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Driek

Voorwoord
Momenteel heb je een bijzondere gids over Zoutleeuw in handen. 
Wat dit boek zo bijzonder maakt, is dat het is geschreven door 
kinderen. Zoutleeuw, met een grote ‘Z’, bekeken door de ogen van 
kinderen. Zij hebben de geschiedenis begrepen en willen jou graag 
meenemen in hun verhaal, op hun tocht door Zoutleeuw.
De kinderen van het derde en vierde leerjaar van freinetschool 
TintelTuin in Zoutleeuw corresponderen met collega’s in Leuven. 
Graag wilden we hen onze stad leren kennen. We gingen op 
onderzoek uit, want ook voor ons was er nog veel te ontdekken. 
We trokken naar de plaatselijke bibliotheek, we nodigden een 
gids uit, we gingen bijzondere plekken opzoeken die we op oude 
ansichtkaarten zagen, we leerden wat bij op de toeristische dienst, 
ook van de burgemeester kregen we een stukje geschiedenis mee. 
Het was hard zoeken, want veel informatie voor kinderen was er 
niet. En daar wilden we toch wat aan doen. Een beetje overhaast 
beloofden we aan de mensen van de bib om te zorgen voor een boek 
op kindermaat.
We maakten een fotozoektocht om op eigen houtje de stad te 
ontdekken. We gidsten onze ouders en de kinderen, onze Leuvense 
correspondenten, doorheen Zoutleeuw. En het uiteindelijke resultaat 
is dit boek geworden. 
Het is geschreven door kinderen van de lagere school. Maar 
natuurlijk was dit niet mogelijk zonder hulp van heel wat mensen. 
Ward gidste ons door Zoutleeuw, Belle zorgde voor de bindverhalen 
tussen de teksten, Wim maakte er een knappe lay-out van, Bart las 
en herlas nog eens alles, Ann zorgde voor een duwtje in de rug en 
verder ook veel dank aan: Evi, Kathleen, Lieve, Phil en Anja en de 
kinderen die hielpen met de schetsen.
De auteurs waar je later zeker nog meer van zal horen: Riet Crols, 
Louise Eriksen, Anna Ipers, Driek Melard, Yana Merckx,  Rachel 
Poels, Sam Tibo, Simon Tibo en Ellen Vervliet.
Het maken was plezierig en verrijkend, het lezen hopelijk ook.

Goedele Vertessen
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Zie je wel! Die oude schatten zijn er nog allemaal! Zouden ze er eentje 
kunnen missen hier, voor mijn Zweedse schat? 
Kom, we gaan eens kijken in de kerk. 

Zoutleeuw heel lang geleden ...
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Vroeger heette Zoutleeuw ‘Leuuwa’, dat komt van het Germaanse woord 
Hlaiwa dat ‘bij de grafheuvels’ betekent. Zoutleeuw lag op een grafheuvel. Toen 
veranderde Leuuwa in Leeuw. Omdat er veel schepen met zout langs de Gete 
kwamen werd het Zoutleeuw. 
Er is ook nog een andere verklaring voor de naam: het kan ook komen van 
‘soldij’. Want als de stad geen geld had, werd er zout als soldij aan de soldaten 
gegeven (soldij is loon dat de soldaten krijgen).
Zoutleeuw behoorde tot het hertogdom Brabant, maar lag net op de grens 
met het prinsbisdom Luik. Die wilden hun gebied graag uitbreiden en zagen 
in Zoutleeuw een makkelijke prooi. Zoutleeuw werd vroeger regelmatig 
aangevallen door Luik en Sint-Truiden. Ook de Fransen vielen Zoutleeuw 
regelmatig binnen, toen was Lodewijk XIV een belangrijke koning van 
Frankrijk. Hiervan hangt een schilderij in het kasteel van Versailles waarop 
Zoutleeuw afgebeeld staat. Om zich te verdedigen bouwden ze een omwalling 
rond de stad. Er waren ook veel ondergrondse gangen. Het Heksenkot is nog 
een stuk van die omwalling. Steeds meer mensen kwamen binnen die veilige 
muren wonen.
Zoutleeuw lag tussen Keulen en Brugge, langs één van de belangrijkste 
handelsroutes in het hertogdom Brabant van die tijd. De weg tussen Brugge 
en Keulen geraakte klaar en dat kwam goed uit voor Zoutleeuw. De Gete 
zorgde ervoor dat de boten vanuit Antwerpen tot in Zoutleeuw geraakten. 
Dat maakte dat handel erg belangrijk werd voor Zoutleeuw. In de 14de eeuw 
werd Zoutleeuw één van de zeven vrije steden van het hertogdom Brabant. 
Zoutleeuw kreeg voorrechten van het hertogdom Brabant, maar moest in ruil 
het hertogdom verdedigen tegen onder andere Luik. Zoutleeuw kreeg de naam 
‘stad’, daardoor mochten ze tol (dat is een soort belasting) vragen op al de 
goederen die in Zoutleeuw verkocht werden. Ze kregen hetzelfde wapenschild 
als de hertog van Brabant, maar dan met een rode streep erdoor. Dat rood lint 
betekende ‘bloed vergoten voor de hertog van Brabant’.
Ook was het Leeuwse laken in die tijd heel beroemd. Zoutleeuw werd rijk 
door de lakenhandel, vandaar dat hier ook een lakenhal is. Er was heel veel 
vraag naar het Leeuwse laken. Zelfs in Engeland is er laken teruggevonden, 
afkomstig uit Zoutleeuw.
En toen ging het niet meer zo goed…
In de 15de eeuw ging het minder goed met Zoutleeuw. Het laken van Engeland 
werd populairder dan dat van Zoutleeuw.  Toen de Grote Gete in Tienen 
bevaarbaar werd, was Tienen een groter handelscentrum dan Zoutleeuw. Dan 
waren er overstromingen, dat maakte mensen arm en ziek. De pest kwam aan 
in de stad. Een Spaans garnizoen viel in 1587 Zoutleeuw binnen. (Zie Spaanse 
citadel voor meer uitleg over de tijden van de Spanjaarden en de Spaanse 
citadel). In de 16de eeuw waren er godsdienstoorlogen. In de kerk waren er 
veel rijkdommen te vinden. De stadspoorten werden gesloten. 
Gelukkig  is Zoutleeuw aan de beeldenstorm en de godsdiensthaat kunnen 
ontsnappen. Daardoor zijn er nog heel wat schatten in Zoutleeuw bewaard 
gebleven. 

1. Zoutleeuw, met een grote ‘Z’
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De kerk heel lang geleden

Een vrolijk Marianum

Sacramentstoren

Paaskandelaar

Grafsteen ‘Maarten Van Wilre’

Een minder vrolijk Marianum

De kerk in 2012
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Onze Leuvense correspondenten lieten weten dat de bouwer van de schatkamer en de 
doopkapel in de kerk van Zoutleeuw dezelfde man was als de bouwer van het stadhuis in 
Leuven. 
Er zijn nog overeenkomsten. Matthijs de Layens heeft heel wat werk in Leuven verricht. 
Hij werkte aan de Sint-Pieterskerk, aan het stadhuis van Leuven en hij bouwde een 
waterpoort op de tweede ringmuur van Leuven. Die poort bestaat nog steeds. Hij bouwde 
rond 1450 ook aan de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw.
De abdij van Vlierbeek (In Leuven) liet in 1125 een kapel bouwen in Zoutleeuw. Dat was 
ter ere  van de heilige Leonardus  van Noblac. In 1231 werd het een parochiekerk. Vanaf 
toen werd er constant aan gebouwd. De kerk van Zoutleeuw heeft nog enkele romaanse 
kenmerken (dit is een stijl, alles wat toen gebouwd werd had dikke muren en kleine 
vensters), maar is overwegend gotisch (spitsboogramen).
De Sint- Leonarduskerk heeft heel veel schatten, waarvan veel beelden, gekregen van 
rijke mensen of godsdienstige groepen. Toch is er niks vernietigd of gestolen tijdens 
de beeldenstorm van 1566. Er is heel veel bewaard gebleven uit de middeleeuwen: 
schilderijen, heiligenbeelden, koper- en zilverwerk, misgewaden en nog veel meer andere 
voorwerpen toegewijd aan God. 
De kerk is misschien oorspronkelijk gebouwd op koeienvellen en houten palen, omdat de 
ondergrond moerassig was.
De ondergrond van Zoutleeuw is heel drassig en het water van de Gete kwam tot bij de 
kerk. Om dat op te lossen hebben ze de vloeren steeds hoger gemaakt. In 1960 vonden 
de mensen dat de kerk niet hoog genoeg was en omdat het bovenaan hoger maken te 
duur was, hebben ze de vloer terug een halve meter lager gemaakt en dan hadden de 
mensen weer een hoge kerk. 
Meteen als je binnenkomt zie je het Marianum, dat is een dubbelbeeld van Maria met 
Jezus in haar armen. Aan de ene kant glimlacht ze, dat zie je als je binnenkomt, aan 
de andere kant glimlacht ze minder. Ze is blij als je binnenkomt en minder blij als je 
weer vertrekt. Op het beeld staat een soort van monstertje aan de voeten van Maria. 
Het kwaad ligt aan haar voeten. Achter haar rug zie je zonnestralen en vuur omdat zij 
genade uitdeelt. Om aan te tonen dat zij de koningin is van hemel en aarde heeft ze ook 
nog een kroon op. Vroeger waren er niet veel mensen die konden lezen en schrijven. Om 
er toch voor te zorgen dat ze die verhalen begrepen, werden al deze dingen afgebeeld en 
dan begrepen ze waar het beeld voor stond. 
De sacramentstoren is een toren van 18 meter hoog, die staat aan de noordkant van de 
kerk. De toren heeft negen verdiepingen en ongeveer 200 beeldjes. Maarten Van Wilre 
heeft de toren betaald. Als dank werd hij begraven in de kerk, vóór de sacramentstoren. 
Dit bleek niet zo’n goeie plek voor de grafsteen, dus daarna werd hij verplaatst en staat 
nu naast de toren in de muur. Op de grafsteen staat ook zijn vrouw afgebeeld, zij is 
gestorven op 23 december. Ze staan naast elkaar op de grafsteen met een hond erbij, als 
teken van trouw aan elkaar. De toren was helemaal zwart geworden, dus ze hebben die 
moeten poetsen. Er is 60 kilo vuil afgekomen en ze zijn anderhalf jaar bezig geweest om 
dit te kuisen. De derde poetsbeurt is gebeurd met oorstokjes om al de details en gleufjes 
en beeldjes proper te maken. Grappig detail: de mensen die het poetsten waren allemaal 
meisjes, beter voor het fijne werk. 
De paaskandelaar weegt 950 kilo en is gegoten in 1483 door Renier van Thienen. 

2. Echte schatten in de kerk
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Marianum lijkt een beetje op mijn lief! Toen ik de kerk weer uitging keek ze minder lief. 
Dat komt zeker omdat ik aan de pastoor had gevraagd of ik Marianum mocht meenemen. 
“Als cadeautje.” “Dat mag niet,” zei de pastoor. “Iedereen mag naar Marianum komen kij-
ken, het is onze schat, van alle mensen.”
Dat begrijp ik. De pastoor zei ook dat dat voor alle schatten van Zoutleeuw geldt. “Ik 
mag er dus geen enkele meenemen?” vroeg ik teleurgesteld. “Mmm, ik heb misschien wel 
een idee,” zei de pastoor, en hij fluisterde me iets in het oor. 
Wil jij weten wat het was? Zoek dan het antwoord op de vragen over de gebouwen in 
Zoutleeuw. Hussel de letters die je hebt gevonden door elkaar en je komt te weten welk 
cadeautje ik van Zoutleeuw meeneem naar mijn lief in Zweden. 

Eerste vraag:
Hoe heette de laatste kluizenaar van de kerk? Schrijf de laatste letter op. 
Nu steken we gewoon even de straat over, daar is het oude stadhuis. Volg me maar. Kijk 
wel goed uit, want er rijden hier auto’s.

Piëta Kluizenaarskamer

Op weg naar de beiaard

Musicerende TintelTuiners

Floor Yana
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Het is de tweede grootste paaskandelaar van Europa, hij is 5,68m hoog. De grootste 
paaskandelaar van Europa is ook gegoten in België, maar die staat in Engeland. De 
paaskandelaar bestaat uit messing en is hol. Zeven mensen zijn een hele dag bezig 
geweest om het te poetsen. De bovenkant is minder goed gepoetst, want de onderkant is 
door meisjes gedaan en de bovenkant door mannen.
Een piëta is een voorstelling van Maria met haar dode zoon op haar schoot. Het beeld  
hebben ze slecht gerestaureerd: het goud blinkt veel te veel. Omdat het een gotisch beeld 
is, had het moeten glanzen en niet blinken (nu schittert het veel te hard). 
In 1873 werd een grote muurschildering ontdekt. Er is een stuk van de bijbel op 
afgebeeld. Er zijn drie plaatsen in de kerk waar muurschilderingen gevonden zijn. 
Ze beelden allemaal bijbeltaferelen uit. Ze hebben twee keer geprobeerd om de grote 
muurschildering te restaureren zonder resultaat. Die keren waren ze het niet eens op 
welke manier ze het zouden restaureren, nu is de derde poging bezig. Ook hier weer 
allemaal meisjes aan het werk.
In 1983 was er een diefstal in de kerk. Toen werden er 26 echte pronkstukken gestolen 
in één nacht, zonder dat iemand er iets van gemerkt had. Er is maar anderhalf 
kunstwerk teruggevonden. 
Om in de beiaardtoren te geraken moet je 120 treden doen op een kleine, smalle, 
ronddraaiende trap. Je moet heel de tijd rondjes naar boven lopen. Dan kom je in een 
oude kamer terecht. Drie kleine trapjes op en ook weer naar beneden. Dan kom je in een 
donkere kamer waar je de lichtschakelaar moeilijk kan vinden, maar eigenlijk staat die 
gewoon naast de deur. Je ziet de gewelven van de kerk van bovenuit. Boven die gewelven 
loop je over een ijzeren brug om bij de beiaard te geraken. Nog even een houten trap op 
en dan ben je bij de beiaard. Na deze tocht van twintig minuten zie je de beiaard, een 
soort van piano. Het zijn allemaal houten staven die eruit steken. De staven hangen aan 
touwtjes. Je moet er met je vuisten op kloppen, waardoor de klokken gaan luiden. Als je 
dat even uitprobeert, kan heel Zoutleeuw je horen. 
De beiaard speelt om het kwartier. Er zit niet de hele dag een beiaardier, dat gaat 
allemaal automatisch. In mei en in september wordt er wel echt gespeeld door de 
beiaardiers: Noël Reynders en zijn twee zonen: Hendrik en Frederik. Zij spelen soms op 
zondag een uurtje op de beiaard. 
Een heel bijzonder plekje in de kerk is de kluizenaarskamer. De laatste kluizenaar in de 
kerk stierf hier rond 1700, hij heette Johannes. Hij leefde helemaal alleen op zichzelf in 
die kamer. Hij bad en hij vastte. Hij was de bewaker van de kerk om te zien of er niks 
werd gestolen. Hij zou ergens in de kerk zijn begraven. De kamer ziet er nog steeds 
hetzelfde uit als vroeger, er mogen ook geen toeristen komen, omdat het zo’n oude kamer 
is. De kamer is helemaal van steen en hout. Nu is het heel vuil en stoffig en vol webben. 
Er was geen bed. Alleen aan het raam waren stenen stoeltjes die vastzaten aan de muur. 
Vroeger sliepen de mensen zittend, omdat ze dachten dat het niet goed was om liggend 
te slapen, omdat je dan minder goed kan ademen. Op een van de houten muren staat 
een tekst geschreven: “Zij waren de eersten om…” de rest kunnen ze helaas niet meer 
ontcijferen. In de tweede ruimte van de kluizenaarskamer was er een gewelf en toen ze er 
aan het werken waren ongeveer 100 jaar geleden, hebben ze daar een kist gevonden. In 
die kist zaten allemaal kleren en pronkstukken van de kerk: een gouden priestermantel 
van twaalf kilo en nog andere hele mooie kerkgewaden. Het was de bedoeling  om die 
dingen te beschermen tegen diefstal. De kist is eeuwen verborgen geweest. De gouden 
koorkap staat nu in de schatkamer van de kerk. De kist is er ook nog altijd, in goede 
staat. De kist is bedisseld, de planken zijn met een bijl uit een boomstam gekapt.



12

Het historische stadhuis lang geleden Het historische stadhuis in 2012
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We gingen via een trap naar boven. Het waren super veel trappen en 
overal hingen foto’s van burgemeesters van Zoutleeuw. Toen kwamen 
we in een zaal waar allemaal glazen kasten stonden. In die kasten 
stonden kapotte en hele vazen, kanonskogels, schoenen en zolen, oude 
scharen, bestek, oude parels, een maquette van de Spaanse citadel, 
heel oude munten, sleutels, goud, een sikkel, krantenartikels over 
Zoutleeuw en alles wat er daar is gebeurd. In de krantenartikels stond 
dat in de Kleine Gete verschillende vondsten zijn gedaan. Toen gingen 
we nog een trap hoger. We waren op het hoogste punt. Achter een paar 
hoge bomen zagen we de school…
Het historische stadhuis is ondertussen omgebouwd tot een klein 
archeologisch stadsmuseum en de toeristische dienst zit er ook. Dat 
was natuurlijk niet de oorspronkelijke bedoeling.
In 1526 besliste het stadsbestuur om toch nog een nieuw stadhuis te 
bouwen, hoewel het helemaal niet meer zo goed ging in Zoutleeuw.
Het gebouw werd ontworpen door Rombout II Keldermans. Het stadhuis 
is opgericht tussen 1530 en 1538. Je ziet mooi versierde vakken. 
Daarop staan het wapenschild van keizer Karel V en zijn vrouw Isabella 
van Portugal. 
In de 19de eeuw werd het stadhuis zo bouwvallig dat het stadsbestuur 
besloot om het te laten restaureren. Omdat er geen geld genoeg was 
bleef de vernieuwde ondergevel onversierd. Boven de ingangsdeur 
werden beelden gezet van middeleeuwse heersers. De beelden werden 
een beetje later vervangen door beelden van heiligen. 
Het is een beschermd monument.

3. Het historische stadhuis, een pareltje

Een museum vol schatten en een winkeltje met souvenirs. Ik heb stiekem de kapotte 
vazen achter de hele vazen gezet. Dat ziet er nu veel beter uit! Toen ik zag dat een van die 
oude burgemeesters op een schilderij boos naar me keek heb ik maar snel de kast weer 
dichtgedaan. 

Vraag 2
Wat is de laatste letter van de voornaam van de vrouw van Keizer Karel V ?
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De Lakenhalle lang geleden

De Lakenhalle in 2012 
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De Lakenhalle ligt naast het oud stadhuis. 
In de middeleeuwen was Zoutleeuw een belangrijk handelscentrum. 
In de ‘halle’ kwamen er handelaars  samen om dingen te verkopen. 
Er werd in de Halle van Zoutleeuw onder andere zout, laken en bier 
verhandeld.
De Halle werd ook gebruikt als ontmoetingsplaats en kazerne 
(verblijfsplaats) voor de Schuttersgilden. Dat was een groep van mensen 
die moest zorgen (onder andere met pijl en boog,...) voor de verdediging 
van de stad.
Op de zolder van de Halle werd graan bewaard voor de armen, deze 
graanvoorraad werd onder de armen verdeeld.
De achtergevel is nog een stuk van de stadswal uit de 12de eeuw. 

Op dit moment is de er een taverne in de Halle. De taverne heet nu De 
Lakenhalle.

4. Waar de lakens buiten hangen.

Ik drink een Liefs Dröpke in Taverne De Lakenhalle. Denk jij ondertussen maar na over de 
volgende vraag. 

Vraag 3
Welke drank werd in de Lakenhalle verhandeld? Schrijf de derde letter op.

Als ik wil betalen merk ik dat mijn portefeuille leeg is. Oeps. Tuurlijk, ik heb mijn
laatste geld uitgegeven aan het cadeau voor mijn Zweedse lief. Sorry, cafébaas, ik moet 
even naar de bank. Zo terug. 
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De Rode Leeuw lang geleden

De Rode Leeuw in 2012
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Een deel van de muur van de Sint-
Truidense poort is in de zijgevel van het 
huis verwerkt. Je ziet aan de zijkant nog de 
toren staan.
Tijdens de restauratie van het gebouw 
werden een paar vondsten gedaan waardoor 
ze denken dat De Rode Leeuw ooit als 
stokerij of brouwerij heeft gediend.
Het gebouw is gemaakt uit rode zandsteen. 
De Rode Leeuw is momenteel het kantoor 
van de KBC.

5. Ken jij een Rode Leeuw ?

Wow, zelfs de bank is een beschermd gebouw. 
 

Vraag 4
Uit welke steen werd De Rode Leeuw gebouwd? Schrijf de tweede letter op.

O, welk schattig huis staat daar op de hoek van de Grote Markt? Even piepen. 

Ju
lie
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Het spiegelhuis lang geleden

Het spiegelhuis in 2012 
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Het Spiegelhuis is het alleroudste 
burgerhuis van Zoutleeuw. Het is 
een heel sierlijk huis in Brabantse 
renaissancestijl. Er zitten krullen aan de 
kapitelen, er staan meiklokjes boven het 
kleine venster en in de punt van de gevel. 
Meneer Helspieghel heeft het in 1571 
laten bouwen. Het huis is genoemd naar 
deze eigenaar en heeft dus eigenlijk 
niks met spiegels te maken. Meneer 
Helspieghel was lid van de gilde ‘de 
leliekens uyt den Dale’, dat was een 
rederijkerskamer, een literaire vereniging. 
In de middeleeuwen werden de missen 
in het Latijn gezongen en de mensen 
konden de pastoor niet verstaan. 
De mensen van de rederijkerskamer 
speelden dan toneel in de kerk en 
beeldden de preek van de pastoor uit. 
Zo konden de mensen verstaan wat er 
gezegd werd. Pas veel later had toneel de 
bedoeling om mensen te amuseren. 
Het huis werd doorverkocht aan een 
andere familie. Zij hebben daar ook een 
tijd  in gewoond en hebben het op hun 
beurt doorgegeven aan de familie die er 
nu nog steeds woont. Zij wonen er dus al 
erg lang. 
Het huis is een beschermd monument.

6. Spiegeltje aan de wand

Hé ik leer hier vanalles bij. Ik wist dat niet, van die rederijkers. Jij wel? 
Vraag 5

Wat speelden de mensen in de kerk? Schrijf de laatste letter op.

Ondertussen spring ik even binnen in Taverne De Lakenhalle om mijn schuld af te lossen. 
Ik wacht buiten op je, dan wandelen we samen via de Lowetstraat naar de Gete. Daar 
ergens wonen naar het schijnt de Grauwzusters. 

Ya
na
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Het gasthuis van Grauwzusters lang geleden

Het gasthuis van Grauwzusters in 2012
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Het gasthuis van de Grauwzusters ligt aan de Prins Leopoldplaats. 
De Grauwzusters zijn een kloosterorde. De naam grauwzusters hebben 
ze te danken aan hun kledij. Grauw is een ander woord voor een soort 
grijs. Ze droegen grijze, lange kleren met een kap. Het waren eigenlijk 
gewone zusters, maar dan met ‘grauwe’ kleren.
Omdat Zoutleeuw een rijke en een veilige stad was, kwamen er 
kloosterorden in de stad wonen.
Op het gebouw staat ’hopital’, dat betekent hospitaal, dat is een 
ziekenhuis. Ze verzorgden arme en zieke mensen. Het was ook een 
rusthuis.
Nu wordt het gebruikt als OCMW-gebouw,  muziekschool, 
tekenacademie en kinderopvang.

7. Het gasthuis van de Grauwzusters

Vraag 6
Aan welke plaats ligt het gasthuis? Wat is de eerste letter? En hoeveel keer komt 

die letter in totaal voor in die straatnaam? Schrijf ze zoveel keer op, want je hebt ze 
allemaal nodig om het woord te vinden…

Op de stoep van het gasthuis van de Grauwzusters zag ik twee zwarte katten met 
elkaar praten. ‘Afspraak aan de kattenpoel’ zeiden ze, en ze namen ieder een andere weg. 
Ik volgde die met de witte bles. Ze glipte de Vleesstraat in. Ik kon haar nauwelijks 
bijhouden, maar aan de ingang van het stadspark veranderde ze in een gids en vertelde ze 
me alles over het Heksenkot. 
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Het heksenkot
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Het heksenkot is een toren, een overgebleven stukje van de omwalling 
rond Zoutleeuw, gebouwd  in de 14de eeuw. De omwalling diende 
als bescherming voor de stad en vanuit deze toren hadden ze een ver 
zicht. Er liep een ondergrondse tunnel onder het heksenkot. Zo konden 
ze zich verstoppen, of wegvluchten. De toren werd ook gebruikt om 
buskruit in te bewaren.
Buskruit is uitgevonden in China. Buskruit is gemaakt van salpeter, 
zwavel en houtskool.
Als je het kruit opsluit in een buisje kunnen de gassen niet ontsnappen.
Er ontstaat dan zoveel druk dat het kan ontploffen.
De mensen uit de buurt vertelden aan de kinderen dat er in het 
heksenkot heksen woonden, omdat ze niet wilden dat de kinderen daar 
gingen spelen.
In 1889 werd het park eigendom van notaris Gustaaf  Fineau. Hij 
bouwde naast het heksenkot een villa. In het heksenkot woonde de 
conciërge van het park. 
Zijn erfgenamen verkochten het park en de villa aan de stad Zoutleeuw. 
Het wordt nu gebruikt als stadhuis.
De plaats waar nu de bib van Zoutleeuw staat, werd vroeger de 
Kattepoel genoemd.
Ze vertelden dat de heksen hier in katten veranderden en hun 
heksensabbat vierden.
De meeste verhalen over heksen zijn legendes. Legendes zijn verhalen 
die vroeger aan elkaar werden doorverteld. De inhoud is zeer 
twijfelachtig.
Vroeger dachten de mensen dat vrouwen met rosse haren heksen 
waren.
Heksen werden vaak op de brandstapel gegooid of men gooide hen in 
het water met een zwaar ding aan hun nek. Als ze het konden overleven, 
was er bewezen dat het wel degelijk heksen waren. Als ze stierven, wat 
meestal zo was, dan was dat wel een vervelende vergissing. 
Ondertussen is het heksenkot een beschermd monument.

8. Over heksen en zwarte katten.

Gelukkig is het Heksenkot beschermd. Nu kunnen heksen er met een gerust hart in 
wonen. Denk je niet?
Op naar de Schipstraat. Daar staat al eeuwenlang een klein huisje. We gaan er even 
rusten. Ik babbel wel met de vrouw des huizes.
Leggen jullie ondertussen dat woord (8 letters) maar. 
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Het oudste huis van Zoutleeuw staat niet in het Begijnhof, maar is het 
Spiegelhuis op de grote markt. Alle gebouwen van het Begijnhof zijn 
afgebroken of verbouwd, slechts één huisje staat er nog. Het mag nooit 
afgebroken worden en de gevel mag zeker niet veranderen. Dat huisje is 
gebouwd in 1635. Ondertussen woont er al lang geen begijn meer, maar 
wel een lieve mevrouw die haar verhaal wilde vertellen.
Een begijntje is te vergelijken met een non, het is altijd een vrouw. Ze 
mochten niet trouwen. Het verschil is dat nonnen meestal samen in 
één klooster wonen, en begijnen komen in groep samen wonen, maar in 
verschillende woningen. De huisjes van het Begijnhof zagen er vroeger 
allemaal ongeveer hetzelfde uit als het huisje dat er nu nog staat. 
Het was een groep ‘begijnen’ die samen in één hof zijn komen wonen. 
Daarvan de naam ‘het begijnhof’.
Het eerste Begijnhof van Zoutleeuw stond achter de Schipstraat. 
In 1242 hebben de begijnen van Zoutleeuw dat gekregen van de 
familie Griecken. Heel veel jaren later gaf het leger de opdracht om de 
begijnenkerk af te breken. In 1588 werd ‘Griecken’ in brand gestoken en 
werd het helemaal verwoest. 
Later kochten de begijnen een terrein binnen de omwalling van 
Zoutleeuw. Ze bouwden er een nieuwe kerk. Die werd in 1790 dan weer 
door een nieuwe vervangen. In 1842 werd de kerk afgestaan aan de stad 
Zoutleeuw. Die kerk werd verbouwd en er werden twee verdiepingen 
van gemaakt. De onderste werd ingericht als gemeenteschool, en de 
bovenste verdieping werd het schoolhuis genoemd, daar woonde de 
meester. 
In 1842 werd de kerktoren afgebroken, in 1855 werd een deel van 
de woningen verkocht of verhuurd en in 1907 werd er een tweede 
klaslokaal bijgebouwd. 

9. Het laatste begijntje

De school van Zoutleeuw! Ik zie hier eigenlijk wel veel scholen. Zou het leuk zijn om 
in Zoutleeuw naar school te gaan? Ik zal het nooit weten. Ik ben een globetrotter, dat 
zei ik al. Nu maak ik even een zijsprongetje naar Spanje, haha. Tot snel !
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Citadel
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Antoine van Marck begon met de stadsmuren te versterken in 1667, 
omdat hij zag dat de stadsmuren verzwakt waren. Enkele jaren later in 
1671 kwam de Spaanse citadel er. De citadel lag op een hoger gelegen 
stuk grond, ergens in het zuiden van Zoutleeuw. Ze hebben er 40 jaar 
aan gebouwd en eigenlijk maar ongeveer 80 jaar gebruikt.
De citadel werd omringd door een grote, brede gracht. Om al de 
gebouwen te beschermen tegen explosies werden ze bedekt met 
grote hopen aarde. Als extra verdediging werd de hele omgeving van 
Zoutleeuw onder water gezet, behalve de zuidkant.
In 1678 hebben de Fransen, op bevel  van  Lodewijk XIV, de stad 
veroverd. Enkele maanden later kwam Zoutleeuw terug onder het 
gezag van Spanje. Er kwamen plannen om de citadel om te bouwen tot 
een grote vijfhoek, deze plannen zijn maar half uitgevoerd. Rond 1750 
verlieten de soldaten de Spaanse citadel, de Oostenrijkers gaven het 
bevel alle vestingen te verkopen om af te breken. Daarna kwam er een 
spoorweg door de citadel waar nu een fietspad is. 
Het voetbalveld ligt er nu achter. 
We gingen een kijkje nemen, maar er was niks meer te zien, alleen nog 
een verhoogd stuk grond. De citadel ligt eronder, maar kan niet meer 
opgegraven worden, dat is te duur. Toen de citadel helemaal onder de 
grond zat, werd het een beschermd monument. Is dat niet een beetje 
vreemd?

10. Een stukje Spanje in Zoutleeuw

Ik kwam daar schoolkinderen tegen! Ze zeiden dat ze het heel fijn vinden op school. Ze 
willen me nog iets tonen in Zoutleeuw. Een poort van water of zoiets.
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Zicht op de Gete lang geleden in 2012

Met een bootje vaar ik over de Gete naar ’t Vinne. Niet eenvoudig, maar ik moet er echt 
naartoe, want mijn cadeau komt daarvandaan. In ’t Vinne is namelijk een appelboomgaard. 
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Toen er in 1996 werd gewerkt aan de Kleine Gete werden er resten 
ontdekt van een oude waterpoort. Dit was een soort van sluis en 
tegelijkertijd een gebouw dat er voor zorgde dat indringers buiten 
bleven. Wanneer er gevaar was, kon de sluis zo lager gelegen gebieden 
onder water zetten. In Zoutleeuw werd de waterpoort ook wel ‘de 3 
sluizen’ genoemd. Dat betekende dat de waterpoort nog een functie 
had. Het was ook een constructie om de stad te beschermen tegen 
overstromingen. Door de Vloedgracht kon het water dat te veel was uit 
de stad weggevoerd worden. De sluis aan de waterpoort regelde zo de 
watertoevoer naar het centrum van de stad. 
De afstand tussen de 2 binnenmuren van de waterpoort was niet groot 
genoeg om de vrachtschepen door te laten. Door de versmalling werd 
er wel een sterke stroomversnelling veroorzaakt, dat was handig om de 
schepen verderop door te sturen.

Het is erg moeilijk te geloven dat het riviertje dat nu door Zoutleeuw 
loopt ooit één van de grootste handelsroutes van het hertogdom Brabant 
was. En toch heeft Zoutleeuw zeer veel te danken aan zijn haven.
In de 13de eeuw werd de Kleine Gete bevaarbaar tot in Zoutleeuw. 
Daardoor kwamen er veel boten naar Zoutleeuw, de haven werd ook 
beter en beter gemaakt voor de grote schepen. Wat je nu ziet, is niet 
dezelfde haven als vroeger. De boten werden voortgetrokken door dieren, 
maar misschien ook door mensen. De ossen liepen langs het water op, 
onder de bruggen door. In de Schipstraat was een aanlegplaats voor 
schepen. 
In het midden van de13de eeuw vervoerden schepen wollen lakens, 
wol, haring, zout, graan, steenkool, tapijten en natuursteen. De 
lakenindustrie ging goed. Zoutleeuw was zelfs tot in Engeland bekend.
Het succes bleef niet duren… Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw 
kwamen er minder schepen naar Zoutleeuw. Toen werd Antwerpen een 
wereldmacht, graan en wijn werden vooral langs de zee gebracht. Boten 
werden alsmaar groter en dat kon de Kleine Gete niet aan. De Grote 
Gete werd bevaarbaar tot in Tienen en Zoutleeuw liet zijn lager liggende 
gebieden onder water lopen om de stad te beschermen, daardoor was er 
niet genoeg water in de Kleine Gete. Er was ook niet genoeg geld om de 
Kleine Gete te onderhouden.
Het einde van de Leeuwse scheepvaart kwam er in de 18de eeuw, toen 
er een nieuwe steenweg tussen Luik en Tienen werd aangelegd.

11. De poort van de Kleine Gete
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Het Vinne



31

Wandelen rond het meer is leuk omdat je over het water kan wandelen 
op de houten paadjes. Die noemt men knuppelpaden. Er zijn ook 
kijkhutten op het water, daar kan je naar vogels kijken zonder dat je ze 
stoort. Het is een fijne plaats voor heel veel vogels en vogelliefhebbers. 
Er staan veel hoge planten. Naast het meer staat ook een hoge 
kijktoren. Van daarboven kan je heel ver kijken.

De naam het Vinne komt van het woordje ven. In de 13de eeuw groeven 
de mensen turf uit om als brandstof te gebruiken. Hierdoor ontstond 
er een kuil van 4m diep. De kuil kwam onder water te staan en werd 
een meer. In de winter werd erop geschaatst en in de zomer erin 
gezwommen. In 1841 gingen ze het grote meer droogleggen met een 
pomp. Er kwam 100 ha vrij. Er werd graan op geteeld en er graasden 
koeien. Nadien werden er populieren op geplant. Die bomen werden 
gebruikt om lucifers van te maken. De provincie Brabant kocht het 
terrein in 1974. Iedereen kon er dan gaan wandelen in het bos. In 2004 
wilde de provincie Vlaams-Brabant er terug een meer van maken. De 
pompen werden stilgelegd. Nu is het Vinne het grootste natuurlijke 
binnenmeer van Vlaanderen.
Er is ook een poel. Daar leven heel veel diertjes in. In het 
bezoekerscentrum kan je wat informatie krijgen. We spelen graag in 
de speeltuin. In het speelbos kan je leuke kampen bouwen. Het is de 
moeite waard, ga zeker eens kijken.
Doen!

12. Het grootste meer van Vlaanderen.

Ja, dat gaan we doen. Mijn lief en ik, we komen terug! Volgend jaar vieren we kerstmis in 
Zoutleeuw. Beloofd!
Daag, Zoutleeuw. Tot ziens. 



32



33

Het verzonken kasteel

In het kasteel op de Castelberg woonde eens  een rijke, maar onvriendelijke 
en harde heer. De man liet nooit armen en bedelaars toe op zijn kasteel. 
Op Driekoningenavond (6 januari), lieten de wachters van de heer toch 
drie bedevaarders binnen. De heer was zo kwaad dat hij zei: “Dan zie ik 
nog liever mijn kasteel in een moeras verdwijnen!”
Maar…
De drie bedevaarders waren de échte Driekoningen…
Het kasteel verdween in een moeras.
Pas als het onze-lieve-vrouwbeeldje terug naar het kasteel zou keren, 
zouden de zielen van de verdronken kasteelbewoners opnieuw rust 
kennen. 
Het onze-lieve-vrouwbeeldje zou afkomstig zijn van de Castelbergkapel. 
Het beeldje werd in de 16de eeuw tijdens het ploegen ergens in een veld 
gevonden. Het werd naar de kerk van Zoutleeuw gebracht, maar de 
volgende dag werd het opnieuw teruggevonden in het veld. Toen wilden 
ze het beeldje met een processie gaan halen (een processie is een stoet 
van mensen) maar de paarden wilden de kar waar het beeldje in zat niet 
trekken. In de processie liepen er ook een moeder en een vader, met 
hun zoontje dat niet kon praten mee. Plots begon het zoontje te praten: 
“Vader, haal snel onze ossen! Die zullen het onze-lieve-vrouwbeeldje wel 
verplaatsen!” Toen ze het beeldje op de ossenkar hadden geplaatst, kon 
het beeldje wel verplaatst worden. Daarvan zou de naam ‘Ossenwegstraat’ 
komen. Het beeldje werd opgehangen aan een eik. Vanaf toen kwamen 
er heel veel mensen naar kijken en werd het een bedevaartsoord. Later 
werd er op die plaats een kapel gebouwd, de onze-lieve-vrouwkapel van 
de Ossenweg.

Er wordt gezegd, dat als je op Kerstavond naar het Vinnemeer gaat, dat 
je de verdronken klokken nog zal horen luiden….  
Zou deze legende nu echt kloppen? Het lijkt wel erg op het kerstverhaal. 
We zijn naar het Vinne geweest en daar hebben we gesproken met de 
conciërge. Ze woont er al twintig jaar. We vroegen of ze al klokken had 
horen luiden op kerstavond. Het antwoord was ‘nee’. Ze had nog niets 
gehoord, maar misschien slaapt ze te goed. Dit jaar gaat ze extra goed 
opletten en ze zal het melden aan de redactie als ze iets gehoord heeft…

13. Tijd voor een verhaaltje



De stationsstraat lang geleden

Huis van hoofdonderwijzer Verdeyen lang geleden

Boerderij Van Hees (vroeger een kerk) lang geleden

De pastorie lang geleden in 2012

in 2012

in 2012

in 2012
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