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Oorspronkelijke titel (1979):
Kortleven, Renaat: “Kerkhoven – daar gaat niks boven. Het verhaal van een 
schoon en simpel volk”; bundeling van cursiefjes in twee delen, formaat quarto, 
348 pag.; uitgegeven in eigen beheer, Kerkhoven, 1979. (Bundeling van stukjes die 
eerder verschenen in het parochieblad “Het klokske van Kerkhoven”, tussen 1958
en 1972)
Herwerkte uitgave (2011): Mertens, Kamiel (redacteur), onder dezelfde titel.
Balen, Studium Generale vzw, 2011; ±340 pp, formaat A4 (zoals deze folder); foto’s 
en tekeningen, softcover – gelijmd. ISBN 978.90.76967.43.1

Inschrijven voor dit boek door overschrijving van 25 € op onze bankrekening:
320-0268771-54 (of IBAN: BE42.3200.2687.7154 + BIC: BBRUBEBB); van 
Studium Generale vzw, Holven 11; 2490-Balen vóór 29 oktober 2011. (Met 
vermelding: “Kortleven-Kerkhoven”) U kunt het boek afhalen tussen 12 en 27 
november 2011 bij onze medewerker Pascal Miglionico, Zwarte Weg 8 te 3920 
Lommel-Kerkhoven, alleen op zaterdag of zondag tussen 14 en 17 uur. Wenst u het 
boek per post te ontvangen, dan betaalt u 7 € extra  bij inschrijving. – U kunt het 
boek ook afhalen bij Studium Generale vzw in Balen, zie boven, op afspraak (tel 
014-81.33.75, Kamiel Mertens). Dat moet u dan wel aanduiden op uw overschrijving.
Na de uiterste inschrijvingsdatum van 29 oktober wordt de vaste prijs van het boek 
30 €. (+ eventueel verzending).

Inhoudstafel van het boek
Inleiding 2011 door redacteur Kamiel Mertens
K.M.1.  Wie was pastoor Renaat Kortleven? (nieuw in editie 2011, door K.M.)
Het werk van pastoor Kortleven (geschreven tussen 1958 en 1972)
Deel 1 – Op stap met de oude Sus
H.1. De eerstelingen, drie in getal
H.2. Onze herbergen in de Pionierstijd
H.3. Van Plezante Hoek tot aan de kerk
H.4. Kerkhoven bij zijn geboorte en eigenheid
H.5. Onze parochiekerk St. Jan
H.6. Vanaf de pastorij - richting Lommel
H.7. De Broekstraat - aan de Broekkant
H.8. De Vriesputten
H.9. Vosvijvers - Blauwe Kei en ons VER verleden
H.10. Het Bronzen Tijdperk 
H.11. Aan 't kanaal - bij Hein en vrienden
H.12. Langs de oever van ’t kanaal
H.12.1. – De “Poeier”-fabriek
H.12.2. De “Vieille Montagne”
H.13. Keiheuvel en omstreken
Deel 2 - Op stap met de oude Sus (vervolg)
H.14. Over ’t kanaal, in de Overmaai
H.15. De rest van Overmaai tot aan de Mostdreef
H.16. ’t Verhaal gaat voort “in de Boerendreef”
H.17. De Most, omgeving en bewoners
H.18. Flerck en Papenberg
H.19. Topmolen en Zwalingbrug
H.20. Een pijnlijke geschiedenis – moordpartij
H.21. Het Kempisch kanaal



H.22. Naar Campaniestraat en Lido 
H.23. Van Lido naar Zwarte Weg
H.24. De Kanaalstraat (vroeger Nieuwstraat)
H.25. De Kerkweg
H.26. De Kerkweg - Aan de Overkant
H.27. Pastorij - Centrum van de parochie 
H.28. Een woord en een wederwoord
H.29. Een heuglijke gebeurtenis
Bijlagen (nieuw 2011, door K.M.)
B.1. Biografie van USA-minister Maurice Stans (familie in Kerkhoven)
B.2. De pastoors en kapelaans die in Kerkhoven gewerkt hebben
B.3. Bibliografie over Kerkhoven
B.4. Grondplan van Kerkhoven

Over het boek en de auteur
Wijlen E.H. Renaat Kortleven was pastoor van Lommel-Kerkhoven van 1958 tot 1972. In 
die jaren schreef hij honderden stukjes over dat dorp en zijn inwoners, hun verleden, hun 
gebruiken, hun vreugde en hun verdriet. Hij drukte die wekelijks in zijn parochieblad “Het 
Klokske van Kerkhoven” en in 1979 bundelde hij die stukjes tot een fors boek onder de 
titel “Kerkhoven – daar gaat niks boven - zo is er maar één”. Na zijn pensionering in 1972 
bleef hij in zijn geliefde Kerkhoven wonen tot zijn dood op 23.02.1987.

De oudere generatie inwoners van Kerkhoven zal zich die stukjes en dat boek nog wel 
herinneren, maar anno 2011, meer dan 30 jaar later, zullen de jongeren van vandaag 
verwonderd opkijken als je daarover spreekt. Ook voor alle mensen die sinds 1979 in 
Kerkhoven kwamen wonen, zal het boek nieuw zijn.

Precies omdat pastoor Kortleven, die een scherpe observator was en in een luimige taal 
schreef, (“hij had een vlotte pen”) gaan die stukjes er in als “zoete koek”. Bovendien zijn 
vrijwel alle stukjes verlucht met knappe tekeningen, soms karikaturaal, soms ontroerend 
en pakkend, altijd raak.

Dit boek is zowat het enige dat zo uitgebreid over het kerkdorp Kerkhoven handelt, en 
omdat het in de winkels al lang niet meer te vinden is, komt er nu een heruitgave. De vzw 
Studium Generale in Balen, die reeds heel wat heeft uitgegeven over Balen en de Kempen 
(zowel Antwerpen als Limburg), voelt zich enigszins verbonden met Kerkhoven. Een deel 
van de parochie Kerkhoven is immers Balens grondgebied. Daarom heeft Studium 
Generale vzw het aangedurfd om het ganse boek van Kortleven “in de computer te 
stoppen”, mét alle tekeningen, klaar voor de drukkerij. 

Maar er is meer: niet alleen de teksten van pastoor Kortleven hebben we opgenomen, we 
schreven ook een biografisch hoofdstuk over pastoor Kortleven zelf en enkele 
belangwekkende bijlagen. Voor alle inwoners van Kerkhoven is dit boek aan te bevelen, 
en voor de uitwijkelingen heeft het een stevige brok nostalgische herinneringen. 

Het boek is in zekere zin tijdloos en kan ook nog over jaren als geschenk gebruikt worden 
zonder “in affronten” te vallen 


