
 

 

Ciao Bella ! 

 

‘Boven den Demer is ’t Kempenland, onder den Demer is ’t Hageland. Een 

deinend land, klaar en gezond, met grond van alle soort, en waardoor de 

koninklijke Demer zijn brede strook van groene beemden trekt,’ schreef Ernest 

Claes tweeënzeventig jaar geleden. 

Toen ik een kleuter was ging mijn vader nog wel eens in vissen op de Demer, 

maar enkele jaren later was de rivier allesbehalve klaar en gezond. Men vertelde 

lachend dat de begijntjes de schuldigen waren, omdat ze bij het wassen van hun 

zwarte gewaden als eersten hun afvalwater in de beek loosden. De waarheid was 

minder poëtisch. Vele bewoners beschouwden de Demer immers als een 

voorloper van het containerpark. Op sommige dagen, vooral in de zomer, stonk 

hij verschrikkelijk. De opa van huidige schepen Geert Cluckers beloofde tijdens 

de verkiezingen in 1968 drastische maatregelen. Vele Diestenaren waren het met 

hem eens en ze maakten hem dan ook burgemeester. Hij hield zijn belofte en liet 

de Demer ‘toedekken’. 

Maar zie, veertig jaar later wil het stadsbestuur de klok terugdraaien. Een vrome 

wens? Een droom van fantasten? 

Toch niet. Volgend jaar starten de werken. Dit grootscheepse project dat acht en 

half miljoen Euro zal kosten, wordt hoofdzakelijk door het Vlaamse Gewest 

gefinancierd. De stad Diest zelf zal 550000 Euro bijdragen.  

Men zal dus over een paar jaar heerlijk kunnen kuieren langs de Demer, die 

weliswaar in de binnenstad fel afgeslankt zal zijn, van de Sas- en Petrolpoort, 

naar de Ezelsdijk, Park Cerckel, de Demerstraat, via het Spijker naar de Kaai, de 

Vissersstraat, ‘de Bleek’  en zo naar de Nijverheidslaan. Er komen bruggetjes en 

trappen die naar de bedding leiden, om aan het historisch bleken van wasgoed 

aan de oevers te herinneren.  

En de geur? Vooral het bijna stilstaande water was vroeger de schuldige. Nu zijn 

de gescheiden rioleringen een feit en de aanvoer, ondermeer door de 

Begijnhofbeek, moet zorgen voor meer stromend en dus proper water. 

 

‘Weet je, ‘ schreef Ernest Claes in 1923, ‘dat te Aarschot de Aarschotse Bruine, 

te Diest het Diestersch en te Werchter de Jack-Op gebrouwen worden van het 

water van onzen Demer en dat het daarom zo’n goed bier is?” 

Toen wij, veertig jaar later, die brouwsels met veel enthousiasme dronken, was 

dat zeker niet meer gemaakt van Demerwater. Dat dit te vervuild was, wist ook 

brouwer Paul De Cerckel. Om aan degelijk water te geraken moest hij een put 

van bijna honderd meter diep laten boren. Was de rivier niet meer zo koninklijk 

als de Zichemse schrijver beweerde, het bier van Paul werd dat wel. 

Koningin Astrid bestelde bij hem immers regelmatig een lading Diesters. 



En wat gezegd van het fantastische succes in mei 1958? Op de wereld-

tentoonstelling der bieren, waar zo maar eventjes 454 Europese brouwsels 

geproefd werden, kreeg zijn Gildenbier een ereprijs, zijn Galapils de prijs voor 

uitmuntendheid en zijn Very-Diest was gewoonweg het allerbeste!  

 

Diest en zijn Demer. 

Begin jaren zestig liepen we school in Hasselt. We kregen aardrijkskundeles van 

de Baard, Wim Officiers, een levende encyclopedie. Toen hij voor de BRT ging 

werken, werd hij vervangen door de Knor, die zijn bijnaam aan zijn te leuke 

oren te danken had. Zijn kennis in verband met de Demer had hij klaarblijkelijk 

uit een atlas van 1865 gehaald. Hij beweerde immers, tot onze grote verbazing, 

dat die 84,4 km lange waterloop nog steeds een belangrijke rol speelde in de 

scheepvaart. Het genie Officiers konden en durfden wij niet tegenspreken, maar 

de Knor hebben we met plezier verbeterd.  ‘De enige boot, die wij ooit hebben 

zien liggen was een baggerboot, ‘ opperden we. Hij keek verbaasd en kreeg een 

rode kop. Eigenlijk niks bijzonders, want die had hij al jaren. 

In 1863 passeerden er inderdaad nog 525 boten in Aarschot, maar daarna ging 

het snel bergaf. In Diest meerde het laatste schip aan in 1879, in Testelt zeven 

jaar later. Ondertussen, mijnheer Knor, waren we wel bijna een eeuw verder 

gevaren. 

Toen we naar Duitsland gingen lesgeven, verloren we de Demer wat uit het oog. 

Maar bij onze terugkomst, dook hij overal weer op: we stonden voor de klas aan 

het Weerstandsplein …op een steenworp van de Demer. ’s Middags gingen we 

iets drinken bij De Baas en liepen fluitend door de Demerstraat. We gingen 

wonen in éen van de voorsteden van Diest, lees Scherpenheuvel, in … jawel, de 

Demerlaan. 

Vanzelfsprekend was er in die zesentwintig jaar heel wat veranderd. De rivier 

was grotendeels “toegedekt” en dit was jammer genoeg ook met de brouwerijen 

gebeurd. De Cerckel, die we ooit hielpen rijk maken door aan de verkeerde kant 

van de toog te staan, was de allerlaatste in de rij. 

Een stukje Demergeschiedenis was verloren gegaan. 

Maar er is terug veerkracht. Brouwerij Loterbol draagt fier het vaandel en over 

enkele zomers komt men van heinde en verre om te flaneren langs de rivier. 

Diest wordt ‘het Venetië van het Hageland.’  

Dat staat als een paal boven (Demer)water.  
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