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     Op de voorplaat :  Het kunstsmeedwerk van Tuur Vereecke bekroont de Swanepomp (foto : Hilde Ooms) 
 
Een klein maar fijn monument siert de voet van de berg : de Swanepomp is DE blikvanger van het Heistse dorpscentrum, 
parmantig neergepoot pal op het kruispunt van vier drukke wegen aan het Pleintje, waarrond een reeks horecazaken zich 
heeft genesteld.  Het bruisende Heistse uitgangsleven speelt zich dan ook voornamelijk af rond en in de buurt van de 
Swanepomp. 
  
Het eerbiedwaardige monumentje is bekroond door een sierlijke zwaan bovenop een kevie in siersmeedwerk, vervaardigd 
door de Heistse kunstsmid Tuur Vereecke.  Maar : al een tijdlang wordt heemkring die Swane er vanuit diverse hoeken op 
attent gemaakt dat de pomp lelijk is aangetast door de tand des tijds en dringend  toe is aan een restauratiebeurt.  In dit 
nummer van de Swanekoerier besteden we dan ook extra aandacht aan onze Swanepomp en aan de gang van zaken m.b.t. 
het restauratiedossier. 
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Maak kennis met de locaties  waar de heemkringactiviteiten plaats vinden.  Alles gratis te bezoeken. 
 
Museum Die Swane en de radioverzameling, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg.  Open op zondagnamiddag 
van 14 u. tot 18 u. (maart-oktober).  Voor geleide bezoeken neem je best contact op met Jan Peeters of 
conservator René Van Loo (voor het heemmuseum).  Voor de radioverzameling :  Remy Waegeman (zie ook de 
website www.radiomuseumheist.be). 
 
Heemerf  Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve, Bruggeneindse Heibaan 13, 2220 Heist-op-den-Berg.   

Heel het jaar op zondagnamiddag open.  Contacteer Gaston Van den broeck voor rondleidingen in de molen. 

Documentatiecentrum en heemkringbibliotheek, bibliotheek Heist-op-den-Berg – ingang Kattestraat.  Open op 
dinsdag van 16 u. tot 20 u. en op woensdag van 13 u. tot 16 u.  Afspreken met archivaris Luk Herteleer indien er 
een bezoek dient aangevraagd op andere dagen (niet op donderdag). 
 

 
Door lid te worden van de heemkring ontvang je tweemaandelijks het ledenblad  “De Swanekoerier” en dit 
voor slechts 9,00 euro per jaar !  Neem contact op met een van onze bestuursleden of schrijf het lidgeld over op 
rekeningnummer  BE13 4161 0959 5139  
 

 
 
 

    
 
 

Met steun van Kempens Karakter en de Vlaamse Overheid 
 



De Swanekoerier jan.-feb. 2016   1  

 

Met de deur in huis:  Restauratie van de Swanepomp -  tussen hoop en vrees.  
 
Ongetwijfeld constateerden heel wat heembewuste Heistenaars de laatste jaren, bij het 
beklimmen van de berg of gezeten op het terras van ’t Hoekske, dat onze Swanepomp op 
het Pleintje toch wel ernstige sporen van verval vertoont ; ze stelden o.a. verticale scheuren 
vast, zagen een op het eerste zicht al vergevorderde corrosie van het  ijzeren bovenstuk en 
keken ook met bezorgde blik naar de precaire conserveringssituatie van de ene, nog 
resterende waterkom.  Meer onderlegde waarnemers, zoals de twee specialisten-
beeldhouwers Patrick Van Rensbergen en Raf Vergauwen, die in dit dossier als leerkrachten 
beeldhouwen samen mét directeur Lemmens de Heistse academie en de vakkennis 
vertegenwoordigen, zagen echter – gelukkig - de toestand iets rooskleuriger in. 
 

 
 

De Swanepomp, die sinds 1905 op deze plaats is opgesteld en die vanaf 1935 bestaat uit een 
arduinen dorpspomp, voorzien van een smeedijzeren bekroning, vervaardigd door plaatselijk 
kunstenaar Arthur Vereecke , is eigendom van de gemeente.  Ze is gelegen in een beschermd 
dorpsgezicht, waarvoor nog geen goedgekeurd erfgoedbeheersplan1 bestaat.  Dit betekent 
dat er voor de restauratiewerkzaamheden geen subsidie kan aangevraagd worden, wat 
vanzelfsprekend jammer is, maar dat er anderzijds wel een machtiging voor de werken 
vanwege de Dienst Erfgoed (Antwerpen) noodzakelijk is, wat dan weer kwaliteitsgaranties 
inhoudt bij een eventuele restauratie.  De inbreng van de dienst Erfgoed van de Vlaamse 
Gemeenschap is bovendien niet louter symbolisch, maar substantieel.  Ze is met name een 
beslissende factor bij een aantal fundamentele nog te maken keuzes.  Het restauratieproject 
dat in juni jl. startte is, mede door het onderwerp ervan maar ook door de aanpak met o.m. 
een substantiële inbreng van de Heistse academie, zeer belangrijk voor onze gemeente en 

                                                           
1
  Het bestaan van een goedgekeurd   ‘plan voor erfgoedbeheer’ vereenvoudigt de procedures voor de 

aanvraag van een vergunning voor werkzaamheden en/of maakt een stedenbouwkundige vergunning in een 

aantal gevallen zelfs overbodig.  . 
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bovendien erg zichtbaar voor de Heistse gemeenschap.  Een nauwe samenwerking tussen de 
verschillende actoren : de dienst Onroerend Erfgoed te Antwerpen, de gemeentelijke 
technische dienst, de ontwerper, de academie, de beleidsverantwoordelijken, de 
gemeentelijke archiefdienst, de heemkring, etc..., is dan ook cruciaal. 
 
In het begin van de zomer 2015 leek het er sterk op dat het dossier “restauratie 
Swanepomp” dit keer een vliegende start kende... en die indruk hadden we ook nog 
omstreeks half augustus, toen ondergetekende, gedwongen door een gezondheids- 
probleem, een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis aangemeten kreeg.  Groot was 
dan ook onze verwondering toen we, eenmaal uit de kliniek ontslagen, op Sinterklaasdag bij 
de gemeente naar de stand van het dossier informeerden en te horen kregen dat er - 
ondanks de duidelijke afspraken -  nog steeds geen contact met de dienst Erfgoed te 
Antwerpen was uitgelokt !  Op die manier gaat de restauratie van dit  Heistse topmonument  
uiteraard (weer) nooit van de grond komen, vrezen wij...  Eens te meer kunnen wij als 
heemkring enkel vaststellen dat erfgoedzorg niet alleen bij de vele vroede vaderen van ons 
Heistse heem maar evenzeer of meer nog bij bepaalde gemeentelijke diensten, met de 
technische dienst op kop,  qua prioriteit in de allerlaagste schuif ligt en altijd gelegen heeft.   
Desondanks willen we, met in het achterhoofd de ervaring dat ook tergend traag verlopende   
dossiers nog kunnen uitmonden in een mooi eindresultaat – de Kaasstrooimolen mag hier 
als voorbeeld gelden – de moed toch allerminst  in de schoenen laten zinken. 
 
Verder in dit nummer schetsen we nog een passend stukje geschiedenis van dit kleine maar 
uiterst fijne monument, meer dan een verloren gelopen après-skihut dé blikvanger van de 
berghelling.  Dat dit zo maar geen loze beweringen  zijn, bewijzen de schier ontelbare foto’s 
die in de loop der jaren werden gemaakt van onze mooie Swanepomp, die ons elders alom 
benijd wordt...  
 
Toch, beste vrienden, gaan we dit voorwoord besluiten met wat vrolijker vooruitzichten voor 
onze heemkringleden.  Op maandag 11 januari 2016 vindt immers weer het traditionele 
teerfeest van verloren maandag plaats in zaal Velodroom van  cultureel centrum Zwaneberg.  
Verder in dit nummer is alle info te vinden.  Een gemoedelijke sfeer met gelijkgestemde 
heemkringvrienden en –vriendinnen, én spijs en drank in overvloed : dat is zoals steeds 
gegarandeerd ! Schrijf dus onverwijld in : op de overschrijving wel je voorkeur aanduiden 
voor vis of vlees. Wees er zeker bij dit keer! 
 
Kruis ook alvast nu al zondag 14 februari 2016 aan in uw agenda, want dan gaat de jubileum-
editie van de  genealogische dag van  heemkring Die Swane door.  Al voor de twintigste maal 
wordt deze stambomendag ingericht. Voor het eerst  zijn we met dit evenement te  gast in 
cultuurcentrum Zwaneberg (polyvalente zaal).  Zie verder in deze   Swanekoerier voor meer  
informatie. 
 
En, last but not least, het overschrijvingsformulier bij dit nummer van De Swanekoerier 
betekent dat we al onze leden vriendelijk verzoeken om de jaarlijkse bijdrage van 9,00 euro  
over te maken aan onze penningmeester.  Waar kan je nog een heel jaar voor zo’n prikje 
terecht? Aarzel dus niet en vernieuw uw lidmaatschap, want alleen heemkringleden 
ontvangen een jaar lang ons razend interessant  ledenblad! 
         Rik Van den Broeck 
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Gezocht 
 
Beste Lezers van de Swanekoerier,  
 
Mag ik even een beroep doen op uw historische kennis van de streek ? Of op uw geheugen ? 
 
Mevrouw Tillie Cerneels, een goede bekende van ons en zeer geïnteresseerd in de 
geschiedenis van haar familie, is op zoek naar berichten over een drama dat zich omstreeks 
1900 in Heist moet hebben afgespeeld. 
 
Het gaat om een “moord bij vergissing”. Een “man met rood haar” werd bij het verlaten van 
een kerkdienst neergeschoten. De dader meende in hem de “rosse minnaar” van zijn vrouw 
te herkennen.  En dat was hij niet... 
 
Over dit geval is toen vanzelfsprekend heel wat te doen geweest.  Het slachtoffer heette 
Cerneels en was de overgrootvader van Tillie Cerneels. Oudere familieleden hebben haar 
verteld, dat er in de jaren 1960 (of 1970?...) in een “reclameweekblad” in Heist over het 
drama bericht werd.  Dat moet gebeurd zijn in een artikelenreeks over “Honderd jaar 
geleden in Heist”.  Het uitgeknipte artikel is zoek geraakt... 
 
Vraag:  Zou de geschied- en heemkundige kring die reeks bezitten, of weten waar ze is 
verschenen en te vinden is ?  Ik zelf suggereerde dat het misschien gepubliceerd werd in het 
weekblad “Ons Nieuws” dat in de jaren zestig zelfstandig in Heist verscheen (redactie L. 
Wuyts ?) en dat later opgegaan is in “De Streekkrant”. 
 
Of misschien kan één van de Koerierlezers ons nog een goede tip geven ?  
 
Hartelijke dank op voorhand en beste groeten, 
 
Itegem, 31 oktober 2015      Gaston Durnez 
 

 

Errata bij Swanekoerier nr. 6 - 2015 
 
- De aandachtige lezer zal wel gemerkt hebben dat de mooie foto van Dirk Ceulemans op 
pagina 162 niet, zoals in het onderschrift ten onrechte werd vermeld, een prachtig beeld 
weergeeft van de kerk van Booischot, maar wel een van de Heistse Sint-Lambertuskerk. 
 
- in verband met het artikel op  p. 185-186, m.b.t. vluchtoord Uden, maakte kringlid Roger 

Van Herck ons attent op het volgende :  In de registers van Uden wordt als laatste kind 

“Josephus” vermeld, geboren te Uden.  Wellicht is daar een fout gemaakt en had er “Josepha” 

moeten staan.  Op de rouwbrief van Leon De Vries (overleden 17 januari 2002) staat immers  

vermeld dat hij weduwnaar was van Josepha Van Herck, die ook in het bevolkingsregister 1911-1920 

van Heist opgetekend staat als  “Josepha” en “dochter van…”, met dezelfde geboortedatum als deze 

die genoteerd werd in het register van Uden : 12-9-18. 
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Oude voorwerpen en hun functie : wie kent ze nog ? 
 
Heemkundigen krijgen regelmatig vragen over een voorwerp waarvan de functie nu 
onbekend is. Het speurwerk kan soms veel tijd en energie vergen, maar als de oplossing 
gevonden is, dan is de voldoening des te groter. Hoe ouder het voorwerp is, hoe moeilijker 
die oplossing in het verschiet ligt, want getuigen en bronnenmateriaal worden dan schaarser 
of zelfs onbestaande. Archeologen en antropologen staan soms voor de moeilijke keuze of 
een vondst bij een opgraving een huishoudelijke, een rituele of een toevallige functie had. 
 
De generaties van vóór en die van juist na de Tweede Wereldoorlog hebben hun ouders en 
grootouders nog tal van voorwerpen zien gebruiken die door de veranderingen in 
technologie, mode en rituelen nu geen functie meer hebben en door de volgende generaties 
niet meer herkenbaar zijn.  We bespreken enkele voorwerpen. 
 
Het strijkijzer en het verwisselbaar houten handvat 
In de vijftiende eeuw kwamen de eerste ijzeren en daarna ook de koperen strijkijzers op de 
markt. Het zilveren schild van het Antwerpse kleermakersambacht uit ca. 1580 vertoont 
twee strijkijzers. De eerste vermelding van een ‘stryckysere’ in de gewone huisraad dateert 
van 1638 (Van Kersschavere, Lokeren)2. Bruidsstrijkijzers kunnen heel sierlijk uitgevoerd zijn 
en werden als huwelijksgeschenk aangeboden. Op het einde van de negentiende eeuw komt 
het elektrisch strijkijzer op de markt en verbeteringen in isolatie en materiaalkeuze maken 
de huishoudelijke taak lichter. 
 

    
 

Figuren 1 en 2 – houten handvat strijkijzer  Collectie en foto’s Heemkundige Kring Wissekerke 

 
De mandoline chipsnijder 
Een mandoline is een rechthoekige rasp of schaaf waarmee je flinterdunne plakjes kunt 
maken als je er een stuk groente over en weer beweegt. Een mandoline is de algemene 
benaming voor alle groenteschaven. Het gebruik van schijfjes aardappel – nog niet de chips 
zoals wij die nu kennen – vonden we in een recept uit het gekende kookboek ‘Ouverture de 
Cuisine’ van Maistre Lancelot de Casteau, gepubliceerd in 1604. Hij was de meester-kok van 
drie prins-bisschoppen van Luik.  

                                                           
2
 Jozef Weyns, Volkshuisraad in Vlaanderen, p. 1030. 
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Figuren 3, 4 en 5 – de mandoline chipsnijder - De Drie Rozen (foto’s Frank Vermeiren) 

 
Men snijdt de aardappel één keer op het gekartelde mes van de mandoline, men draait de 
aardappel vervolgens 90° en men snijdt nog eens, zodat plakjes met een fijn ruitjespatroon 
worden bekomen. Men bakt deze schijfjes in het frituurvet en worden daarna met wat zout 
bestrooid, zoals bij gewone frietjes. Op kinderfeestjes werd deze lekkernij geserveerd in een 
puntzakje van de koffiemachine en het succes was verzekerd ! 
 

 
 
De wastobbe en de waspikkel 
Nog meer dan bij het strijkijzer, heeft de evolutie van het wassen van kledij en linnen een 
grote vooruitgang geboekt. De functie van het alaam bij het wassen in grootmoeders tijd is 
nu onbekend bij de jongere generatie. Bij ons onderzoek naar de waspikkel merkten we dat 
dit voorwerp zeldzaam is geworden en nu meer gebruikt wordt om een bloemenbak op te 
plaatsen. Jozef Weyns omschrijft in zijn werk over de volkshuisraad in Vlaanderen de 
waspikkel als ‘de wasch schraeg op den floer’, ook ‘wasstoel’ of soms ‘wasblok’ genoemd3. 
Cornelissen en Vervliet spreken in hun Idioticon van het Antwerpse dialect over een 
‘drijpikkel of drievoet, waarop de waskuip werd gezet’. Het Franse woord is ‘trépied’ 4 
 

                                                           
3
 Jozef Weyns, o.c., p. 1026. 

4
 P. Jozef Cornelissen en J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch Dialect, Gent, 1899, p. 378. 
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Figuur 6 – de wastobbe en de waspikkel Ambachtenmarkt in Essen 13/03/ 2001 (foto Nora Augustijns) 

 
Het haargetouw 
In de oudheid werd het graan gemaaid met een sikkel, later met een ‘zicht’ en pikhaak. 
Mogelijk was de zeis al bekend vóór de tijd van de Romeinen, maar vooral in de 
middeleeuwen kwam het werktuig in gebruik. We herkennen de zeis bij de bedrijvigheden 
op de miniaturen van ‘Les Très Riches Heures du Duc de Berry’, gekonterfeit rond 1410 door 
de gebroeders van Limburg. In tegenstelling tot het scherpen van beitels en andere messen 
door middel van een slijpsteen, wordt het mes van een zeis gescherpt door het te ‘haren’ 
met een hamer op een aambeeld, ook ‘haarspit’, ‘haarstekke’ of ‘haarijzer’ genoemd. Het 
snijvlak van het ongeharde maaiblad van hoge ijzerkwaliteit wordt langs de rand naar buiten 
gedreven, zodat een dunne vlijmscherpe rand ontstaat. Vandaar komt de benaming dat een 
bepaald snijvlak haarscherp is. 5 
 

                             
 
Figuur 7 – haargetouw museum Rijkevorsel    Figuur 8 – “Oogst” van Ward De Beer 
(Foto HLA)     Keere Weerom, Antwerpen  

 

                                                           
5
 (nvdr) Over zeisen en haren :  zie ook  ‘t Swanekoeriertje nr. 5 van 2013,  p.141-143 (door Eric Van Loo). 
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Figuur 9 – haargetouw in Eyrarbakki, IJsland (foto HLA) 

 
De citroenpers 
Over dit voorwerp vonden we een geschreven bron, namelijk in ‘Ons Heem’. 
 

       
 
Figuur 10 – citroenpers, museum Molenijzer ( foto HLA) 

 
Het tandpijnmanneke 
Mijn grootvader Pierre Lambrechts (°Antwerpen 1899) was tandarts en had op zijn bureau 
een beeldje staan dat ik omschrijf als een ‘tandpijnmanneke’. Hij zal dit beeldje eerder als 
decorum gebruikt hebben, maar het is merkwaardig dat het hoofd voorzien is van een aantal 
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gaatjes. Na mijn vraag wat de eigenlijke functie van het beeldje was, werden verschillende 
hypothesen onderzocht. Voor een pique-fleurs is het niet geschikt en een theelichtje is niet 
eenvoudig in de mond te plaatsen. De kruidnagelhypothese was leuk, maar niet realistisch. 
Kruidnagel bevat veel eugenol, een etherische olie die helpt tegen tandpijn en het tandvlees 
ontsmet.  
 

         
 

Figuren 11 en 12 – tandpijnmanneke   (collectie Sonia Lambrechts) 
 

Er is een zekere gelijkenis met de gaper-iconografie. Een gaper is een beeld van het hoofd 
van een man die zijn mond openhoudt, alsof hij gaapt. Een gaper is het uithangbord van een 
apotheker en de mond staat open om een medicijn in te nemen. 
 
Het tandpijnmanneke en de onderstaande beeldjes zijn luciferhouders. Zij hadden een vrij 
beperkte afzetmarkt. De markt van de relatiegeschenken is echter onuitputtelijk. In Groot-
Brittannië was het de gewoonte om de klanten bij bepaalde gelegenheden een cadeautje 
aan te bieden. De firma Schäfer & Vater uit Thüringen (Duitsland) exporteerde via Sears 
Roebuck & Company veel porseleingoed naar Amerika, waardoor de belangrijkste 
verzamelaars van deze beeldjes zich in de U.S.A bevinden (figuren 13-15). 

 

   
 
Figuren 13, 14 en 15 
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Gewichten voor strooklatten 
Bij het tekenen van een vloeiend gebogen lijn gebruikt men een strooklat. Vroeger 
werden deze gemaakt uit een soepele houtsoort, later werden ze vervaardigd uit 
kunststof. Na een aantal knooppunten van de curve uitgetekend te hebben, werd de 
strooklat in de gewenste vorm gehouden door gewichten op de lat te leggen (figuur 16). 
Door het gebruik van tekenprogramma’s op de computer wordt niet alleen de klassieke 
tekentafel maar ook de strooklat met haar gewichten geklasseerd naar de artisanale 
achtergrond. Op de werkvloer van een scheepswerf wordt het spantenplan soms nog 
uitgezet met strooklatten. Deze worden niet met de tekengewichten in de gewenste 
vorm gebracht, maar men slaat spijkers in de werkvloer6. 
 

 
 

Figuur 16 – strooklat met gewichten  (collectie HLA) 
 

Baleintjes voor de boordpunten van het overhemd 
Een overhemd heeft een voorsluiting en een boord. Tot aan de Tweede Wereldoorlog 
werd een losse gesteven boord boven het hemd gedragen, die elke dag verschoond 
werd. Tegenwoordig heeft bijna elk hemd een vaste boord. 
 

                
 
Figuren 17 en 18 – baleintjes hemdboord   (collectie en foto’s HLA) 

                                                           
6
 Krijgsman en Van Ommen, Het uitslaan van schepen, p. 2. 
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De voornaamste types van boorden zijn: de button down boord, de klassieke of Franse 
boord ook wel ‘straight point of turndown genoemd en de wide spread of Italiaanse 
boord. Om de punten van de boord mooi strak te houden, werden zij verstevigd met 
baleintjes uit kunststof. Veel overhemden hebben tegenwoordig geen baleintjes omdat 
een open boord sportiever toont. Een tussenoplossing is het plaatsen van een knoopje 
aan het einde van de boordpunt. 
 

Besluit 
Elke beroepsgroep heeft typische gebruiksvoorwerpen die niet altijd herkenbaar zijn 
voor een buitenstaander. Door de technische evolutie van de twintigste eeuw hebben tal 
van werkmethodes grote veranderingen ondergaan, waardoor dikwijls ander 
gereedschap gebruikt wordt. De functie en het gebruik van oudere werktuigen en 
voorwerpen wordt niet meer herkend. In het computertijdperk zijn vroegere 
informatiedragers niet meer bruikbaar en worden te gemakkelijk vernietigd. Het 
bewaren van deze gegevens is een punt maar het operationeel houden van deze 
informatiesystemen is een moeilijke opgave. 
 

Een heemkundige heeft de belangrijke taak de getuigenissen over de voorwerpen van de 
vorige generatie te noteren en te beschrijven. Verschillende instanties zoals het Museum 
voor Oude Technieken te Grimbergen (MOT) en het Huis van Alijn te Gent schenken 
speciale aandacht aan het opsporen van de functie van onbekende voorwerpen. De 
meeste heemkundige kringen zijn daar ook gevoelig voor. 
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Een familiefoto uit 1911  van de Heistse familie Bellens - Tubbax 7 

In de promotie voor de 20ste stambomendag die onze heemkring i.s.m. het gemeentearchief 
op 14 februari 2016 organiseert, maken we gebruik van deze mooie foto van de Heistse 
familie Bellens - Tubbax uit 1911  (zie de affiche op voorgaande pagina). 

 

 

 

De  opstelling op de foto van de vele gezinsleden in hun allermooiste kledij is beslist niet 
toevallig en een juweeltje van symmetrie. 

Vader Frans (1) en moeder Maria Antoinetta poseren  (2) centraal op de foto. 

Hun oudste zoon Louis, 17 jaar (3) staat bovenaan, pal in het midden tussen vader en 
moeder. 

Zijn 2 broers Charel, 16 jaar (4) en Jef, 14 jaar (5) flankeren hem respectievelijk links en 
rechts. 

                                                           
7
 Deze bijdrage is gebaseerd op een gekopieerde en niet-gepubliceerde studie van Luk Herteleer, Kwartierstaat 

familie Bellens, Heist-op-den-Berg, 1981, 20 p. Deze studie wordt bewaard in het heemkundige 

documentatiecentrum Heist-op-den-Berg, in de archiefdoos “Familiekunde algemeen”. 
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De 2 oudste zussen Okte of Octavie, 12 jaar (6) en Julie, 10 jaar (7) staan respectievelijk 
uiterst links en rechts op de foto. 

 

 

De 5 jongste kinderen, allemaal meisjes, bevinden zich in de beschermende nabijheid van 
hun ouders: Fien, 8 jaar (8), Virginie of Virs, 6 jaar (9), Marie, 4 jaar (10), Bertha, bijna 3 jaar 
(11)  en Elisabeth of Lies, geboren op 12 januari 1911 en gezeten op moeders schoot (12). 

Omdat deze laatste de 7de opeenvolgende dochter was, werd ze genoemd naar de 
toenmalige koningin Elisabeth (vrouw van koning Albert I). 

Deze gebeurtenis ging in de Heistse weekbladen niet onopgemerkt voorbij : 
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Vertellen we nog iets meer over vader Frans Bellens. 

Frans Bellens werd in 1865 in Booischot geboren, waar hij zijn jeugd doorbracht. Omstreeks 
1887 verhuisde hij met zijn ouders naar Houtvenne. 

De liefde dreef Frans naar Heist-op-den-Berg waar hij in 1893 - hij was toen 28 jaar - huwde 
met Maria Antoinetta Tubbax. 

Het jonggehuwde paar woonde een half jaartje in bij de ouders van Maria Antoinetta, totdat 
hun eerste kindje Louis werd geboren. Daarna keerde het jonge gezin terug naar Houtvenne. 

Niet voor lang echter, want in 1899 vestigden ze zich voorgoed in Heist-op-den-Berg, meer 
bepaald op het gehucht Zonderschot. Frans Bellens zette er de eeuwenoude traditie van zijn 
familie verder door zijn brood te verdienen als landbouwer. 

In de volksmond werd hij “Frans van Pinnekens” genoemd, dezelfde toenaam als zijn vader 
Louis (° Itegem, 6 mei 1840 / † Booischot, 9 maart 1929).  Deze toenaam verwees naar zijn 
beroep van strosnijder. 

Na 1911 werd het gezin Bellens - Tubbax nog verrijkt met 3 kinderen (13 in het totaal) : 
Mathilda of Tille (° 3 januari 1913), Martha (° 18 maart 1915) en Emiel (° 14 november 1916). 
Deze laatste ging als Miel van Pinnekens door het leven.  Of hoelang een toenaam in de 
volksmond over verschillende generaties heen kon blijven voortleven. 

         Luk Herteleer 

 

 

 

Bovenstaande familiefoto foto is ook opgenomen in de Erfgoedbank Kempens Karakter 

(Inventarisnummer  GAH007000015.) 

 

De rijke verzameling foto’s van ons heemkundig en gemeentelijk archief kan u op deze 

website bekijken  : 

 

 www.kempenserfgoed.be/   
 

 

 
 

  

http://www.kempenserfgoed.be/
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Kempische of Kempense manieren. 
 
Eertijds waren de Kempen een uitgestrekte woestenij. Een onvruchtbare streek van 
moerassen, veen, kwachten, zanderige en tegelijk ook waterzieke gronden. Onder een 
dunne bovenlaag dekzand lagen pakken ondoordringbare klei, met daartussen beenharde 
ijzersteenlagen. De boeren gingen het gevecht aan met de weerbarstige grond en deden 
daarbij voor enige zekerheid liever aan veeteelt.  De opbrengst was miniem in verhouding 
tot het gepresteerde werk. Rogge en boekweit konden het best verbouwd worden want 
deze teelten zijn met arme grond tevreden. Niet verwonderlijk dat grote delen van de 
Kempen tot in de 20ste eeuw braak lagen en er maar weinig bewoners leefden. In zulke 
streek waren de mensen aangewezen op zichzelf en een klein aantal dorpsgenoten. Als 
kluizenaars vertoefden ze in hun afgelegen wereld en vervreemdden van de buitenwereld. 
Ze hielden er eigen gebruiken en gewoonten op na en waren een beetje schuw voor al wat 
uit die andere, verre wereld komt. De Kempenaars werkten hard en leefden eenvoudig, ze 
waren al tevreden met een volle buik en een lemen hutje als woonst.  
 

 

 
 
Lemen huisje van Janneken Coeckelbergs – (Heist-Achterheide - Bokrijk) 
 

Ook de gewone omgang ging gepaard met weinig “fontonten”.  Simpel “goeiendag” zeggen 
als begroeting bij het ontmoeten van een buur of dorpsgenoot was al meer dan genoeg.  Het 
kon nog korter door simpelweg ”hey” te brommen. Handen schudden of elkaar hartelijk 
omarmen was er niet bij,  laat staan dat andere mensen begroeten met een kus op de wang 
of, verdorie nog aan toe, met wel drie kussen… Dat was iets voor mensen uit de stad, die 
veel meer streken hadden dan de mensen van de buiten.  Eeuwenlange afzondering heeft 
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zeer zeker de aard van de Kempische inboorling gevormd, waardoor de Kempenaar eerder 
teruggetrokken, afwachtend en wantrouwend stond tegenover allerlei invloeden van 
buitenaf.  
 
Ook vandaag is er nog wat overgebleven van de omgangsvormen van toen. Hoewel, 
langzamerhand heeft de beschaving zijn intrede gedaan in de woeste Kempen.  Ik geef nu 
ook braaf een pootje (de rechterhand uiteraard) als iemand mij de hand aanbiedt.  En raar 
maar waar, ik laat me zelfs kussen door vrouwen en zelfs door venten, want in meer 
zuidelijke gewesten van het land is dat gebruikelijk.  Zelf ben ik als rasechte kempenaar 
geboren en - alsof het genetisch mee doorgegeven was - hield ik me aanvankelijk sterk aan 
de oude plaatselijke tradities.   
 
Niet dat er veel van is bijgebleven in mijn 
verre herinneringen. De eigen zonden 
vergeet men meestal vlug, maar ons 
moeder heeft het meerdere keren onder 
mijn neus gewreven.  Het is alzo verlopen : 
 
 

 
 
Copyright by Stefan Kahlhammer © 

 
Op zekere dag in de vroege jaren ‘60 van 
de vorige eeuw was er een nieuwe 
onderpastoor in Hulshout gekomen die bij 
ons thuis een bezoekje kwam brengen.  

Als “menne’e” (in Hulshout spreken ze de 
“k” en de “t” midden in een woord niet 
uit) van een 4 of 5 jaar oud kreeg ik van 
die vriendelijke mens opeens een arm met 
daaraan een grote hand toegestoken.  Er 
werd ook nog iets gebrabbeld over “Pol” 
of “Polleke”.  
 
Dat ging mijn petje te boven.  Heette die 
mijnheer in dat zwart kostuum misschien 
Paul of Pol ?  Maar de hamvraag was voor 
mij wat die hand wilde.  Wat moest ik daar 
nu mee aanvangen ? Het was een lege 
hand bovendien.  Als er nu eens een bees, 
een stukske chocolat of een koekske had 
in gelegen, dan zou ik wel geweten 
hebben wat de bedoeling was van het 
aanbod.  Maar nu, met die aangeboden 
open hand…, ja wat nu gezongen ?  Dus 
heb ik die pastoor maar getrakteerd naar 
best inzicht en vermogen, en speekte ik 
pardoes in die aangeboden hand. 
 
Ons moe kreeg een onaangename 
verrassing vanwege zoonlief te verwerken 
met deze aanslag op de goede zeden, 
maar gelukkig kon de onderpastoor er het 
grappige van inzien.  Een sermoen van 
moeder zal ik wel gekregen hebben, want 
nadien heb ik bij mijn weten geen recidive 
gepleegd.  

 
Als Kempenaar die zijn wereld kent, schud ik nu ook met iets meer enthousiasme de handen 
die me worden aangeboden. Wees dus maar gerust, ge moet geen schrik hebben als ge me 
de volgende keer ontmoet...               Jan Peeters 
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Een verkrachting te Heist-op-den-Berg in 1625 tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

Einde september 1625 noteerde E.H. Judocus Kegels, pastoor van de Heistse Sint-Lambertus-

parochie8, in het doopregister bedachtzaam het doopsel van volgend pasgeboren kind  :  

 
Doopakte van Joannes Vande Waver  (kopie uit het doopregister, gemeentearchief Heist-op-den-Berg, nr. 12, p 
 

De transcriptie van deze in het Latijn opgestelde doopakte luidt : 

“29
a
 Septemb[ris] 

Baptizatus est Jo[ann]es filius 

Barbare Vanden Waver rumor 

platae est patrem aut patres 

milites hollandores ex illegitimo coitu 

Susc[eptores] Jo[ann]es Rijnkens et Catharina 

Vervoort”9. 

 

Deze doopakte laat zich als volgt vertalen : 
“Op de 29ste september [1625] 
is gedoopt Joannes, zoon van 
Barbara Vanden Waver [ . ] het gerucht 
van de straat is dat de vader of vaders 
Hollandse soldaten [zijn] uit onwettige geslachtsgemeenschap 
Doopgetuigen zijn Joannes Rijnkens en Catharina Vervoort”10. 
 
 
                                                           
8
 E.H. Judocus Kegels was tussen 1613 en 1641 pastoor van de Sint-Lambertusparochie. Uit: LIEKENS 

Lodewijk, Geschiedenis van Heist-op-den-Berg, deel 2, p. 267. Heist-op-den-Berg, 1921. 
9
 Met dank aan Pol Van den Vonder, die ons attent maakte op deze doopakte en een eerste transcriptie uitschreef. 

10
 Met dank aan Eric Van Loo die deze doopakte  transcribeerde.  Hij wees ook op het bestaan van een beter 

leesbare 18
de

-eeuwse kopie van dit Heistse doopregister, bewaard op het Algemeen Rijksarchief Brussel. 
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Het lijkt er sterk op dat zowat 9 maanden vóór deze doopakte - we zijn dan ongeveer 
1 januari 1625 - de onfortuinlijke Barbara Vanden Waver door een of meerdere Hollandse 
soldaten werd verkracht. 
 
De Heistse geschiedschrijver Lodewijk Liekens bevestigt de aanwezigheid van Hollandse 
soldaten in 1625 in Heist-op-den-Berg: “…de oogst op vele plaatsen vernield door krijgsvolk 
komende van Breda en dat gekampeerd was op Werft en de Boonmarkt…”. Dit jaar 1625 
werd volgens Liekens ‘het bedorven legerjaar”. 
 

 
 

De overgave van Breda.  (Diego Velázquez, 1634 – Museo del Prado – Madrid ) 
 

In datzelfde jaar 1625 vond een belangrijke episode uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 

plaats, namelijk het Beleg van Breda. Spaanse troepen o.l.v. generaal Spinola belegerden van 

augustus 1624 tot 2 juni 1625 deze strategisch belangrijke vestingstad. De ravitaillering van 

deze Spaanse troepen gebeurde o.a. vanuit Lier. Vandaar vertrokken Spaanse 

voedselkonvooien richting Antwerpen en Breda. Hollandse soldaten die zich in onze regio 

ophielden vielen regelmatig deze konvooien aan11. De weerslag van het Beleg van Breda was 

dus tot in onze contreien voelbaar. De hele Kempense regio had trouwens te lijden onder de 

heropflakkering van het geweld sinds 1621 (het einde van het Twaalfjarig Bestand) en kreeg 

te maken met rondtrekkende bendes Hollandse soldaten.  De arme Barbara zal het geweten 

hebben… 

Luk Herteleer 

                                                           
11

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Breda (1624-1625)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Breda
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Bonen plukken. 
 
Het was oorlog, negentienhonderdveertig negentienhonderdvijfenveertig. Door sommige 
mensen werd er honger geleden, soms een beetje te veel. Hier bij ons op den buiten was dat 
niet zo erg. Iedereen had wel een hof, klein of groot, of een stukje land om voor zichzelf en 
zijn gezin eten te winnen. Het was een aanvulling bij het karig rantsoen.  
 
De boeren, voor het grootse deel maar kleine boerkens met een of twee koeien en twee 
hectaren grond, zorgden voor hun eigen voedsel zo goed als het kon. Ook zij moesten 
aardappelen en graan leveren aan de vijand maar met een beetje liegen was er wel meer 
opbrengst dan de heren in Brussel mochten weten. De grote boeren probeerden meer 
overschot te telen om aan woekerprijzen te verkopen. Dat was niet erg menslievend. Zoals 
altijd is het de kleine en de sukkelaar die een andere sukkelaar helpt waar hij kan. Iedereen 
kent het spreekwoord : Een volle buik denkt niet aan een lege. 
 
Ieder jaar moesten de landbouwers aangeven hoeveel are aardappelen, graan en dergelijke 
ze hadden geplant of gezaaid.  Ik weet dat België toen volgens de boeren maar twee derde 
van de oppervlakte had dan het werkelijk groot was.  Tijdens de oorlog was elk product 
gerantsoeneerd. Niet alleen het eten, ook kleding, schoenen, kolen en noem maar op.  
Alleen het gras langs de straat mochten de koeien gratis eten. Het was daarom dat de 
kinderen met de koe langs de openbare wegen gingen. 
 
De rantsoeneringskaarten en de eerste zegels waren tijdens de mobilisatie al bezorgd aan de 
bevolking. Dus men wist zeer goed dat er oorlog zou komen.  Elk product was te koop voor 
zegels, men moest natuurlijk geld hebben ook. Voor brood telde zegel nummer één en zo 
was dat voor ieder product een ander nummer.  Een tweede nummer dat ik onthouden heb, 
was het zegeltje nummer twaalf. Dat was voor confituur of wat er moest voor doorgaan.  Er 
was zelfs een liedje op gemaakt en dat ging als volgt : 
 
 

Wat geeft ons zegel twee maal zes :  gelei ! 
Wat plakt aan tafel en aan mes :  gelei ! 

En pure suiker, pure vrucht 
Staat op het potje voor de klucht 

Gelei-gelei-gelei !  Gelei-gelei-gelei ! 
 
 
Maar voor wie zelf niet kon zaaien of planten was het armoe troef.  Zo kwamen er mensen 
uit Antwerpen en Mechelen naar hier die van huis tot huis gingen bedelen. Hier vroegen ze 
een paar aardappelen, daar een eitje of een boterham, als ze honger hadden. Ook groenten 
werden in dank aangenomen. Allemaal mensen die honger hadden. Spijtig waren er ook 
anderen die, als hun winkelzak vol was, naar Heide-Lo naar de zwarte markt gingen om daar 
hetgeen ze gekregen hadden aan woekerprijzen te verkopen.  Ook dat was niet menslievend.  
Een ding is zeker : er waren meer sukkelaars dan woekeraars. 
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Er waren mensen die aan ruilhandel deden. Ze hadden gordijnen of een jas of kousen bij om 
te ruilen voor eten. Thuis kwam een nicht van vader, haar man werkte bij Verrelst, in de 
tabaksfabriek.  Zij bracht tabak en nam eten mee terug naar Antwerpen.  
 
Bij mijn schoonvader ging geen enkele bedelaar met lege handen weg.  Maar wat met echte 
dieven? Dieven durfden ‘s nachts wel eens struiken aardappelen op het veld komen 
uittrekken. Als er maar een of twee struiken weg waren was dat gewoonlijk iemand die 
honger had.  Maar werden er enkele “roten” of soms enkele meters gerooid dan was het 
stelen.  Zoiets werd door iedereen afgekeurd.  Dat was niet meer om eten te hebben maar 
om te smokkelen. Het waren niet alleen patatten die men kwam stelen, ook varkens en 
koeien en geiten en… soms ook bonen. 
 
Straks meer over die bonen maar nu eerst iets over een gestolen geit.  In Schriek woonde er 
een oude weduwe.  Ze moest alles bijeen scharrelen om aan eten te komen.  Op zekere 
nacht was haar enige geit gestolen.  Nu zat dat brave mens ook zonder melk. De garde had, 
na listig speurwerk, de dief te pakken gekregen.  De garde spelde de dief op harde toon de 
les en bewerkte hem zelfs met een paar klappen van zijn matrak.  Voor hij die boosdoener in 
den bak stopte had hij toch gevraagd :  “Hoe kunt ge dat toch over uw hart krijgen om bij 
Marie, het armste menske van de parochie, haar geit te gaan stelen” ?  Waarop de dief 
geschrokken antwoorde :  “Over mijn hart, dat ging nogal, maar over dat muurken achter in 
den hof, dat was veel moeilijker”.  Hij had de geit achter in den hof over een muurtje moeten 
heffen, den deugniet ! 
 
Maar nu over die bonen.  Mijn schoonvader teelde zowel staakbonen als bietzaad en dat 
stond nu toevallig naast mekaar op het huisveld, gescheiden door de “mozegoot”. Een 
mozegoot is – veronderstel ik - toch nog wel door iedereen gekend.  Nu, op een schone 
avond, het was al donker maar met een heldere, volle maan.  Romanus was nog eens buiten 
achter de houtmijt gaan staan en voor hij terug naar binnen ging en de deur zou sluiten, 
keek hij nog eens naar de maan. Opeens viel zijn oog op die staakprinsessen naast de 
mozegoot.  Het was precies of er iemand aan het eind van de voor bonen aan ‘t plukken was. 
Hij dacht, de smeerlap, zelf hebben wij er nog niet van gegeten en gij komt ze al stelen… 
Wacht manneke, u ga ik hebben.  Als het een sukkelaar is moet hij maar bonen komen 
vragen en dan krijgt hij een halve emmer, maar den deze zal ik eens verrassen. 
 
Op handen en voeten en op zijn knieën, zo stil hij kon, kroop Romanus door de mozegoot en 
verder door de voor.  Toen hij zo dicht genaderd was dat hij de dief kon pakken, zag hij wat 
er gebeurde. Een hoge tak met bietenzaad wuifde op commando van een zacht avondbriesje 
heen en weer en zo ook tot tegen de staakbonen. Van op afstand te zien, in de maneschijn, 
leek het wel de arm van een mens te zijn.  Beslijkt en besmeurd trok Romanus terug naar 
huis.  Een geluk dat niemand het gezien heeft, alleen manneke maan, die gluurde hoog aan 
het firmament. 
 
Toen zijn kleren en hijzelf een flinke wasbeurt hadden ondergaan,  kon Romanus er zelf ook 
hartelijk om lachen. 
 

(Verteld door mijn schoonvader Romanus)    Jos Claes 
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Rondom Theofiel Anthoni (deel 1) 
 
door Annelies Focquaert, wetenschappelijk medewerker van het Studiecentrum voor Vlaamse 
Muziek (Antwerpen) 
 
In het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek in Antwerpen onderzoeken we al sinds 1998 de 
levens en werken van Vlaamse componisten uit de 19de en 20ste eeuw. De oprichters van 
de vzw deelden een grote bezorgdheid over de trieste staat van het muzikale erfgoed uit die 
periode, want het werd niet uitgevoerd, er werd vaak op neergekeken, kortom: geen betere 
illustratie denkbaar voor het spreekwoord 'geen sant in eigen land'. Na bijna twintig jaar 
hard werken kunnen we vaststellen dat er heel wat in beweging en in kaart is gebracht en 
dat steeds meer informatie naar boven komt. Er is meer waardering voor de muziek van de 
grote namen - Benoit, De Boeck, Ryelandt,… - maar ook de kleinere namen krijgen meer 
aandacht.  
 

 
 

Theofiel Anthoni. Afbeelding bij Jos de Klerks artikelenreeks 
Herinneringen aan "Heistes Nachtegaal" in Ons Nieuws, 1950. 
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Peter Benoit droeg zijn fluitconcerto, een van zijn bekendste werken, op aan Jan Dumon en 
Theofiel Anthoni, twee fluitisten wiens namen ons vandaag niets of niet veel meer zeggen. 
Dat was de aanleiding om op zoek te gaan naar leven en werk van Theofiel Anthoni, die niet 
alleen een excellent uitvoerder moet zijn geweest, maar ook enkele composities op zijn 
naam zou hebben staan. Een artikel van René Lambrechts in 't Zwaantje (1950) 12 over het 
leven van deze Heistenaar was zo gedetailleerd en interessant dat ik de heemkring 
contacteerde en naar het archief van Heist-op-den-Berg trok, waar archivaris Luk Herteleer 
me een grote documentatiemap ter inzage gaf. Hij waarschuwde dat dit materiaal nog niet 
geordend was, maar dat is net het fijne aan opzoekwerk: je weet op voorhand nooit wat je 
allemaal kan aantreffen. Op basis van deze documenten vond ik niet alleen de nodige 
informatie over Theofiel Anthoni, maar ook nieuw materiaal over zijn leraar Peter Benoit en 
zijn leerling Jos de Klerk 13 , en zelfs een spoor van een gestolen Stradivarius… 
 
Leven en werk van Theofiel Anthoni  
(Heist-op-den-Berg, 05/02/1850 - 16/03/1907) 
 
Van zijn vader Jan Baptist, destijds de muziekbestuurder van de St-Cecilia-fanfare in Heist-
op-den-Berg, ontving Theofiel Anthoni (Antony) zijn eerste muzieklessen. Al op jonge leeftijd 
speelde hij mee in de fanfare en hij was pas 12 jaar oud (1862) toen hij aan de Antwerpsche 
Muziekschool fluitles kreeg van Jan Nicolaus Odufré. In 1864 ging hij naar het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel, waar hij les kreeg van Jan Dumon en op 16-jarige leeftijd (1866) 
de eerste prijs fluit behaalde. Kort na zijn afstuderen verliet Anthoni België om deel uit te 
maken van het orkest van de Franse schouwburg in Caïro (Egypte). Nadien maakte hij een 
muzikale tournee in Frankrijk en Duitsland, waarbij hij onder meer in München rond 1880 de 
oude instrumentenbouwer Theobald Böhm bezocht. 
 
In 1885 werd Anthoni benoemd als fluitleraar aan de Muziekschool te Antwerpen en in 
november 1889 tot fluitleraar aan het Conservatorium te Brussel, als opvolger van Jan 
Dumon; tot zijn leerlingen behoorden onder meer Auguste Strauwen en Jos de Klerk. In deze 
periode aanvaardde hij ook de betrekking van solo-fluitist bij het orkest van de 
Muntschouwburg in Brussel. Het waren functies die hij tot het einde van zijn leven zou 
blijven uitoefenen.  
 
Het Symfonisch gedicht voor fluit en orkest van Peter Benoit uit 1864 werd bij de uitgave 
(circa 1890) door de componist opgedragen "met innige erkentelijkheid aan mynen vrienden, 
de beroemde fluitisten, Jan Dumon […] en Théophile Anthoni, Leeraer bij het K. 
Conservatorium en by de Vlaamsche Muziekschool te Antwerpen" maar wellicht voerde 
Anthoni al op zeer jonge leeftijd dit concerto uit in het buitenland (onder meer in Dresden 
en Leizpig). Waarschijnlijk dateert zijn goede vriendschap met Peter Benoit al uit zijn 
studieperiode; verschillende teksten geven ook aan dat Anthoni als jongeman compositieles 
volgde bij Benoit. 
  

                                                           
12

 Lambrechts, R.: Dankbare hulde aan den Heistsen Nachtegaal Theofiel Anthoni, in: ’t Zwaantje, jaarboek van 
de Heemkundige Kring Die Swane, Heist-op-den-Berg, 1950, p. 19-23.. 
13

 Gepubliceerd op www.svm.be/content/anthoni-frans-theofiel?display=historical_text en op 
www.svm.be/content/de-klerk-jos?display=historical_text&detail=29147&language=nl. 
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Titelpagina van Peter Benoits Concerto voor fluit en orkest. 
 

In 1898 werd Anthoni benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. In 1904 boden zijn oud-
leerlingen hem een bronzen borstbeeld aan van Peter Benoit, gebeeldhouwd door Arsène 
Matton, om zijn 15-jarig leraarschap aan het Conservatorium van Brussel te vieren (dit 
borstbeeld wordt sinds 2005 bewaard in de bibliotheek van het Brussels Conservatorium). 
Rond begin 1900 maakte een hartkwaal het hem steeds moeilijker om te blijven spelen en 
lesgeven. Op 16 maart 1907 overleed hij op 57-jarige leeftijd. 
 
Anthoni componeerde in zijn jonge jaren verschillende oratoria en cantates op tekst van 
Emmanuel Hiel; enkele werden er door de ‘Société de Musique’ van Antwerpen uitgevoerd 
onder leiding van Peter Benoit. Delen ervan werden ook in Heist-op-den-Berg gespeeld, net 
zoals een paar duo's voor fluit, toen ook zijn broer Jozef een eerste prijs fluit in het Brusselse 
Conservatorium had behaald. Van zijn composities is zeer weinig bewaard gebleven: enkel 
een manuscript van een Openingsstuk voor groot orkest is behouden in de bibliotheek van 
het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Volgens nota's van René Lambrechts zou hij 
zelf heel wat partituren hebben vernietigd na slechte kritieken. Het lied Heystes nachtegaal 
is dood van Jan Blockx (voor bariton, fluit en klavier), dat gezongen werd bij een 
herdenkingsmoment aan het graf van Anthoni op 29 mei 1908, bleef bewaard in de 
Antwerpse Conservatoriumbibliotheek. 
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Eerste zijspoor 
 
René Lambrechts vermeldde in zijn tekst (1950) dat er bij Anthoni's familie in Heist-op-den-
berg nog enkele foto’s en visitekaartjes bewaard waren, waaruit Anthoni’s indrukwekkende 
kennissen- en vriendenkring bleek: Jan Blockx, Edgar Tinel, Nicolaj Rimsky-Korsakow, Nellie 
Melba, Léo Delibes, Henry Litolff, Edouard Lalo en Siegfried Wagner lieten hem een 
herinnering na. Vandaag is niet bekend waar deze herinneringen zijn, en of ze nog wel 
bestaan. Spijtig, want als we één spoor volgen, dan komen we al dadelijk terecht in de 
internationale kunstscène van het einde van de 19de eeuw.  
 
Zo schreef Nikolay Rimsky-Korsakov op 13 april 1890 op een visitekaartje: "à Monsieur 
Théophile Anthony - Flûte solo, Capriccio Espagnol". Dit Capriccio Espagnol was een 
orkestwerk uit 1887 van de nog jonge Russische componist, dat dankzij de aanstekelijke en 
levendige Spaanse ritmes heel populair zou worden. In het vierde deel, Scena e canto gitano, 
zit een moeilijke solo voor fluit. De bedanking van Rimsky-Korsakov was dus een heel 
precieze aanduiding voor een moment, wellicht in Brussel, waarop Anthoni geschitterd had 
als solist in dit relatief nieuwe werk. En inderdaad, het was wel degelijk onder leiding van de 
componist zelf dat Anthoni het werk mee had uitgevoerd in De Munt in Brussel. Lezen we 
even mee in de autobiografie van Rimsky-Korsakov:  
 
In de vastentijd [1890] werd ik uitgenodigd om in Brussel twee concerten met Russische 
muziek te komen dirigeren. Ik nam dit aan en vertrok aan het einde van de vastentijd. Het 
werd duidelijk dat mijn uitnodiging te danken was aan de weigering van Joseph Dupont, 
permanent directeur van de symfonische concerten in Brussel, om in dat seizoen te dirigeren, 
doordat er bepaalde misverstanden waren gerezen tussen hem en de bestuurders. Ook 
E.[dvard] Grieg, G. [sic, wellicht Hans] Richter en nog iemand anders werden uitgenodigd. Ik 
werd hoffelijk ontvangen. Joseph Dupont, die de concerten niet definitief had verlaten en 
simpelweg had geweigerd om te dirigeren, was een grote hulp. Ik maakte kennis met alle 
bekende Belgische componisten: de oude Gevaert, Edg[ar] Tinel, Huberty, Radoux, enzovoort. 
Overal werd ik uitgenodigd. Er waren twee concerten en voor elk concert waren er zes 
repetities, waaronder een generale repetitie met publiek. Op het programma stond onder 
meer: de Eerste Symphonie van Borodin, Antar, het Capriccio Espagnol, de inleiding en de 
tussenspelen voor Le Flibustier van Cui, het Poème lyrique van Glazoenov, de ouverture van 
Rousslan, de Russische Ouverture van Balakirev en de Nacht op de kale berg. De repetities 
vonden plaats in een zaal, de concerten in het Munt-theater. De zaal was uitverkocht en het 
succes erg groot. Er werd me een lauwerkrans aangeboden. In Brussel hoorde ik de Vaisseau 
Fantôme [Der Fliegende Holländer van Wagner] en bezocht ik het museum van het 
Conservatorium. Ik hoorde ook Gevaert het klavecimbel en het spinet bespelen, en maakte 
kennis met de 'viole d'amour'. Het afscheid van de Belgen was heel vriendschappelijk. 14  
 
Rimsky-Korsakov was al eerder in België geweest, en wel in 1885, toen op 19 september op 
de Wereldtentoonstelling in Antwerpen een concert te horen was met Russische muziek, 
waaronder Rimsky-Korsakovs Fantaisie Serbe, onder leiding van Théodore Radoux. 15  

                                                           
14

 Rimsky-Korsakov, N.: Journal de ma vie musicale, Parijs, 1938, p. 227-231. Uit het Frans vertaald door 
Annelies Focquaert 
15

 N.N.: Het derde groot muziekfeest, in: Het Handelsblad (Antwerpen), 17 september 1885, p. 2, via 
BelgicaPress. 
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De uitnodiging om in 1890 naar Brussel te komen en concerten met eigen werken te 
dirigeren, was er gekomen na twee concerten in het Trocadéropaleis in Parijs, op 22 en 28 
juni 1889, en via de Luikse hertogin Louisa de Mercy-Argenteau, die zich in die periode sterk 
inzette voor de verspreiding van de composities van de jonge Russische school. Pas enkele  
jaren nadien zou Rimsky-Korsakov echt beroemd worden.16  
 

 
 

Rimsky-Korsakov, Capriccio Espagnol (hoes van een oude plaatopname). 

 
Andere zijsporen 
 
Bij de meeste andere visitekaartjes of foto's die Lambrechts vermeldt, blijkt er een rode 
draad te zijn, namelijk dat Anthoni als solofluitist in De Munt regelmatig een handtekening 
vroeg aan componisten wiens werken er uitgevoerd werden of aan uitvoerders die er 
optraden. Het digitale archief van de Munt (Carmen) bracht ons vanuit de tekst van 
Lambrechts telkens op het spoor van bepaalde uitvoeringen, documenten of personen. 
 
"A Monsieur Anthoni Théophile. Souvenir de Lapissida. Bruxelles. 4 mai 1889." 
Alexandre Lapissida nam afscheid als directeur van De Munt in Brussel op 4 mei 1889. Op die 
datum werd hem door 'les artistes du chant, de l'orchestre, de la danse, les chefs de service. 
MM et Dames des choeurs, du corps de ballet, les employés et machinistes du Théâtre Royal 
de la Monnaie' een prachtige buste van brons aangeboden, gemaakt door beeldhouwer 
Jules Lagae, die nog steeds bewaard is in De Munt.  
 
"A Mr. Anthony, souvenir de Léo Delibe." (1888) 
In april 1888 signeerde Léo Delibes de partituur van zijn ballet Sylvia, ou, la nymphe de 
Diane, en een foto van zichzelf voor zijn vriend Fréd. Rotiers, directeur van het Brusselse 
kunstweekblad L'Eventail. Sylvia werd opgevoerd in De Munt op 2 februari 1888, de 
gesigneerde partituur met foto is bewaard in het archief. 
  

                                                           
16

 Zie noot [3]. 
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"Souvenir à Monsieur Anthoni. Paris. 7 avril 1889. E. Lalo." 
Op 7 mei 1889 werd Lalo's Bretoense opera Le Roi d'Ys in De Munt uitgevoerd. Waarom de 
datum en de plaats niet lijken te kloppen (Parijs in plaats van Brussel, 7 april in plaats van 7 
mei), is niet duidelijk. Misschien reisde Anthoni naar Parijs, of misschien vergiste Lambrechts 
zich bij het noteren van de informatie?  
 
Foto van Siegfried Wagner met handtekening en datum: "11 mars 1894". 
Op 21 maart 1894 startte in De Munt een reeks van dertien voorstellingen van Tristan und 
Isolde. Anthoni speelde hierin mee als solofluitist en het kan niet anders of Wagners zoon 
Siegfried was aanwezig bij de repetities, het ging immers om de eerste uitvoering van het 
werk in België.  
 
A Monsieur Anthoni. Souvenir de Nellie Melba. 
De Australische zangeres Nellie Melba maakte in 1887 haar operadebuut in de Brusselse 
Muntschouwburg, als Gilda in Verdi's Othello. Het was de start van een onwaarschijnlijke 
carrière, die haar tot een van de bekendste diva's van haar tijd zou maken. Wellicht is dit 
document een spoor van haar Brusselse debuut. 
 

 
 
Gesigneerde foto van Nellie Melba als Ophelia in Hamlet, circa 1889.Arts Centre Melbourne, Performing Arts 
Collection, Australia. 

 
(wordt vervolgd)     Annelies Focquaert  
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Een nieuw leven voor de Swanepomp ? 
 
Iedere Heistenaar kent het vertrouwde beeld van de mooie Swanepomp aan de voet van de 
Heiste berg.  Niet verwonderlijk dus dat ook heel wat mensen al een tijdlang merkten dat 
het oude monumentje onrustwekkende slijtage begint te vertonen. Zowel de hardstenen zuil 
als de bekroning met de zwaan, het kunstige smeedwerk van Tuur Vereecke, een artistiek 
gewrocht dat zonder overdrijving de vergelijking kan doorstaan met dat van de put van 
Quinten Matsys in Antwerpen, zijn aan voortschrijdend verval onderhevig. 
 

 
 

Dit is wel degelijk de Swanepomp, maar dan wel voor de eerste wereldoorlog.   De bekroning met het 
smeedwerk van Tuur Vereecke zou maar tientallen jaren nadien verschijnen en het gebouw op de achtergrond 
– “ de boterhal” – werd al omstreeks 1912 afgebroken.  (foto eigendom van Gaston van den broeck) 

 
Heemkring Die Swane beschouwt het als een van zijn opdrachten om de vinger aan de pols 
te houden wanneer het gaat over het behoud van het Heistse onroerend erfgoed.  Het is dan 
ook mede onder impuls van onze kring dat het gemeentebestuur, als eigenaar van het 
monument, de aanzet heeft gegeven tot het uittekenen van een restauratietraject.  Over de 
huidige stand van zaken met betrekking tot de opstart van het restauratiedossier vinden 
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onze lezers al enige toelichting in het voorwoord door heemkringvoorzitter Rik van den 
Broeck, op de eerste pagina’s van deze eerste Swanekoerier van 2016. 
 
Enkele elementen van het dossier zijn interessant genoeg om er nu al wat duiding bij te 
verstrekken. 
 
Van meet af aan waren alle betrokken partijen het erover eens om een beroep te doen op 
de deskundigheid van de eigen docenten in de gemeentelijke kunstacademie. 
Academiedirecteur Dirk Lemmens gaf reeds in de startvergadering van het project aan wat 
de principes zijn van de conservatierestauratie en van de minimale ingreep : restauratoren 
moeten  het unieke karakter van elk kunstwerk, de oorspronkelijke materialen en hun 
natuurlijke veroudering respecteren en ingrepen dus tot het strikte minimum beperken.  In 
dezelfde optiek van respect voor de integriteit van het kunstwerk, moet elke ingreep of 
toevoeging ook herkenbaar en onderscheidbaar zijn.  Vanuit de erfgoedzorg verdedigt men 
immers de opvatting dat het prioritaire belang van het erfgoed erin  bestaat dat dit een 
drager van informatie is, een boodschapper.  De missie bestaat dan uit het zo leesbaar 
mogelijk houden en zo ongeschonden mogelijk bewaren van die boodschap, ten bate van de 
huidige generatie en van diegenen die na ons komen.  Volgens de opvattingen van de 
monumentenzorg in de strikte zin, gaat men dus proberen om zoveel mogelijk het 
authentieke kunstwerk te bewaren, zelfs als dat betekent dat daarin uiteindelijk een aantal 
lacunes zichtbaar blijven. 
 
De gespecialiseerde en ervaren academiedocenten vroegen zich ook reeds in de 
aanvangsfase af of het toch niet aangewezen zou zijn om bij dit zeer specifiek 
restauratieproject op een of andere wijze een beroep te doen op de expertise van iemand 
als architect Sander Peters,  een alom vermaard en gerespecteerd erfgoedspecialist die zeker 
op het vlak van restauratie van hardsteen zijns gelijke niet heeft in Vlaanderen en o.a. reeds 
restauraties van dorpspompen verwezenlijkte die thans internationaal als voorbeeld  
worden geciteerd.  
 
De gemeentelijke Technische Dienst evalueerde die suggestie en kwam tot de slotsom dat  
op grond van de artistieke specificiteit, voorzien in de wet op de overheidsopdrachten van 
2006, architect Sander Peters best zou kunnen kan aangesteld worden als ontwerper en de 
academie van Heist-op-den-Berg als aannemer (uitvoerder), waardoor de 
restauratiewerkzaamheden voor de gemeente dus een werk in eigen beheer zouden zijn.  
 
De Heistse academie liet er alvast geen gras over groeien en deed stante pede wat gevraagd 
was, nl. contact zoeken met architect Sander Peters en hem voorzichtig vragen eens even in 
Heist bij de Swanepomp poolshoogte te komen nemen.  Ook dat plaatsbezoek kwam vlot  in 
orde. Daaropvolgend kwamen de heer Peters en de beeldhouwleerkrachten van de 
academie samen tot volgende conclusies :  
 
De pomp is een fraai sierstuk met knap smeedwerk, dat goed bewaard is gebleven. 
Oorspronkelijk was het een dubbele pomp. Dit is duidelijk te merken door de sporen en 
resten van de tweede waterbak.  De waterinfrastructuur is wel onbruikbaar geworden en 
een terugkeer naar de oude infrastructuur is onmogelijk.  Er wordt den ook  gesuggereerd 
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om een nieuwe infrastructuur, eventueel in een te graven put naast de pomp, met 
leidingwater te voorzien.  Een drukknop op de pomp zou dan water kunnen laten stromen. 
 
De pomp is vergelijkbaar met die van Zoutleeuw (zie afbeelding).  Er wordt aangeraden om 
de pomp van Zoutleeuw als voorbeeld van renovatie te nemen. 
 

 
 

De leeuwenpomp van Zoutleeuw 
 

Afgaande op de toestand van de pomp opteert Sander Peeters ervoor om het schadebeeld 
te behouden en te kiezen voor plastisch herstel (zoals bij de pomp van Zoutleeuw). 
Vastgesteld werd nog dat de cementvoegen 1 cm breed zijn. Om de 
herstellingswerkzaamheden gemakkelijker te laten verlopen wordt aangeraden de pomp te 
demonteren en over te brengen naar de werkplaats. 
 
De bekroning in gietijzer en smeedijzer. 
 
Op het eerste zicht is de kroon volgens Peters relatief goed bewaard gebleven. Ze bestaat uit 
gietijzeren stukken en uit smeedijzer. Het ijzer is in goede staat. Er wordt oxidatie 



De Swanekoerier jan.-feb. 2016   30  

 

vastgesteld en enkele blaadjes smeedwerk zijn verdwenen en zullen gekopieerd moeten 
worden. 
 
Tot zover – in grote lijnen – de conclusies van de experten.  Op basis van hun gedetailleerd 
rapport kon de gemeentelijke administratie vervolgens aan de slag gaan.  Dat dit jammer 
genoeg weer niet van een leien dakje loopt kunnen onze lezers vernemen in het voorwoord 
bij deze Swanekoerier waarnaar al in de aanhef werd verwezen.  
 
Enkele wetenswaardigheden over de Swanepomp :  
 
Niet altijd stond de pomp aan de voet van de berg.  Hieronder zien we ze, op een van de 
oudst bekende foto’s van het kerkplein, daterend van omstreeks 1887 (!), gesitueerd voor de 
Sint-Lambertuskerk.  Op de wat wazige foto is op de achtergrond het nog bestaande huis 
“De Zwaan” te zien.  Het lijkt erop dat boven op de zuil een joekel van een lantaarn is 
geplaatst.  Niet onlogisch natuurlijk, als men beseft dat alle bergbewoners zich ook tijdens 
donkere winterdagen naar de pomp moesten begeven om aan water te komen. 
 

 
 
In 1905 kwam het monument voor de oud-strijders van de revolutie van 1830 – ter 
gelegenheid van de 75-jarige herdenking - op de berg te staan en verhuisde de pomp naar de 
voet van de berg.  Lang bleef ze daar “een pomp”, zonder meer. Eer ze de naam 
“Swanepomp” mocht dragen, zouden er nog een 30-tal jaren en een wereldoorlog overheen 
gaan.  In de komende nummers van De Swanekoerier zullen we geregeld rapporteren over 
de stand van zaken van het restauratieproject en laten we onze lezers kennis maken met de 
rijke verzameling aan foto’s die in een tijdspanne van 130 jaar werden gemaakt van een van 
onze meest bekende kleine monumentjes. 
         (red.) 
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Teerfeest van “verloren maandag”. 
 
Zoals we in het vorig nummer van De Swanekoerier al aankondigden : 
Afspraak in cc Zwaneberg op verloren maandag, dus  op 11 januari 2016 .    
 
Voor de late beslissers volgt hier nog eens het menu : 
 

Welkomstdrank, vergezeld van hartige hapjes 
Krabcocktail, geserveerd met knappertjes 

Fluwelige witloofvelouté 
Sappige kalfsmedaillon met warme wintergroenten en aardappelgratin 

OF 
Romig vispannetje met aardappelpuree 

Keuze uit een dessertenpalet met chocolademousse, saffraanrijspap of bavarois 
Koffie of thee met koekjes 

 
Prijs : 44,00 € per persoon.  In die prijs is begrepen :  aperitief en tafeldrank, koffie/thee. 
 
Wie wil deelnemen schrijft het gepaste bedrag tijdig – graag vóór 31 december 2015 – over 
op rekening nr. BE13 4161 0959 5139 van Heemkring Die Swane, met de vermelding : 
“TEERFEEST” en de aanduiding VIS of VLEES.   

Het feest start om 18 u 30.  Ontvangst vanaf 18 u 15. 

Let op ! Er is een kleine wijziging t.o. vorige aankondiging :  het feest vindt plaats in “Zaal 
Velodroom” op het gelijkvloers van het cc, i.p.v. in de bovenzaal van het Derde Bedrijf.  
Wordt aangeduid aan de ingang van CC Zwaneberg. 

 

Attentie :  Lidgeldbijdrage voor het jaar 2016 niet vergeten ! 

Alweer spoeden we ons in snel tempo naar een nieuw jaar.  Dat wil zeggen dat we weer bij 
onze trouwe leden komen aankloppen voor het innen van het lidgeld. 

Al heel wat jaren op rij slaagt Die Swane erin om deze bijdrage te behouden op slechts 9,00 
euro.  Daarmee ben je ervan verzekerd om opnieuw minstens een jaar lang lid te blijven van 
een heemkundige kring die alle mensen met “een hart voor Heist” wil blijven verenigen.  
Daarenboven ontvangen al onze leden tweemaandelijks de razend interessante 
“Swanekoerier”, het tijdschrift waarvan we weten dat velen er telkens weer reikhalzend 
naar uitkijken ! 

Bij dit nummer zit een overschrijvingsformulier als geheugensteuntje ;  schrijf voor 31 januari 
2016 het lidgeld van 9,00 euro over op rekening nr.  BE13 4161 0959 5139 van heemkring 
Die Swane in Heist-op-den-Berg, met vermelding  “LIDGELD 2016”.  Doen ! 
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Agenda 
 
 

Zaterdag 26 december 2015 :   jaarlijkse wandeling op tweede Kerstdag in de Netevallei.   
Een steeds weer massaal bijgewoonde familiale en feestelijke happening, waarop iedereen 
van harte welkom is. 
 

Met glühwein en kerstcake achteraf !  Start om 13 u 30 aan het lokaal van Natuurpunt, 
Leopoldlei 81, in Hallaar. 
 

Een initiatief van Natuurpunt afdeling Heist-op-den-Berg. 
 

 

 

Maandag 11  januari  2016 :  Op de maandag volgend op de zondag na Driekoningen houdt 
heemkring Die Swane zijn traditioneel teerfeest van “verloren maandag”  
 

Prijs : 44,00 € per persoon.  – graag vóór 31 december 2015 – over te schrijven op rekening 
nr. BE13 4161 0959 5139 van Heemkring Die Swane, met de vermelding : “TEERFEEST” en de 
aanduiding VIS of VLEES.   (zie details op pagina 31) 
 

Aan tafel om 18 u 30.  Ontvangst vanaf 18 u 15.  Let op ! Het feest vindt niet plaats in de 
bovenzaal van Derde Bedrijf, zoals eerst aangekondigd, maar wel in “Zaal Velodroom” op het 
gelijkvloers van het cc. 
 

 

 

Zondag 31 januari 2016 : stambomendag  GADC BEGIJNENDIJK – BETEKOM 

 

in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk.  

 

Iedereen is welkom van 09.00 h tot 18.00 h. 
 

 

 

Zondag 14 februari 2016 : De 20e genealogische dag van heemkring  Die Swane wordt een 
jubileumeditie ! Voor de eerste maal zijn we te gast in de polyvalente zaal van 
cultuurcentrum Zwaneberg, van 10 – 18 u. Om 14 u. is er een lezing door Dr. Johan 
Dambruyne.  Stamboomvorsers en alle andere belangstellenden zijn hartelijk welkom.  
Gratis toegang !  
 

Zie voor alle nodige info de mooie affiche op pagina 11.   
 

 
 

Zondag 6 maart 2016 : Start van het nieuwe museumseizoen.  Heemmuseum Die Swane  
met de radioverzameling van Remy Waegeman kunnen vanaf dan weer elke zondag worden 
bezocht van 14 u. tot 18 u. 

 

Kerkplein 24 – 2220 Heist-op-den-Berg.   Gratis toegang ! 
 


