
 

 

 

 

     Een BB 

 

 

Ik sta al meer dan anderhalve eeuw langsheen een aardeweg in de Prinsenbos-

straat in Kaggevinne, ben vaak gefotografeerd, prijk in talloze boeken en 

catalogi, maar krijg nu pas deugddoende nationale aandacht. Ik ben niet de 

merkwaardigste eik, want die staat in vogelvlucht een vijftiental kilometer verder 

in Mellaer, in Lummen. Men noemt die collega ietwat overdreven de Duizend-

jarige Eik. Hij is een prachtexemplaar, weliswaar niet veel hoger dan ik, maar hij 

heeft wel een paar meter meer in de taille. Mensen hebben ons ooit geplant ter 

gelegenheid van geboorten, overwinningen of huldigingen. Sinds vele generaties 

zoeken ze ons op en genieten van onze schoonheid, rust, oerkracht en traditie.  

Ook al houden trouwe vrienden uit mijn buurt al dertig jaar lang op de laatste 

zaterdag van juli een zangstonde, weten sportieve wandelaars en verliefde 

koppeltjes mij telkens te vinden en ben ik voor fotografen een echt natuurtalent, 

toch had ik een vrij rustig bestaan. Tot …vorige zomer een filmploeg neerstreek 

voor De Smaak van de Keyser. Een dramaserie voor VRT: een kleindochter uit 

een Hasseltse familie tracht te achterhalen wat er precies gebeurd is met de grote 

liefde van haar grootmoeder. Een boeiend verhaal over drie generaties 

jeneverstokers, sterke vrouwen, collaboratie, verzet, oorlog, familiebanden, 

vreugde, verdriet, passie.  

Op die bewuste zonovergoten zomerdag wordt in mijn schaduw het trouwfeest 

van George en Helena gedraaid. Het zijn prachtige beelden en ik blijk heel 

telegeniek. Tien zondagavonden lang heb ik per aflevering anderhalf miljoen 

supporters. De helft meer dan veldrijder Sven Nijs. En zie, het wonder van de 

beeldbuis geschiedt. Enkele luttele minuten op het kleine scherm maken van mij 

een heuse vedette, een BB, een Bekende Boom!  

Dat ik dit op mijn oude dag nog mag beleven. 

‘Spijtig,’ meent onze schepen van toerisme, Marc Florquin, ‘dat op de website of 

in de aftiteling niet vermeld wordt dat die eik in Diest staat.’ 

‘Moment’, roept Manu Claes, burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, het 

kadaster in de hand,  ‘hij staat op ons grondgebied.’ 

Het doet me denken aan die andere eik in het jaar 1500. Hij stond tussen Zichem 

en Diest op een heuveltop en er hing een eenvoudig Mariabeeld in. Een herder 

zou er volgens de legende een wonder hebben meegemaakt. Van toen af wendden 

de inwoners van Zichem zich tot die Madonna om genezingen af te smeken.  

 

 

 



 

 

 

In die tijd maakte dit stadje deel uit van de baronie Diest, eigendom van de prins 

van Oranje. Alle uitingen van katholicisme werden hardnekkig onderdrukt. Het 

beeld verdween. Zichemnaren hingen er een nieuw in. Duizenden pelgrims 

trokken naar die Scherpe Heuvel, 61 meter boven de zeespiegel, baden bij de 

Madonna, maar bleven ook om de magische boom lopen. Tot grote ergernis van 

de hogere clerus vereerden de bezoekers schors of takjes, ja slikten ze soms in, 

namen ze mee als relikwie. De eik werd omgehakt. Op die plaats werd er een 

houten kapel gebouwd, later een stenen en uiteindelijk zou er de basiliek worden 

opgetrokken. Het bedevaartsoord zou tot ver buiten de grenzen bekend raken. 

Maar is zij nu Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel of Onze Lieve Vrouw van 

Zichem? Het antwoord is naargelang de woonplaats vlug te raden.  

Dat ik, honderden jaar later, geclaimd word door Diest en Scherpenheuvel, streelt 

mijn ego.  

‘Eik, alleenstaand, meer dan zeventienhonderd centimeter lang, kroonbreedte bij 

de dertig meter. Beschermd. Fotogeniek. Sinds kort televisiester’.  

Ik ben enorm trots dat ik in de smaak val en niet alleen in die van De Keyser.  
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