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Heinke van Freke vertelt 
Het leven zoals het was…  in Averbod e 

 
 
 
Goed nieuws voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Heemkring Averbode heeft een nieuw 
boek klaar. Heinke van Freke vertelt is het relaas van Henri Wollants (1883-1975), de 
Averboodse dorpsfiguur wiens levensverhaal begin jaren zeventig op band werd vastgelegd. De 
opnames waren het werk van de Testeltse heemkundige Gust Janssens, die Heinke thuis ging 
opzoeken en met hem een boompje opzette over het Averbode van vroeger. 
 
De interviewer noemde zijn hoogbejaarde gesprekspartner “een wandelende encyclopedie over 
de plaatselijke geschiedenis van de tijd voor, onder, tussen en na de Wereldoorlogen.” Heinke 
van Freke praatte honderduit over de fanfare, over de eerste autorit en over boswachter Appels, 
bij wie hij klusjes ging opknappen en vervaarlijk grommende jachthonden trotseerde om een 
glimp van de dochter des huizes te kunnen opvangen. Heinke vertelde ook hoe hij de elektriciteit 
naar Averbode bracht en als eerste in het dorp een radio in elkaar knutselde. Hoe hij tijdens de 
woelige oorlogsjaren als eigengereide sheriff optrad nadat alle notabelen de gemeente waren 
ontvlucht…  
 
Onze heemkring kon onlangs de hand leggen op de originele geluidsopnames. We hebben de 
inhoud van de gesprekken op papier gezet en geordend, zodat alle verhalen over hetzelfde 
onderwerp in hetzelfde hoofdstuk aan bod komen. Heinke van Freke vertelt. Het leven zoals het 
in de twintigste eeuw was in Averbode is een uniek tijdsdocument geworden. Nooit eerder 
gepubliceerde foto’s maken de geschiedenis nog levendiger. Als toemaatje blikt kleinzoon Kris 
Wollants terug op de laatste levensdagen van ‘zijne petere’. Bij het boek zit bovendien een 
stamboom van de familie Wollants. 
 
We nodigen u graag uit op de officiële voorstelling van Heinke van Freke vertelt. Die vindt plaats 
op vrijdag 10 augustus (19.30 u) in de openbare bibliotheek, Westelsebaan 134 in Averbode. Na 
een multimediapresentatie volgt een receptie, aangeboden door het stadsbestuur. Het boek is te 
koop tijdens de voorstelling en nadien bij de bestuursleden. Heinke van Freke vertelt (160 blz., 
ill., hardcover) kost 19 euro. Voor 5 euro krijgt u er een cd bij met de authentieke 
geluidsopnames. 
 


