Hallo Raymond,
Ik ben ondertussen nog bij Tante Flor geweest en heb geïnformeerd naar foto's ivm Café Bij Jules de
Kuiper (Café ontstaan na 1960). In een eerste reactie : weinig foto's gehouden. Ze zal er wel achter
zoeken :
ondertussen is ze ook 90 jaar! Ik volg op. Ik laat je bericht zodra beschikbaar.
Wat ik weet : de laatste kuiper in Schepdaal was mijn nonkel Jules
(Julianus) Jacobs (werd ooit nog geïntervieuwd door één of andere journalist voor de BRT-TV toen hij
nog als loontrekkende kuiper, einde loopbaan, werkte voor Eylenbosch. Ik denk dat dit voor het
programma "Echo" was ten tijde van de uitkijktoren bovenop de nok van het dak van de brouwerij).
Hij werkte aanvankelijk samen met, en volgde als zelfstandige kuiper, zijn vader Karel
(Chaalen) op vanaf 1960 op de hoek van de Plankenstraat (nu Jan de Trochstr) en de Kraanstraat. Dit
gebouw werd gekocht in 1938. Karel werkte, zoals zijn vader Benjamin als zelfstandig kuiper voor de
brouwers (veel voor "pachterken" Eylenbosch, grootvader van Dr . Jef Valkeniers, ook voor
Goossens, De Troch, De Neve, e.a.) en voor particulieren (tonnen/vaten en vleeskuipen). Zij maakten
nieuwe eikenhouten vaten en herstelden bestaande.
Volgens de overlevering bestond de kuiperstiel in Schepdaal van 1836 tot
1986 (150 jaar !). De tekst die over deze periode bijeengeschreven werd door Nonkel Jules wordt
opgezocht. De "stiel" ging verloren met de opkomst van roestvrij stalen - en polyestervaten en door
de veranderingen in de consumptiemaatschappij : échte (zonder toevoegingen!) Lambiek van 't vat,
als "pint" voor de gewone man werd vervangen door "pils". Lambiek als grondstof voor de aanmaak
van gueuze verdween ook omdat gueuze minder gedronken werd. Er werd door de gueuzebrouwers
ook minder promotie gevoerd voor de ambachtelijke gueuze (uit het Pajottenland in het algemeen)
omdat de kostprijs ervan te hoog lag (2° gisting op fles en minstens 3 jaar op fles bewaren voor
levering) tov pilsbieren en tov industriële gueuzeproducties (toevoeging van smaakstoffen en snelle
gisting), bvb "Belle Vue"- Brouwerij Van den Stock oorspronkelijk aan de Vaart bij de Ninoofsepoort.
Deze industriële gueuze was zoeter van smaak dan de ambachtelijke. Hij veroverde snel de markt in
de hoofdstad Brussel (groot afzetgebied wegens dichte bevolking tov platteland) ten nadele van de
échte gueuze.
Het ouders huis van Karel Jacobs bevindt zich ook in de Kraanstraat
(Zibbeek) op de linker kant, zo'n 150 m voor de bocht waar de Brugstraat aansluit op de
Kraanstraat).
Hier bevond zich dus het originele "werkhuis" van de kuiper. Karel Jacobs (° 1890/+ 1960) werd
onder de wapens geroepen in 1911 voor zijn gewone legerdienst, de 1° WO brak uit, hij bleef onder
de wapens, niemand wist waar hij terechtgekomen was toen hij in 1919... 8 jaar later te voet
terugkwam van de grote oorlog. Zijn vader Benjamin en zijn broer waren ondertussen "jong"
overleden. Tussen WO I en WO II werkte Karel met 6 "gasten"
(arbeiders - medewerkers). Zijn laatste "meestersgast" was "Wannes van de Kuiper". Karel Jacobs
stimuleerde Wannes om 2 gasten mee te nemen en zijn eigen bedrijf op te zetten ... later caféfeestzaal "Bij Kuiper" in Pede !
Wat je wellicht niet weet en wat weinig mensen uit Schepdaal weten, is : er bestond tussen WO I tot
na WO II ook een café "De Groene Poort" in Zibbeek, Brugstraat 6. Het gebouw (je vindt het nog, +/zoals het toen was, op
Google) werd opgericht door mijn dooppeter Henricus DE GREEF ("Preule") langs moeders kant, mijn
oudste tante Finne (Augustina De Greef) kwam er met haar ouders wonen na haar geboorte (°
14.03.1923). Volgens de overlevering werd de bouw aangevat na de 1° WO met het bakken van
stenen in de kareeloven die zich bovenop het terrein bevond (naast het perceel van "De

Mesmaecker", waar nu BV Goedele Liekens woont. Ik veronderstel dat het café verdween (gesloten
werd) na de 2° wereldoorlog toen de 4 dochters getrouwd waren....
Er werden in dit gezin nog 3 dochters geboren : Flor (Florentina)-zie hoger, Jeanne (JoannaCatharina, mijn ma, overleden in 1987) en Marcelina.
In dit gebouw werden de kinderen van Josephus (Fiel van Max) Walravens-De Greef Augustina (Finne
van Preule) geboren, te weten : Julienne, Emiel, Joseph (OCMW Dilbeek), Julien en Francis geboren.
Nonkel Fiel was 18 jaar gemeenteraadslid voor Schepdaal (voor de fusie Dilbeek).
Het gebouw werd door Tante Finne verkocht aan onze zoon Carl. De structuur van het gebouw werd
behouden behalve een uitbouw aan de straatzijde.
Ik laat je zsm meer nieuws
Beste groeten,
Willy
PS over de "regelmatige bezoekers" van café "Bij Jules De Kuiper" zijn er uiteraard een heleboel
anecdotes te vertellen. Vraag is : wie herinnert zich deze mensen nog ... in vele gevallen zijn deze
families zelfs uitgestorven.

