSA
Erfgoedvereniging voor de Roosdaalse dorpen Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Pamel en Strijtem. 

Erfgoed Rausa gaat er echter ook prat op dat erfgoed niet stopt aan gemeentegrenzen en heeft

ook oog voor het historisch patrimonium van de ganse regio.

Reporters ter plaatse: Walter Evenepoel, Bart Caulier, Kristien Hemeryckx en Daphné Maes
 

—  www.rausa.be  |  facebook: Rausa - Erfgoed Roosdaal  —

Dat er lokaal een schat aan erfgoed in alle maten en soorten aanwezig is, is alom geweten. Maar dat gemeentes ook 
bruisen van niet-tastbaar erfgoed is vaak nog een onontdekt gegeven. Of het nu gaat om achter de schermen of lokaal 
gemeengoed: gebruiken, kennis en praktijken met wortels in het verleden worden dagdagelijks gekoesterd en doorgege-

ven van de ene inwoner op de volgende.

Viermaandelijks gaan heemkundigen op onderzoek uit in hun eigen gemeente aan de hand van een tiental vragen. Leven 
en beleven met wortels in het verleden en een blik op de toekomst staan centraal. Welk immaterieel erfgoed leeft er in 

jouw gemeente en wat betekent dat voor de lokale erfgoedwerkers? Laat je inspireren!

Zin om zelf in deze rubriek te verschijnen? Mail naar daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be.

De FIER-gazet is een initiatief van Heemkunde Vlaanderen en Werkplaats immaterieel erfgoed.

EDITIE ROOSDAAL
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• De aardbeicultuur was en is in deze streek sterk aanwezig. Roosdaal is 
op dit moment ook de belangrijkste ‘kweekgemeente’ van frambozen. 
Het Proefcentrum Pamel is een provinciaal onderzoekcentrum gericht 
op onderzoek naar de traditionele teeltwijze van aardbeien en kleinfruit. 
Praktijkgericht onderzoeken ze hoe 
dit op biologische en duurzame ma-
nier kan gebeuren, met partners als 
KULeuven. Daarnaast geven ze vooral 
advies en begeleiding aan de kwekers 
ter plaatse. En ze organiseren pu-
blieksactiviteiten zoals de tweejaar-
lijkse Dag van de Aardbei.

 > www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel  

• Sinds 1953 wordt er in Onze-Lieve-
Vrouw Lombeek en vanaf 1970 in 
Strijtem een meiboomplanting geor-
ganiseerd. De eerste edities werden 
georganiseerd door een studenten-
groep met onder andere Vic Anciaux 
en Rob Lettens. Momenteel trekt Erf-
goed Rausa mee aan de kar. De ver-
bondenheid met de natuur en het erfgoed staan nog steeds centraal. 
Onder begeleiding van vrijwilligers van Natuurpunt worden bloemen en 
kruiden geplukt voor kransen. De winter wordt verbrand en de kracht 
van de lente wordt gedemonstreerd door muzikanten, dansers en spe-
len waarin bepaald wordt wie er meigraaf/meigravin en meikoning/mei-
koningin mag zijn. Tot slot is er nog een meiboombal in open lucht met 
een optreden van volkse muzikanten uit het Pajottenland.

• In het café Den Haas, net over de ge-
meentegrens met Gooik, is er nog 
een echte bollebaan waar men nog in 
clubverband de bolsport beoefent. De 
meeste clubleden wonen in Meerbeke 
en Pamel, maar het café ligt in Gooik. 
Hier speelt men het bolspel met stek-
bollen. Dan zijn kleinere bollen dan 
bijvoorbeeld in het Meetjesland. De bedoeling is om zo veel mogelijk 
punten te verzamelen door de bol zo dicht mogelijk bij de staak (een 
platte schijf) te rollen.

 > ontdekpajotzenne.be/listings/bollebaan-den-haas

F I E R  O P  WAT  Z I J  D O E N !
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Wie of wat men hier in ere houdt:

Sinds een twaalftal jaar organiseert Roosdaal 
samen met de gemeenten Lennik en Gooik een 
Vlaams volksfeest op 11 juli dat zeer gesmaakt 
wordt door de inwoners. Elk jaar vindt het plaats in 
een ander dorp. Telkens worden leuke groepen ge-
programmeerd. In Pamel werden vorig jaar Kadril 
en Be Naked gevraagd. Kwamen de afgelopen jaren 
ook al aan bod: Walrus, Goe Beezig, Bart Herman, 
Jan De Wilde, Marijn De Valck, Arjaun … Standjes 
met lekker eten en drinken, een optocht van de 
fanfare, een speech van de burgemeester … en het 
aaneenpraten van dit alles door de Belleman en de 
Gronkelman zorgen voor extra gezelligheid.

ONZE JEUGDBEWEGINGEN

Chiromeisjes en Chirojongens Amigo’s Pamel
www.chiropamel.be

KLJ Strijtem
www.kljstrijtem.be

Scouts Borchtlombeek
www.scoutsborchtlombeek.be

Jeugd Rode Kruis

Daarnaast is er het Jeugdhuis Splinter in Strijtem 
dat heel wat optredens, fuiven en 

zomeractiviteiten organiseert.
www.jhsplinter.be

… en de favoriete
jeugdbewegingstraditie van …

Chiro Amigo’s Pamel!

De jaarlijkse Pallieterfeesten in 
september met een spelennamiddag, 

streekbierenavond met optreden
en een fuif. 

facebook.com/pallieterfeesten
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1. Willem Van Herreweghen, zoon 
van de dichter Hubert Van Herre-
weghen, is een expert in het brou-
wen van lambiek en het steken van 
geuze. Hij heeft een kleine oude 
huisbrouwerij. Zijn brouwers- en 
steekkennis verspreidt hij via lezin-
gen en één-op-één begeleidingen 
met brouwers over de hele wereld. 
Ervaring deed hij op als produc-
tiedirecteur bij onder meer Palm. 
Recent verdiepte hij zich ook in een 
kopie van de bronnen van het fa-
miliearchief van de lokale brouwer 
Frans Tondeurs dat Erfgoed Rausa 
hem bezorgde.

 Echte geuze kan alleen gemaakt worden tussen de Dender en de Zenne 
waar twee specifieke micro-organismen voorkomen. Geuze wordt niet 
gebrouwen, maar gestoken. De basis, de lambiek, wordt gebrouwen met 
tarwe en gerst. De wort laat men in open vaten op de zolders van de brou-
werijen gisten door micro-organismen uit de lucht te laten werken. Om 
geuze te bekomen mengt men 2 à 3 jaar oude lambiek met nieuwe lambiek 
en steekt die op flessen waar ze nog een paar jaar rijpen. 

2. Walter Evenepoel is heel actief bezig met dialecten en volksmuziek. Hij is 
lid van de West-Brabantse academie van dialecten en voerde al veel on-
derzoek naar de plaatselijke dialecten. Samen met zijn vriend professor 
Johan Taeldeman maakte hij een CD-reeks waarop per Vlaamse provincie 
bekende zangers als Miel Cools en Jan De Wilde en ook mensen uit plaat-
selijke cafés oude liedjes zongen. Walter schrijft en zingt zelf liedjes in het 
dialect. Met zijn groep ARJAUN bracht hij onlangs een vierde CD uit. In het 
instrumentenmuseum te Gooik leert hij traditionele liedjes aan schoolkin-
deren. Hij ligt ook aan de basis van het folkfestival Gooikoorts. Van 1996 
tot 2002 organiseerde hij de voorloper ervan, namelijk het Feestival Gooik. 
Muziekgroepen uit Vlaanderen die vaak in het dialect zongen, werden er 
naast folkgroepen uit heel Europa geprogrammeerd.

FIER OP HOE ZIJ TRADITIES DOORGEVEN DIT VERHAAL KENT IEDEREEN!

Het verhaal van den dikken van Pamel kent 
iedereen. Enkele feiten uit zijn leven zijn tra-
ceerbaar in de archieven. Hij woog naar het 
schijnt bij zijn geboorte al zeven kilogram. 
Bij het maken van zijn kostuum voor zijn eer-
ste communie dacht men dat het een trou-
wer was. Om naar de loting te gaan in Brus-
sel moest hij in de beestenwagon van de 
trein vervoerd worden. Met zijn twee meter 
en meer dan 200 kilogram werd hij niet aan-
genomen in het leger. Het was een vrolijke 
kerel, maar hij begon meer en meer te we-
gen. Om de zweetplekken tussen zijn kwab-
ben met vet te wassen, ging hij baden in de 
Dender. De bootttrekkers zagen geregeld 
den dikken drijven en vertelden hierover als 
ze verder gingen. Van heinde en verre kwa-
men mensen kijken naar den dikken van 
Pamel. Hij is uiteindelijk gestorven toen hij 
36 jaar was. Zijn hart had het begeven (het 
zwom in het vet volgens de dokter). Op zijn 
graf in de hoek van het kerkhof dicht bij de 
Dender groeide een wilg waarvoor ze een 
ronde uitsparing lieten in de kerkhofmuur. 
De muziekgroep Arjaun maakte er ook een 
lied over (met tekst van Walter Evenepoel).

Mooie uitdrukkingen:
Zen èt radj op een onnekerreken
  hij is zielsgelukkig
Ons Ieër es ooët zènne palokelei gesproengen
  er is iets onverwachts gebeurd

In het Pamels bestaat geen ‘h’, geen ‘ui’, geen ‘uu’ en geen ‘eu’!

ALOMTEGENWOORDIG

DIALECTWOORD

~
SNANSJEBEET

~
(klokhuis)

TRADITIE VAN DE TOEKOMST?

Buur t feesten

Bijna elke buurt of zelfs elke straat 
heeft hier een eigen buurtfeest. Dat 
kan een barbecue zijn of een nieuw-
jaarsfeest. Ook de Congolese en Bra-
ziliaanse families tekenen present. 
Sommigen organiseren optredens, 
DJ-sets of toneeltjes. De organisato-
ren zijn echte comités geworden.



ONZE LOKALE
VOLKSSPORTKAMPIOENEN

Timothy Van Houtem uit Pamel is 
volgens de inwoners van Roosdaal 
de beste amateur triatlonatleet ter 
wereld. Timothy eindigde in het ver-
leden meermaals bij de eerste 10 in 
Ironmans zoals van Lanzarote en Mal-
lorca. In 2013 werd hij Belgisch kam-
pioen op de volledige triatlon en werd 
ook meermaals Europees en Wereld-
kampioen bij de amateurs op de 70.3 
Ironman. In 2017 won hij de Ironman 
van Madrid.

Totjessaus
Stukjes spek gebakken in boter waaraan bloem, water en azijn toege-
voegd worden. Wordt gegeten samen met andijvie en aardappelen.

Gehaktballetjes met opgelegde
krieken of kersen
Wordt steevast bij feesten gegeten. In de streek 
worden veel krieken en kersen geteeld. 

Halve monjtes
Mattentaart in de vorm van een half maantje. 
Werd hier vroeger veel gemaakt. Wordt nu nog 
verkocht en gemaakt door bakker Christophe 
Jacobs uit Vollezele.

≈  PRODUCT UIT EIGEN STREEK  ≈

De FIER-gazet reporters hebben geprobeerd om alle beeldrechten te achterhalen en te vermelden. Indien u desondanks van mening bent
dat uw rechten als auteur en/of fotograaf zijn geschonden, dan kunt u contact opnemen met consulenten@heemkunde-vlaanderen.be.

ONZE AMBACHTEN: TOEKOMST VERZEKERD! 

In de Hertboommolen te Onze-Lieve-Vrouw Lombeek demonstreert de vzw 
Windmolen Hertboom elke zondag van de maand hoe de windmolen werkt. 
Men krijgt er uitleg van de molenaars en kan er een klein museum bezoeken. 
Het museum bezit onder andere een maquette waarmee vrijwilligers van de 
vzw onder meer aan blinden en slechtzienden de werking van een windmolen 
uitleggen. De molen wordt soms Zepposmolen genoemd omdat hij figureerde 
in de bekende serie over Kapitein Zeppos en kreeg daarnaast helaas ook de 
naam tragische molen toebedeeld omdat er moorden plaatsvonden in 1741 
en in 1917.
> www.windmolen.be

FRAPPANTSTE
DIALECTWOORD 

VAN EEN

JONGE INWONER

Jasper (8 jaar)

SPONJSKE TERF
maïs (Spaanse tarwe)

ALOMTEGENWOORDIG
DIALECTWOORD

~
OEGELAWERK

~
(leeuwerik)


