
EEN BARRIER VERTELT EEN VERHAAL II

In deze tweede bijdrage over de hekkens die als in- en uitgangen in de boomgaarden geplaatst 
werden, kan er een nieuwigheid gemeld worden. De smid die in de beginperiode  van de vorige eeuw
deze typische barrieren in de streek van Borgloon gemaakt heeft ,is gekend. Vorig jaar hadden we na 
bevraging van familieleden geen antwoord op de vraag wie die hekkens gemaakt had.

Uit verdere bevragingen en toevallige ontmoetingen blijkt dat er vorige eeuw een smidse gestaan 
heeft op het Speelhof, aan de westelijke kant van dat plein. Verder onderzoek leidde naar de smid 
namelijk Jan Dirickx (1854-1923),die een eerste maal met A.Ramaekers en een tweede maal met 
M.Massonet gehuwd was. Hij en zijn echtgenote waren ook winkeliers van voornamelijk ijzerwaren. 
Jan was de vader van Justin Dirickx (1902-1968),de eerste prins Carnaval van Loon in 1963. In de 
Loonse bibliotheek werd in het fotoarchief 1 foto gevonden met een beperkt zicht op de smidse ;op 
een andere foto staat de winkel maar niet de smidse.

Reeds enkele jaren geleden  had J.Van Winkel een foto genomen van een plaatje op een barrier met  
erop de namen Dirickx en Massonet  maar toen wisten we niet dat het de maker van de barrier 
was;het had ook de eigenaar van de barrier en de boomgaard kunnen zijn. De foto brengt nu duidelijk
de maker in beeld . Deze barrier is ook gerecupereerd maar jammer genoeg zonder het bewuste 
plaatje. Dat is ondertussen verdwenen . Ze werd ons geschonken door T.Van Hoecke  van de 
Boeshovenweg. Na een deskundig herstel staat ze nu te pronken  in Boeshoven aan de toegang van 
de Natuurpuntwei.

In de eerste bijdrage werd ook reeds gemeld dat door de verkavelingsruil heel wat gronden van 
bestemming wijzigden in de ruilverkaveling Jesseren. Zo zijn heel wat boomgaarden en weiden  
veranderd in akkers en hebben de barrieren daar geen functie meer. Gelukkig hebben we bij deze 
ruilverkaveling ook een drietal barrieren kunnen recupereren ; via de steun van het Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren werden ze hersteld en hebben ze een plaats in het landschap 
gekregen. Ze staan in Boeshoven ,in Jesseren op de Stoppel en in Jesseren kort bij de poel naast het 
fietspad/wandelpad. Ze vormen nu de toegang tot een weide en hopelijk worden hier en daar ook 
nog kleine boomgaardjes ontwikkeld.
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