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Op de voorplaat : Toen de Swanepomp nog een gewone dorpspomp was.
(foto : Erfgoedbank Kempens Karakter – Inventarisnr. GAH001000908 )
Een vredig tafereel aan de voet van de Heistse berg : Een jongeman op klompen, omringd door een groepje kinderen, kijkt
vrank in de lens van de camera. De zes jongens die rond hem staan doen hetzelfde. Het enige meisje van het gezelschap
heeft geen interesse voor de fotograaf, maar neemt wat afstand van de anderen en kijkt ernaar. Op de achtergrond daalt
een man de berg af, met zijn fiets aan de hand.
Wie de jonge Heistenaars waren die op deze foto werden vereeuwigd nabij de boterhal en de waterpomp, dat zullen we
nooit te weten komen. Wat we wel weten is dat het tijdstip waarop onze fotograaf zijn camera opstelde voor de berghelling
meer dan een eeuw geleden is. De boterhal werd immers afgebroken rond 1912 en de pomp verhuisde rond 1905 van het
kerkplein naar haar huidige standplaats. Wat er in 1935 mee aan de hand was leest u op pagina 48.
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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
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Met de deur in huis.
Uit het vorige nummer van de Swanekoerier onthouden we de grote bezorgdheid waarmee
onze heemkring de evolutie bekeek van het restauratiedossier dat zijn beslag moest krijgen
om de Swanepomp, een van onze meest iconische kleine monumenten, die al sedert
geruime tijd onderhevig is aan aftakeling, voor de ondergang te behoeden. De vrees dat het
restauratieproject zou stagneren deed alvast enkel heemkundige alarmbellen afgaan.
Nu we twee maanden verder zijn konden we uit welingelichte bron vernemen dat de
procedure lopende is en dat het de goede kant op gaat. Toch besteden we ook in dit
nummer nog de nodige aandacht aan onze fraaie dorpspomp, zoals te zien is aan de voor- en
middenpagina’s van dit nummer. Immers, zo lang dit kleine maar fijne monument niet is
hersteld in zijn vroegere glorie, achten wij het onze opdracht als heemkring om de zaak van
nabij te blijven opvolgen.
In het nog jonge jaar 2016 kunnen we al terugblikken op enkele geslaagde activiteiten ; het
beste bewijs dat Die Swane springlevend is en blijft gedijen. Op verloren maandag, 11
januari vond het traditionele teerfeest plaats in zaal Velodroom van het Cultureel centrum
Zwaneberg. Zoals steeds werd het weer een gezellige bedoening, met een overvloed aan
spijs en drank en goedgeluimde gasten.
Zondag 14 februari werd aangekondigd als een hoogdag voor de talrijke genealogen die jaar
in jaar uit te gast zijn op onze stambomendag. Deze twintigste editie werd daarom in een
feestelijk kleedje gestoken : voor het eerst ging het evenement door in de polyvalente zaal
van cc Zwaneberg, met dank aan het gemeentelijk archief en zijn gewaardeerde
medewerkers Gabriele en Luk.
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In de namiddag werden de ijverige speurneuzen gestoord in hun opzoekwerk door een
lezing die gebracht werd door Dr. Johan Dambruyne van het Rijksarchief in België. Met
behulp van een presentatie op reuzenscherm werd aangetoond dat deze overheidsinstelling
de trein naar de moderniteit niet heeft gemist. Er werd een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan
de opdracht en de werking van het Rijksarchief, maar evenzeer werd aan de
geïnteresseerden de weg getoond om via de internettoepassing toegang te krijgen tot de
ongelooflijk massa gegevens die het Rijksarchief bezit en waarvan de digitalisering dag na
dag groeit. De titel die Dr. Dambruyne aan de lezing had gegeven luidde dan ook heel
toepasselijk : “Het Rijksarchief en de publiekswerking. Inzetten op digitale dienstverlening
en interactieve communicatie.”

Dr. J. Dambruyne

De inleiding tot de lezing werd gegeven door burgemeester Luc Vleugels. Zijn toespraak
geven we hierna integraal weer.
Laten we tot slot ook even vooruitblikken naar wat er de komende lente zoal op het
programma staat. Vaste prik is de heropening van het heemmuseum en de radioverzameling
op de eerste zondag van de maand maart. Dit jaar is dat op 6 maart en bij die gelegenheid
zal er een kleine expo te zien zijn rond “Helse bijbels en devote boekskens”. Waar het over
gaat wordt haarfijn uitgelegd door Jan Peeters in een bijdrage die in deze Swanekoerier
verschijnt onder dezelfde titel. Boeiende lectuur ! Op onze agendapagina achteraan vragen
we ook uw aandacht voor de erfgoeddag op zondag 24 april. Thema : Rituelen. En schrijf
zeker ook al de komende meiboomplanting op 22 mei in uw agenda. Een feestelijke
aangelegenheid en ook een onvervalst ritueel : het ontluiken van de natuur en de
begroeting van een nieuwe lente, tezamen met alle goeds dat we daarvan mogen
verwachten. Want : hoop doet leven…!
Rik Van den Broeck
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Toespraak van burgemeester Luc Vleugels ter gelegenheid van de 20e
genealogische dag van heemkring Die Swane op 14 februari 2016.
Dames en heren,
Vrienden van de genealogie,
Vrienden van de heemkring,
U weet uiteraard dat het vandaag Valentijn is. Maar weet u het nóg? Weet u nog, dat
Valentijn voor de eerste keer in uw leven kwam en u eigenlijk uw eerste pasjes aan het
zetten was richting uw stamboom, maar dan in dalende lijn? En weet u nog wat u toen
dééd? Weet u nog, dat u uw kersvers lief een fotootje toonde van toen u klein was? En weet
u nog, dat het niet lang duurde, vooraleer ook uw lief haar peuterfotootje toonde?
Verliefden willen zo snel mogelijk elkaars verleden delen. Onze herkomst bepaalt ook een
stuk van wie we nu zijn, en mensen zijn er ontzettend nieuwsgierig naar. Mensen weten dat
van mensen, en daarom weten pril verliefden dat ze elkaar een plezier doen met dat
verleden. En heeft u de paradox in het verhaal van die geliefden gemerkt? Al vanaf de
eerste prille pasjes op weg naar hun nakomelingschap keren ze zich…. naar hun verleden!
Een paradox zit ook in de passie van de genealogen, de stamboomklimmers die, des te hoger
ze klimmen, des te meer ze hun wortels, hun roots vinden. Het figuurlijke
stamboomklimmen is dus in de praktijk eerder iets van graven naar ons verleden.
Een paradox zat ook in de uitnodiging die ik kreeg vanwege een heemkringlid in een wat
ondeugende luimige bui, die mij vertelde dat, als we dat wilden, we deze namiddag met de
hele familie de boom in konden. Nu heb ik al méér dan ééns de boom in gekund, dat valt in
mijn job regelmatig voor, maar ik herinner mij niet, dat ik daar ooit een positief gevoel bij
had. Maar nu wel. Paradoxaal genoeg klinkt dat van de-boom-in-kunnen nu niet als een
verwensing, maar als een warme uitnodiging. Een uitnodiging tot de feestelijke 20 ste
genealogische dag van heemkring Die Swane.
Diezelfde nieuwsgierigheid naar onze voorouders was zeer zeker ook één van de
belangrijkste redenen voor romantische heemkundigen als die van Die Swane, om al in 1992
een cursus genealogie op poten te zetten, samen met de toenmalige Vereniging voor
Familiekunde Mechelen en lesgevers Walter Swinnen en Leo Vervloet, en om op 23 en 24
maart 1996 voor het eerst een genealogische tweedaagse te organiseren.
In de sedertdien afgelopen 20 jaar heeft de jaarlijkse stamboomdag op meerdere locaties in
Heist een onderkomen gevonden, zoals in zaal “Sirene”, de oude bibliotheek naast het
vroegere rijkswachtgebouw, en in het ruime fanfarelokaal van zaal “De Zwaan”.
De
genealogische cursus en die eerste stamboomdag kwamen niet zomaar uit de lucht
gevallen. Waar stamboomklimmerij gedurende eeuwen eerder het speelterrein was
geweest van een select groepje van adellijken en gestudeerden zoals geschiedkundigen,
archivarissen, geestelijken en onderwijzers, begon de belangstelling voor het voorgeslacht
zich uit te breiden tot in bredere lagen van de bevolking.
Het ontstaan van lokale heemkringen in de tweede helft van vorige eeuw bood heel wat
gewone mensen de mogelijkheid om zich aan de streekgeschiedenis te wijden. En vooral ook
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het onderzoek naar de eigen voorouders werd daarbij gestimuleerd. Lokale heemkundigen
zoals Lodewijk Liekens, Rene Lambrechts, Jozef Weyns en Jef Buts gingen vooral over het
verleden van de dorpen van Heist en omringende, wat in feite ook een manier is om ons
voorgeslacht in beeld te brengen, want onze dorpen en onze voorouders, ze zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wij zijn eigenlijk in belangrijke mate het resultaat van wat vanuit onze voorouders tot bij ons
is gekomen: van wat we van hen geërfd hebben op materieel vlak, maar ook van wat ze ons
hebben overgeleverd aan waarden, gebruiken en kennis. Onze herkomst kennen, helpt ons
dus bij het begrijpen van onszelf.
Het kennen van onze herkomst kan ook ons wereldbeeld beïnvloeden. Iemand die bv. weet
dat zijn overgrootouders met hun kinderen 4 of 5 jaar op de vlucht waren tijdens de Eerste
Wereldoorlog, iemand die bv. weet dat zijn grootvader één van de Berkley Belgians was
tijdens die Eerste Wereldoorlog, één van die alleenstaande Belgische mannen die in het
noorden van Engeland op exact dezelfde manier werden bekeken als de Syriërs nu bij ons,
wel, die dat weet, die kijkt wellicht nét iets anders tegen de huidige vluchtelingen aan als
iemand anders. Ons verleden plaatst ons voor een spiegel, doet ons onszelf relativeren.
De genealogie is de afgelopen 30 jaar erg veranderd, in een stroomversnelling gekomen.
Dank zij de samenwerking van de gemeenten met hun lokale heemkringen heeft men nu in
eigen dorp de informatie beschikbaar die vroeger in de Rijksarchieven moest gezocht
worden. Zo heeft ook Heist een eigen archief, dat twee maal per week toegankelijk is voor
opzoekingswerk.
Ook de computer betekent uiteraard een zegen. Over de stand van zaken en heel wat tips &
trics in verband met digitale technieken en genealogie, gaat het straks uitvoerig in de lezing
van dr. Johan Dambruyne: “Het Rijksarchief en de publiekswerking. Inzetten op digitale
dienstverlening en interactieve communicatie.”
En er zijn nóg andere wetenschappelijke ontwikkelingen die tegenwoordig de genealogie
beïnvloeden. Zoals bvb. het DNA-onderzoek, dat familiebanden objectiveert en zo bestaande
familieoverleveringen exact-wetenschappelijk kan toetsten, migratiebewegingen in kaart
kan brengen en zelfs licht kan werpen op de ontwikkeling van de menselijke soort .
Behalve het kennis maken met die spannende technologische vooruitgang in de genealogie,
blijkt de gelegenheid om met gelijkgezinden samen te zijn in een gemoedelijke sfeer, de
gezellige, familiale uitwisseling tussen mensen – nieuwelingen én oude klanten- toch ook
een gesmaakte, zoniet de meest aangename, kant te zijn van een stamboomdag als deze.
Onze nonkel Marcel – Verlooy, medestichter van heemkring “De Linde” in Olen en broer van
mijn moeder – is over zoveel jaar ook in onze boom gekropen. Op zoek naar Jean Baptist
uiteraard, een van de burgemeesters van Brussel… we moesten eens familie zijn. Kón ook
goed zijn, want vader – mijn grootvader - Frans Verlooy had zowat een generatie lang zijn
stempel op het Olense politieke leven gedrukt, en politiek zit dus blijkbaar al veel langer in
mijn bloed dan ik besta. Het heeft niet mogen zijn. Maar toch drie maal hoera voor nonkel
Marcel. Het bleek namelijk, dat de Verlooys van grootvader Frans dezelfden waren als de
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Heistse Van Loo’s en dat de Appelen/Appels-stam van de vrouw van Frans - nakomelingen
van een vondeling onder een appelboom - …. zowaar de Wimpelhoeve in Wiekevorst heeft
bewoond en de Verlooy-stam dus, op weg van Heist naar Olen, is aangetakt…in Wiekevorst!
Kan het schoner?
Ik dank nonkel Marcel tot het einde mijner dagen. Zijn stamboomklimmerij zocht JeanBaptist, burgemeester van Brussel, maar vond uiteindelijk Heistse wortels,… én ene Appelen
onder een Wiekevorstse boom. Ik ben dus uiteindelijk, als een echte Appelen, ook niet ver
van de boom terecht gekomen. En na mijn Valentijnverhaal van daarstraks begrijpt u dat dit
een uitermate prettige vaststelling is voor mij, want, zoals u weet, ben ik ook een beetje
verliefd geworden hier.
Mijn felicitaties aan de verantwoordelijken van het Gemeentelijk Archief en heemkring Die
Swane, die samen met vele andere heemkundige en genealogische kringen op gepaste wijze
20 jaar stamboomdagen in Heist-op-den-Berg gedenken in deze jubileumeditie van 2016.
Ik wens jullie allemaal ‘den boom in’, en ik hoop dat dit jullie, net zoals bij mij, tot een
uitermate prettige vaststelling mag leiden.
Luc Vleugels

14.02.2016
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Volksgeneeskunde
Is deze titel juist? Ik weet het niet. Toch denk ik dat het er iets mee te maken heeft.
Onlangs, na het overlijden van een dierbare, had ik de gelegenheid te snuffelen in oude
documenten en tussen deze verschillende papieren ontdekte ik een oud schrijfboek met
daarin uitleg wat er moest gebeuren bij het optreden van verschillende ongesteldheden bij
mensen en ook bij dieren.
Na opsporen en navraag bij familieleden van de overledene kwam ik tot het besluit dat deze
geschreven remedies in gebruik moeten geweest zijn in het begin van de jaren 1900. Daar er
toen nog geen dokters waren zoals nu in de huidige tijd denk ik dan ook dat deze
geneeswijzen van mond tot mond overgegaan zijn door zogenaamde genezers die de
plattelandsbewoners hielpen om alle onheil zoveel mogelijk te bezweren. Hierna volgen er
enkele zoals ze in het gevonden schrift vermeld staan.
Voor de roos
Een paternoster ter ere van den Heilige Eongius dat de roos mag verdwijnen.
Driemaal dat zeggen en den asem ophouden .
Een kruis maken en zeggen, ‘Ik genees u in de naam van onzer Heer Jezus Christus’.
Driemaal dat zeggen en den asem ophouden.
Om de roos te genezen moet men ’s morgens voor de zon op komt een mol vangen van het
mannelijke geslacht in de meimaand en in de rechter hand laten sterven.
Zo hebt ge de macht om de roos te genezen.
Ge moet een mol vangen die in een groef vroet, niet in een hoop, want in de hoop is
vrouwelijk geslacht.
Voor bloed tegen te houden
Den steek die God kreeg die niet zwoor of niet brak, dat zeggen zonder den asem op te
halen.
Men moet er dus bij voegen.
En het bloed stelpte over zijn gebenedijds lichaam tot dat het stolde, dan is men zeker.
Als men ergens veel bloedt, gekapt of gesneden’ kan men met dit krachtige gebed het doen
stoppen.
Voor wild vuur
Wild vuur blust vuur
Wild vuur vertrek van hier
Keesten vuur moet wekken en
Wild vuur moet vertrekken
3 maal een kruis over maken
3 maal de kaars over uitblazen
Voor verstuikt
Heilige patroon St. Elooi wier aandenken we U heden ophalen bid voor ons nu en in de uur
onzer dood.
Gods macht is machtiger dan die van al de duivels.
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Door deze woorden zullen pezen en zenuwen op hare plaats komen en ook genezen gelijk
voor dezen xxx ( de naam noemen)
In de naam van de driemaal Heilige God de Vader en den Zoon en den Heilige Geest
Voor buikpijn of koliek
Ik benoem U in naam van Gods deel, den Vader, den Zoon en den Heilige Geest dat deze
(ruinpaard of merrie) van het koliek niet kreveert of berst.
Drie kruisen over maken en benoemen
Voor een kind dat het zuur in de darmen heeft
Kookt aardappelen zonder zout en geef van dit aardappelwater alle dagen drie koffielepels
na het eten.
Voor verbrandheid
Op goeden vrijdag is Jezus doorwond en heeft gezworen of gezwold en zal genezen gelijk
voor de xxx (noem de naam van de gewonde)
Voor een beest dat dik staat
Men zegt eerst de soort van het haar
H. Andreas, H. Bibiena, H. Bibiane, H. Sebastianus, H. Sergavinus
Vijf onze vaders ter ere der heiligen en tussen iedere vader, ons geloofd zij den vader den
zoon en den H. Geest.
Voor de koorts
Wanneer een zieke veel koorts heeft dan kan men de koorts afnemen.
Ge komt bij de zieke in de kamer
Ge plaatst u tegen de muur juist gelijk Jezus Christus aan het kruis is gestorven met uw
armen uiteen en voet overeen
Juist hetzelfde en ge zegt in u zelve vijf Onze Vaders en vijf Weesgegroeten en voor de vijf
bloedige wonden van Jezus Christus maar de zieke moet met u meebidden.
Die doet ge ook vijf Onze Vaders en Weesgegroeten bidden.
Voor het speen
Een ajuin laten koken in een halve liter wijnazijn, er dan goed mee wassen en afdrogen en
nadien fijn olie aandoen.
Voor een paard dat verstopt staat
Ge neemt een liter zoete melk en een pakje saffraan, een half pond suiker en een goed half
flesje fijn olie.
Geef dat tweemaal per dag op.
Voor een rund of koebeest dat verstopt is
Ge neemt een goed flesje bier en enige laurier bladeren en laat dat goed koken.
Als het gekookt is neem de laurierbladeren er uit en dan doet ge in het bier een half pond
van de beste kandijsuiker er in .
Laat dat goed smelten en geef dat op tweemaal daags tot dat het er door is.
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Voor de vloed
Over Lionsberg kwam ik gegaan
Daar vond ik drie maagden staan
De eerste maagd sprak, gij zijt genezen
Ik zal u helpen
De tweede maagd die sprak
Uw bloed zal stelpen
De derde maagd die sprak in Jezus Christus naam
Het is door Maria’s kracht, bloed stelpt (3maal) ge zijt genezen
Indien de persoon bevrucht is moet men zeggen : Hetgeen vast is moet vast blijven
Voor het fijt of kwade zweren
Neem een halve liter gerstenbier, een snede zwart roggenbrood (de korst eraf), twee
vetkaarsjes, een handvol keskenskruid, een half vierdeel zoete boter, dat goed laten koken
en ondereen doen, en er warm opleggen.

Keskenskruid = Kaasjeskruid ?

Voor de pootziekte
Geef de beesten welke niet aangetast zijn van de ziekte tweemaal per dag in hun drank, drie
dagen nevens een, een weinig anijszaad en ze zullen bevrijd zijn.
Voor tandpijn
Leg de rechter vinger op de tand en zeg tegen de lijdende
Leest een paternoster voor de H. Apolonea en ge zegt
H. Apolonea dat de tandpijn mag verdwijnen
Tussen man of vrouw, is het een man zegt ge voor de man, is het voor de vrouw dan zegt ge
voor de vrouw en dan leest ge zelf een paternoster en het is gedaan.
Voor buikpijn (voor kinderen)
Op het kerkhof kwam ik gegaan
Daar zag ik St. Bemoedend staan
St. Bemoedend waartoe zijt gij gekomen om hem of haar het hart af te steken eer nog niet
alle missen zijn gedaan, eer nog niet alle boeken zijn gelezen, zult gij hem of haar van de
buikpijn genezen
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Voor het fijt of iets dat zweert
Wanneer iemand het fijt heeft of iets dat hard zweert dan neemt men heel zwart brood,
twee sneden of zowat meer en dat doet ge zeer fijn kapot zo klein als het kan
Dan gebruikt ge een zekere hoeveelheid bruine zeep
Zet dat goed onder elkander
Warm het op de stoof en als het goed ondereen is legt ge dat op de plaats waar de pijn is
Doe dit twee of driemaal daags
Warm opleggen en na een paar dagen is het gedaan, dan zal het uitbreken.
Voor iemand die verbrand is
Daar kunt ge ook zalf voor maken
U neemt zes vetkaarsjes waar ze mee strijken en neem honderd gram van de beste smout
Zet het goed ondereen, u moet zelf zien of het niet te dik of te dun is en leg dat daar op
Tweemaal per dag met een zuiver doekje en het zal goed genezen.
Iemand die hard verkouden is
Dan neemt ge een fles bier of wat meer, en wat haver en van de beste kandijsuiker
Laat dat zeker een kwartier koken en zet het dan af en neem het zo warm als u kunt uitstaan
Ge zult hard zweten, past goed enige dagen op en ge zult er vanaf zijn
Ge moet dat drinken ’s avonds als ge gaat slapen
Ook voor verkoudheid, neem een pint beste kandijsiroop en kaper jenever of cognac
Laat dat goed koken en neem daar ’s morgens en ’s avonds een lepel van in.
Als er iets in de ogen zit
Neem uw rechter duim en wrijft over het oogscheel heen en weer en zegt
Ons Lieve Vrouwke heeft het er laten ingaan en zal het er ook laten uitgaan
Het is geen goed of geen kwaad, het is Lieve Vrouwkens zaad.
Voor den astma of kwaden hoest
Men neemt een pond van de beste siroop of honing en doe daar de helft van een halve liter
cognac is en dat goed laten koken
Daar alle dagen wat van innemen maar bijzonder ’s morgens.
Om wratten weg te doen
Als iemand wratten heeft dan neemt ge een patat, snijdt hem door en wrijf eene helft erover
en zegt
Gelijk deze patat zal verdwijnen zulde gij wrat ook verdwijnen
Maar ge moet dit sap van de patat laten aandrogen en ge speet de patat terug bijeen met
een stokje en een koord en werp hem ergens in waar hij kan rotten, en als de patat rot is zijn
zeker uw wratten weg.
Voor een splinter
Als iemand een splinter ergens in heeft dan pakt men simpel verkensgal
Wrijf daar maar over en ze komt er vanzelf uit.
Tony Van der Beken.
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Van helse bijbels tot devote boekskens.
heemmuseum.

Gelegenheidsexpo in het

Ieder jaar worden de bezoekers bij de heropening van heemmuseum Die Swane vergast op
een thematische tentoonstelling en die traditie zal op zondag 6 maart 2016 worden
voortgezet. Er zullen o.m. oude originele bijbels te zien zijn uit de 16de eeuw, van
Antwerpse drukkers zoals Willem Vorsterman, Hendrik Peetersen van Middelburch en Jakob
van Liesveldt.
De ontwikkeling van de westerse beschaving is ongetwijfeld het meest gebaat geweest bij de
uitvinding van de boekdrukkunst, die als een katapult de maatschappij vooruit heeft
gestuwd. De verspreiding van kennis en wetenschap kwam hiermee in een
stroomversnelling. Johannes Gutenberg startte in 1455 in zijn primitieve drukkerij de
moderne tijd op. Zijn eerst gedrukte boek was een Latijnse bijbel.

Gutenberg

Ook het eerste Nederlandstalig boek dat van de pers kwam in 1477 was een bijbel. Het was
de zogenaamde “Delftse bijbel”, in Delft gedrukt bij Jakob Jakobs en Mauricius Yemants van
Middelborch. Alleen het Oude Testament was beschikbaar, zonder de Psalmen.
Eén of twee jaar later verschijnt er opnieuw een bijbel voor het Nederlands taalgebied. Een
monumentaal werk dit keer. In een groot formaat werd de complete bijbel, voorzien van

De Swanekoerier mrt.-apr. 2016

43

132 prachtige houtsneden gedrukt te Keulen. Deze “Keulse bijbel” is uitgegeven in twee
versies, een Hoogduitse en een Nederduitse editie. In deze uitgave is het bijbelboek
Hooglied wel in het Latijn gelaten vanwege de sensuele en erotische teksten, die blijkbaar
niet geschikt waren om in de volkstaal om te zetten en de mensen op slechte gedachten
zouden brengen.
Daarna bleef het even stil op de bijbelmarkt, tot pater-priester Maarten Luther in 1517 de
kat de bel aanbond met zijn stelling tegen de aflaathandel. Luther kreeg evenwel de wind
van voren en de misbruiken werden door de kerk verdedigd, het bracht immers veel geld op.
Luther was teleurgesteld en verontwaardigd omdat hij door paus Leo X de les was gespeld,
en ging op eigen houtje door. Het protestantisme was daarmee definitief gelanceerd en
protestanten zouden maximaal gebruik maken van bijbel en drukpers om hun ideeën te
verspreiden.
In de Nederlanden werd Antwerpen de plaats waar bijbeluitgaven massaal van de pers
rolden. Alle grote drukkers hadden er hun persen staan en vanaf 1520 volgde de ene na de

Illustratie uit de Vorstermanbijbel (houtsnede)
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andere bijbeldruk. Het waren vooral Jakob van Liesveldt en Willem Vorsterman die het
leeuwendeel van de bijbels uitgaven. Aanvankelijk waren die gebaseerd op de Latijnse
Vulgaat-bijbel, maar gaandeweg ging vooral Liesveldt de reformatorische toer op.
In 1526 gaf Liesveldt de eerste complete Nederlandstalige bijbel uit. Later nam hij geleidelijk
de Duitse Luthervertaling als basistekst, en plaatste bovendien de erg riskante protestants
getinte voetnoten van Luther naast de bijbeltekst. Bij zijn zesde bijbeldruk in 1542 liep het
voor hem verkeerd af. Op 27 november 1545 werd hij ter dood veroordeeld en amper een
dag later werd op de Grote Markt van Antwerpen zijn hoofd gescheiden van de romp.
Willem Vorsterman bracht waarschijnlijk de mooiste bijbel van de 16de eeuw op de markt
met zijn eerste uitgave van 1528. Vorsterman was voorzichtiger dan Liesveldt en bleef met
zijn vertaling dichter bij de geautoriseerde Vulgaattekst. De houtsneden zijn van de hand
van Jan Swart en Lukas Van der Leyden, de meesters op dat vlak.
Wanneer Vorsterman op het matje moest verschijnen voor enkele ongeoorloofde passages
in zijn bijbels wist hij handig de schuld op de letterzetter te wentelen, en verwees hij tevens
naar de verkregen toestemming en privilegies om de bijbel te mogen drukken en verkopen.
Hij wist er zijn leven mee te redden.
Sommige Antwerpse drukkers bewandelden andere onnaspeurbare wegen om zich veilig te
stellen, vooral als zij het protestantisme genegen waren. Joannes Hoochstraten kon de
inquisitie misleiden door onder pseudoniemen te werken. Zo bedotte hij de overheid door
als “Adam Anonymus te Basel” of als “Hans Luft te Marburg” ondergronds boeken te
drukken in Antwerpen onder de neus van de kerkelijke justitie.
Op een gegeven moment waren alle bijbeldrukken op de index van verboden boeken
geplaatst door Karel V. De stedelijke overheid werkte echter niet voluit mee met de harde
lijn van de keizer en wilde dat Antwerpen een commercieel aantrekkelijk centrum bleef,
voor welke gezindheid ook. Bijbels drukken bleef echter een risicovolle activiteit. Bijbels
werden geregeld in beslag genomen en openbaar verbrand, soms samen met de ketters. Dat
leidde ertoe dat protestanten en hun drukkers veiliger plaatsen gingen opzoeken en
uitweken naar het Noorden van Duitsland en Nederland. Embden in Oost-Friesland nam de
rol van Antwerpen over.
Onder druk van het succes van de reformatie organiseerde de katholieke kerk de Contrareformatie. Met het concilie van Trente wilde de kerk het verval keren en interne
mistoestanden op orde stellen. Eén van de opdrachten was het vertalen van een
goedgekeurde bijbel in de volkstaal. Theologen aan de universiteit van Leuven kregen deze
taak toegewezen onder leiding van Nicolaes Van Winghe. In 1548 verscheen bij drukker
Bartholomeus Van Grave in Leuven de eerste druk van de “Leuvense Bijbel”, die tot ver in de
19de eeuw de standaardbijbel voor rooms-Katholieken werd. In 1599 werd na een lichte
aanpassing van de Latijnse brontekst en de Nederlandse vertaling deze bijbel bij Moerentorf
in Antwerpen gedrukt, waarbij deze ook de “Moerentorfbijbel” geheten werd.
De katholieke kerk schakelde nu ook over in een hogere versnelling en produceerde voor de
massa velerlei religieuze boeken die de gelovigen aanspoorden tot een devoot leven.
bijbelse geschiedenissen en heiligenlevens werden populair, naast stichtelijke
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verhandelingen hoe christenen dienden te leven. Vele van deze uitgaven werden voorzien
van mooie prenten en luxueuze banden voor de kapitaalkrachtiger elite. “De navolging van
Christus” van Thomas van Kempen was één van de vele uitgaven welke eeuwenlang succes
genoot en zelfs nu nog steeds waardevol en leesbaar is. De bijbel zelf vond men lange tijd
niet echt aangewezen lectuur voor de rooms-katholieke leek.

De Moerentorfbijbel

Pas in de 20ste eeuw kwam hier verandering in met de Canisius-vertaling en nadien de
Willibrord-vertaling, die wel op grote schaal verbreid werden.
Jan Peeters
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Antonius Bouwens uit Itegem te Bouvignes-Sur-Meuse omgekomen tijdens de
Brabantse Omwenteling in 1790.

Tijdens het doorbladeren van de Itegemse overlijdensregisters stootte ik op dit
overlijdensbericht van Antonius Bouwens van 16 september 1790. Bouwens werd gewond
opgenomen In het hospitaal van Bouvignes-sur-Meuse. en overleed er enige tijd later, in
september 1790. Via dit bericht van Bernardus Van Bol aan pastoor Laeremans te Itegem
werd de thuisparochie van Antonius Bouwens op de hoogte gebracht van zijn overlijden.
Bernardus Van Bol was religieus in de abdij van de Benedictijnen te Vlierbeek en was tijdens
het jaar 1790 aalmoezenier in het hospitaal van Bouvignes-sur-Meuse.
Antonius Bouwens werd gedoopt te Itegem op 21 februari 1766 als zoon van Guilielmus
Bouwens en Joanna-Maria Van Castel. Hij was dus bij zijn overlijden 24 jaar oud en zijn
vader Guilielmus was toen nog in leven. Tijdens het jaar 1790 stonden de patriotten en de
Oostenrijkse troepen tegenover elkaar langs de Maas tussen Hastière en Bouvignes-surMeuse. Na de Franse Revolutie waaiden de revolutionaire gevoelens ook naar onze streken
over en wilden de mensen in onze gewesten het juk van de Oostenrijkers afwerpen. Daarom
kwam men in opstand tegen het Oostenrijkse gezag en deze opstand werd bekend als de
Brabantse Omwenteling.
De patriotten stonden destijds te Bouvignes onder leiding van George Frederick Koehler
(1758-1800). Koehler was een succesvol Engels veldheer die zijn strepen had verdiend
tijdens de verdediging van Gibraltar. Koehler was overigens de uitvinder van een kanon dat
men in een zeer scherpe hoek kon opstellen zodat het bijna loodrecht naar beneden kon
vuren. Dit kanon bleek zeer efficiënt voor de verdediging van de rots van Gibraltar door de
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George Koehler. Fragment uit het schilderij van John Trumbull, getiteld “ The sortie made by the garrison of
Gibraltar, 1789”, met daarnaast het door hem ontworpen kanon.

Engelsen in 1782 en 1783. Hieronder nog een passage uit het werk “Militaire Jaerboeken
der Belgen, deel II, uitgegeven door Cauvin te Brussel in 1836” over de rol van Koehler in de
Brabantse Omwenteling en in de streek van Bouvignes :

Ivan Dockx

De Swanekoerier mrt.-apr. 2016

48

1935. Toen een nederige dorpspomp werd gepromoveerd tot monument.
De plooien verraden dat de grote foto op de pagina hiernaast afkomstig is uit een tijdschrift.
We staan aan de voet van de Heistse berg en kijken naar de inhuldiging in 1935 van de
dorpspomp die in dat jaar verfraaid werd met een smeedijzeren bekroning. In de top van de
putkevie prijkt een sierlijke zwaan. Het smeedijzeren vlechtwerk werd vervaardigd door
onze plaatselijke kunstsmid Tuur Vereecke. Vanaf dan zal de pomp de naam “Swanepomp”
dragen.

Tuur Vereecke in zijn atelier. Op de achtergrond de plantekening van zijn kunstsmeedwerk, met onderaan het jaartal 1933. De steen
die bovenop de pomp zal geplaatst worden is ook al aanwezig. Daarop lezen we de spreuk “ARBEID ADELT”.
Foto’s : Heemkundig archief Die Swane – Erfgoedbank Kempens Karakter GAH001000145 en GAH001000429

Enkele van de geportretteerden zijn goed te identificeren, maar de meeste mensen die er op
figureren zijn vooralsnog onbekend, of er hoort “waarschijnlijk” te worden gezet voor de naam.
Kunstsmid Vereecke staat uiterst links vooraan, achter de bloementuil. Zijn vrouw Thea Van Tricht
is de dame naast hem, onder de paraplu. De man rechts die een toespraak houdt is meer dan
waarschijnlijk de toenmalige Heistse burgemeester, Paul van Roosbroeck. Verder vermoeden we
dat de besnorde figuur met hoed in het midden Lodewijk Liekens is.
En dan toch even gissen – louter op basis van vage herinneringen - : zou de wetsdienaar van dienst,
die met zijn rijzige gestalte en hoge kepie boven de rest van het gezelschap uittorent “Wies, de
garde “ kunnen zijn ? En was hij niet de vader van Linneke, die het pittoreske snoepwinkeltje
uitbaatte naast café ’t Pleintje en het herenhuis van vrederechter Torfs ? Mogelijk herkennen
oudere lezers hem en nog andere mensen op de foto. Dan is die informatie altijd welkom bij de
redactie van De Swanekoerier.
(red.)
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Over deugdzame én ondeugende (?) oude liedjes...en een schoolrijmpje
In de aanloop naar onze DOE-expo Oozzewiezewatte over oude liedjes, die we de voorbije
lentemaanden 2014 - met veel dank aan Erfgoedcel Kempens Karakter - en met veel succes
konden organiseren, ontvingen we van ons actief kringlid Lea Vonckx een interessante
heemkundige bijdrage over hetgeen zij en haar vriendinnetjes in hun jeugd (jaren ’30 en ’40,
maar ook later nog in gebruik op het eerste zicht) hier bij ons in groot-Heist zoal zongen bij
het (kinder)spel...
We drukken deze teksten hierbij integraal af, omdat er mogelijk nog oude lokale (en andere)
elementen met een diepere cultuurhistorische bodem kunnen inzitten... Reacties zijn zoals
steeds van harte welkom bij de redactie of bij Lea-zelf (015.22.02.06) !
a. Liedjes bij het zwieren (schommelen)
1 slaagt de klok, 2 slaagt de klok, 3 slaagt de klok, 4 slaagt de klok,
5 slaagt de klok, 6 slaagt de klok, 7 slaagt de klok, 8 slaagt de klok
9 slaagt de klok, 10 na elf uren, hoe lang zal dat nog duren?,
Janneke de Keizer, 10 pond ijzer, 10 pond lood,
Is Janneken de Keizer nog niet dood ,
Achter de kant daar lag wat zand...
dat voeren we naar Engeland,
van Engeland naar Spanje,
appeltjes van Oranje,
peerkens van de eerste boom,
al wie eerst dat peerken plikt,
krijgt ne zilv’ren (of gouden) kroon
Kroon, kroon van biezen,
In de winter zal het vriezen,
In de zomer zal het zonneke schijnen,
Den lopen de boeren op klompen,
Op gelazen,
Vat vat vat ,
Waar de Heilige geest op zat,
Wit papier, zwart papier, nog ne goeie uitzwier!..
Na heel dit liedje mocht de volgende op de zwier (schommel)... Dan werd weer het hele
liedje gezongen en dan de volgende en weer herhaalde alles zich, enz...enz...
n.v.d.r. : In een versie uit de provincie Vlaams-Brabant van ditzelfde liedje gaat het er iets
minder kindvriendelijk aan toe...
De kroon is van biezen.
In de Winter zal het vriezen,
in de zomer zal het zonneke schijnen,
en al de kinderen die niet wijs (=braaf) zijn, die zetten we in ons varkenskot..',
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Achter de bank daar lag wat zand,
We reden er mee naar Engeland.
Van Engeland naar Spanje,
appeltjes van Oranje,
peerkes van den hoogsten boom.
En al wie 't rapst een peerke pakt die krijgt de gouden zilveren kroon.
b.Balspelen
Bal tegen de muur gooien...
Een bal tegen een muur gooien was een veel beoefend kinderspel. Ook hierbij werd veel
gezongen... Bijvoorbeeld volgend lied, waarbij veel gebaren hoorden, voornamelijk telkens
men de bal opgooide!..
Achter het kapelleke staat een potteke met water,
Een potteke met zeep, ik waste mijn handen,
Ik droog ze af, ik steek ze in mijn zijde,
Ik kniel erbij, ik sta weer op,
Ik bedank de goede God, ik maak een kruis en ga naar huis
Bij de laatste zin draait de speler zich helemaal om en moet dan ook de bal nog opvangen.
Lea Vonckx
Bedenking van de redactie: Wie de teksten aandachtig leest, zal beamen dat ook het
interbellum duidelijk nog de sfeer van het rijke Roomsche Leven moet geademd hebben...
zelfs van Janneke De Keizer vragen we ons af of Janneke de Grijzer (Leuvens dialect voor
“blèter” of “krijser”) eigenlijk niet de oorspronkelijke lezing kan zijn geweest...
Een steen in het altaar stelt een archaïserend Christusbeeld voor, dat volgens de
overlevering ieder jaar groter wordt. Vandaar "Jezus in 't Steentje". Bij de Leuvense
bevolking is die kapel meer bekend onder de benaming van "de Kapel van Janneke de
grijzer”, naar een thans verdwenen beeldje van een wenend (in het dialect “grijzend”)
ventje. Het werd aanroepen door menig ouder opdat hun peuters en kleuters minder
zouden wenen. Volgend liedje was vroeger algemeen bekend:
Janneke de grijzer
Tien pond ijzer
Tien pond lood
Janneke de grijzer is niet dood.
Naast het “katholieke” aspect, kan anderzijds evenwel ook nog naar het dikwijls
“aangebrande” aspect van vele van die spelliedjes verwezen worden... Meer hierover in
een volgende Swanekoerier!..
Van een heel andere aard is volgend bijzonder gedichtje, dat werd ingezonden door
heemkringbestuurslid Luc Van Herck. Zijn moeder, Martha Seymus, geboren in Heist-Goor in
1917 (jazeker!...) kent het nog altijd uit het hoofd. Het is een educatief rijmpje dat
aangeleerd werd in de lagere school te Heist-Goor (1928 ). Dat was in een tijd toen
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vrouwenemancipatie nog een ver verwijderd ideaal was en de “gender-gerelateerde”
rolverdeling iets vanzelfsprekend. Huishoudscholen en landbouwhuishoudscholen (o.m.
Berlaar, Wiekevorst, Deurne…) zorgden voor een opleiding die beantwoordde aan wat toen
van meisjes werd verwacht. En ook in Heist-Goor leerde men dus al van in de lagere school
wat de taken waren van een meisje. Dit gedichtje lijkt dan ook een beetje op een brave
Kempense versie van het alom bekende West-Vlaamse wijsje over “Tineke van Heule” …

Als ik groot ben zal ik werken
Werken als de beste meid
Kragen strijken, linnen merken
Doeken zomen met veel vlijt
Als ik groot ben zal ik koken
Net zo goed als moeder kan
Koffie zetten, het vuur opstoken
Koeken bakken in de pan
Dan mag moeder rustig leven
Ik doe al het werk alleen
Wil ze aan mij ook iets geven
Met de kusjes ben ik tevreen

(red.)
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Rondom Theofiel Anthoni (deel 2)
door Annelies Focquaert, wetenschappelijk medewerker van het Studiecentrum voor Vlaamse
Muziek (Antwerpen)
Nog materiaal uit het Heists archief
Een ander merkwaardig document dat met de familie Anthoni te maken heeft, is de bundel
genaamd Leergang in de Muziek van Jan Baptist Anthoni (1818-1884), vader van Theofiel
Anthoni. De kaft vermeldt diens naam en als datering (in modern handschrift) 'rond 1840'.
De bundel heeft duidelijk een bewogen leven achter de rug, met beduimelde randen en
brandschade.

De eerste pagina van de Leergang in de Muziek, Archief Heist-op-den-Berg.
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Het lijkt erop dat dit een deel is van vader Anthoni's leermethode voor harmonie, want het
boek begint 'in medias res', met een zeer vergeelde pagina waarop de 'overmatige sixte'
wordt uitgelegd (en in de harmonieleer is dat toch al een onderwerp voor gevorderden) en
vervolgt op de derde pagina met Capittel 2 van de harmoni of acoorte leere. Het gebruikte
Nederlands is archaïsch, met woorden als tiers (terts), septe (septiem), qiente (kwint), tonink
(tonica) of met als mogelijke benamingen van de leidtoon toon sansibel of gevoolagtig of
süpsemitoniremmoti ('subsemitonium modi', een Duitse aanduiding die rond 1810 voor de
leidtoon wordt gebruikt), of zinnen als 'dees exempel is niet goet wegens slegt geplaceert,
maar dees dat volgt is goet'.
De methode bevat ook andere pedagogische aanwijzingen zoals 'wij gaan nu exempels zien
van ...', of blanco gelaten notenbalken waarop leerlingen hun oefening konden maken. De
meeste notenvoorbeelden zijn becijferd volgens het barokke 'Generalbass'-systeem of basso
continuo. Het is niet duidelijk of dit een vertaling is door Anthoni van een bestaande
methode, dan wel een zelf ontwikkelde leergang voor eigen gebruik. Wellicht is de bron
eerder te dateren in 1810-1820 en wie weet is het document wel een ouder familiestuk of
kopie uit nog vroegere tijden. In elk geval houdt het boekwerk ook op 'in medias res', wat er
op wijst dat het deel uitmaakte van een groter geheel.
Naast deze methode bevatte het dossier Anthoni niet alleen nog een heleboel losse nota's
en kattenbelletjes van René Lambrechts, maar ook een papiersnipper die eventjes te mooi
leek om waar te zijn. Het is een vergeeld, geplooid papiertje met daarop in een oud
handschrift de tekst Antonius Stradivarius Cremonentis Faciebat Anno. 1739 en een dubbele
cirkel met daarin een kruis omringd door de letters A + S.

In het handschrift van Lambrechts staat erbij geschreven: 'Stond in de viool van Theofiel
Anthoni - gestolen 1914 door Duitsers (R. V. Loo, 4-11-49)'. Maar Antonius Stradivarius
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overleed in 1737 en deze aanduiding werd vaak met de beste bedoelingen gebruikt om het
model van een viool aan te duiden in 18de of 19de-eeuwse kopieën.
Op de website van 'The Antiques Road Show' van de BBC is de vraag "is my Stradivarius
real?" zelfs een van hun meest gestelde vragen, en het antwoord van de BBC besluit met:
"But if your violin doesn't have "made in Germany", "made in Czechoslovakia" or "made in
France" printed or stamped on it , usually on the Stradivarius label inside and beneath the f
shaped sound hole, or has the word copi or copy or the name of a country in the language of
that country, you may have a small shop made violin of age worth some research." Het is
goed mogelijk dat Anthoni een mooie en wellicht oude viool in huis had, ook al was hij
fluitist, en dat Duitsers in 1914 deze viool in beslag namen - maar een Stradivarius zal het
niet geweest zijn.
Een partituur
In het archief van Heist-op-den-Berg zit een afschrift van de liedtekst van het eerder
vermelde treurlied Heystes Nachtegaal is dood!, door Jan Blockx in 1908 gecomponeerd
voor de herdenking van Anthoni's overlijden. Het afschrift werd gemaakt door René
Lambrechts vanuit een partituur die sinds 1909 eigendom was van Jos de Klerk (een leerling
van Anthoni die in Nederland carrière maakte), zo blijkt uit de handtekening en nota die
Lambrechts overnam.
De partituur zelf is momenteel niet vindbaar in Heist, maar de Antwerpse
Conservatoriumbibliotheek bezit wel een handgeschreven kopie. Deze kopie draagt dan wel
Blockx' handtekening niet, maar ze heeft zeker gediend bij de uitvoering, aangezien de
partituur zo is gekopieerd dat de pianist steeds tijd heeft om het blad te draaien. De
partituur is interessant door de nauwe samenhang van tekst, bezetting en onderwerp. Het is
een stuk voor mannenstem, fluit en piano, met vier strofen tekst geschreven door Rafaël
Verhulst, een Antwerps dichter die de librettist was voor opera's van Emiel Wambach
(Quinten Matsys), August De Boeck (Reinaert de Vos) en Lodewijk Mortelmans (Kinderen der
Zee). De tekst luidt als volgt:
Heystes Nachtegaal is dood!
Als de looverstemmen fluist'ren
In het nacht'lijk woud,
Als de gouden sterren luistren
Fonklend door het hout,
Hoort de Mei het godlijk stijgen
Van een zuivre taal.
Al de nachtgeluiden zwijgen
Voor den Nachtegaal!
Zoo werd in ons groen landouwen
't Fluitend lied gehoord
't Heeft d'Heyst-op-den-bergsche gouwen
Met zijn klank bekoord.
Zingen kan het en vertolken
Heel de zieletaal.
Luistrend zeiden dan de volken:
Hoor, een nachtegaal!
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Mei geeft thans weer 't zoet bekoren
Van het lentelied.
Doch "Zijn Zanger" nog eens hooren
Zal ons dorpje niet!
Lovend, maar het hart bevangen
Met gebroken taal
Treuren ons verweesde zangen
Om ons nachtegaal.
Maar zijn roem zal fierheid blijven
Voor ons stillen haard.
En als 't windje door de twijgen
Wit bebloesemd vaart
Zal de Mei "Anthoni" vieren
In zijn eigen taal
En voor hem zal 't liedje tieren
Van den Nachtegaal!

Eerste pagina uit Heystes Nachtegaal is dood!, gecomponeerd door Jan Blockx, Bibliotheek Conservatorium Antwerpen.

Het lied begint nachtelijk en donker (bas en piano), tot het zilveren gezang van de
nachtegaal (fluit) opduikt uit het bos. Ook na de volgende strofe keert de nachtegaal weer.
Als de meimaand bezongen wordt, is dat in majeur - tot aan de tekst 'het hart bevangen',
waar de trieste sfeer terugkeert.
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De laatste strofe is sterk en fier: de nachtegaal keert niet terug, maar de herinnering blijft.
De fluit zwijgt, maar als een echo klinkt het gekwinkel nog door in de afsluitende
pianoklanken.
Besluit
Al bij al is er van Anthoni's leven en werk maar bitter weinig overgebleven. Snippers papier,
een oude harmoniemethode, een zeldzame foto, een borstbeeld, een verdwenen viool,
verhalen. Zou het niet mooi zijn als de partituur van Blockx weer kon uitgevoerd worden ?
De fluitist van dienst zou dan ook delen uit Benoits fluitconcerto kunnen spelen, de zanger
een aria uit Quinten Matsijs, de pianist Het wielewaalt en leeuwerkt van Lodewijk
Mortelmans…

NOTEN
[1] 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.
[2] 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.
[3] Rimsky-Korsakov, N.: Journal de ma vie musicale, Parijs, 1938, p. 227-231. Uit het Frans vertaald door
AnneliesFocquaert.
[4] N.N.: Het derde groot muziekfeest, in: Het Handelsblad (Antwerpen), 17 september 1885, p. 2, via
BelgicaPress.
[5] Zie noot [3].
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Heilige Apollonia, Maagd en Martelares
Heden ten dage hebben bijna alle mensen een goede tandverzorging. Maar dat is pas
gekomen met de babyboomgeneratie na WOII. De ouders en grootouders van de
babyboomgeneratie gingen wel al eens te rade en voor verzorging bij de Heistse
gerenommeerde tandarts "de Rosse Van den Broeck" 1, maar soms had men daar een helse
schrik opgedaan zodat men liever andere middelen aanwendde dan bij tandpijn terug te
gaan naar een tandarts.
Zowat 40 jaar geleden, anno 1977, schreef Rik Wouters 2 in het welbekende reclameblaadje
"Ons Nieuws" dat de patrones tegen de tandpijn, de Heilige Apollonia, eerherstel kreeg te
Booischot 3. In Booischot werd en wordt ze ook wel als gemeengoed "Apleunke" of
"Applonjke" genoemd. "Apleunke" werd twee jaar geleden in Booischot nog in ere
gehouden. Een goede Booischotse vriend, die de ambitie heeft om nog dit jaar "schapenkop"
te worden (maar dat kan geen aardigheid zijn want vroeger trokken herders en boeren ook
langs Booischot met hun schapen naar de veemarkt/schapenmarkt te Lier), stuurde mij in
2014, enkele dagen voor de dag van 9 februari, feestdag van "Heilige Apollonia", een digitaal
bericht met volgende melding : "Moet wel in de late namiddag op de chiro in Booischot iets
gaan nuttigen wegens Applonjke en de kenners weten dat dat nog nen hèttekop 4 is."
De Heilige Apollonia is nu al achter de rug, maar als eerbetoon aan de maagd en martelares
Apollonia, maar natuurlijk ook als eerbetoon aan de heemkundigen en schrijvers Rik
Wouters en Jef Buts, volgt hieronder het integrale artikel uit "Ons Nieuws".

Sint-Appolonia 5, patrones tegen de tandpijn krijgt eerherstel te Booischot
Vijf jaar geleden schreef de Heistse folklorist Jef Buts in een wekelijkse bijdrage over de
kalenderheiligen van de streek in ONS NIEUWS, het volgende over de eerdienst tot de H.
Appolonia, maagd en martelares.
Het feest van de H. Apollonia wordt gevierd op 9 februari. Als patrones tegen de tandpijn
wordt deze heilige vereerd te Herentals, Lier, Mechelen, Willebroek, Peulis en te Booischot.
Te Peulis, langs de provinciebaan Mechelen-Heist staat een kapel, gebouwd rond 1900,
waarin een houten beeldje van de H. Apollonia is ondergebracht. De tandpijnlijders
onderhouden er een negendaagse boete en offeren geld. Daarmede koopt men de tandpijn
af, zeggen de mensen. Er is echter geen begankenis, wat wel het geval was te Booischot.
Te Booischot staat in de kerk een afbeelding van de H. Apollonia, met maagdepalm en
nijptang. Er werd ooit heel wat geld geofferd en het gebruik van de negendaagse boeten
heeft er lang stand gehouden. Op de feestdag van de heilige waren er vijf missen en was de
toeloop van het volk heel groot. Vooral ook omdat het die dag jaarmarkt was, die druk werd
bezocht door mensen uit de omliggende gemeenten. Nu is deze begankenis en tevens de
1

Dr. Albert Van den Broeck (Heist-op-den-Berg 1899-1988)
Schrijver Rik Wouters (°Tremelo 1937) werd op 11 oktober 2014 na pater Damiaan de tweede ereburger van Tremelo.
3
Sint-Apollonia, patrones tegen de tandpijn krijgt eerherstel te Booischot - Ons Nieuws - nr. 6 - 10-02-1977 - deel 2.
4
'tis zoeënen hèttekop da-g-em nie kunt ooverhoale - moeilijk te overtuigen.
5
De Nederlandse naam van Sainte Apolline d’Alexandrie luidt “Apollonia”, maar ook andere schrijfwijzen zijn legio.. We
hebben de schrijfwijze steeds gelaten zoals ze origineel gedrukt en geschreven werd.
2
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jaarmarkt bijna geheel verdwenen; wel komen nog wel enkele mensen genezing afsmeken
tegen de tandpijn.
Tot hier Jef Buts vijf jaar geleden. Aan zijn laatste zinnetje kunnen we toevoegen: «als die
enkele mensen bang zijn van naar de tandarts te gaan».
WEERSPREUKEN.
In verband met het Sint-Apollonia-feest zijn er in onze streek enkele mooie weerspreuken
gekend, die we in het kader van deze bijdrage zeker eens moeten citeren. Sint-Apollonjke
stond destijds bij de boeren bekend als een «herdekop» wat is op te maken uit het volgende
rijmpje over dooien en vriezen:
«Met Sint-Antonius en Sint-Sebastiaen (17 en 20 jan.),
Zén de herdekoppen 6 gedaan,
Maar daarachter komt Sint-Amand (6 febr.)
't Is non 7 ne herde kwant 8.
En Sint-Apollon (9 febr.)
Is en herde tron 9;
Daarachter komt dan Sint-Matthijs (24 febr.)
Die werpt 'nen heten steen op 't ijs».
BOOISCHOTSE TRADITIE.
Wat nu die begankenis te Booischot betreft, de ouderen weten er nog over mee te praten. 't
Was een ware hoogdag voor de Booischotenaars. Sint-Apollonia was een feest waarmee
men de vasten een eindje voor was. Het enige nadeel is altijd geweest dat gezien het nog
volop winter is, men nogal eens met felle koude moest rekening houden.
Maar de mensen van voor de oorlog konden best tegen een stootje. Men heeft met SintApollonia vaak sneeuw gezien, maar ook felle stormwinden en regen. Maar een volgend jaar
was het dan weer droog en koud. En 't kwam, zij het dan eer zelden voor, dat men op de 9e
februari de eerste echte lentedag van het jaar beleefde. Want vroeger werd dat feest altijd
op de dag zelf gevierd. De boeren hadden toen immers genoeg tijd om eens naar de eerste
markt van het jaar te gaan. Dat wilde praktisch niemand missen.
De ouderen vertellen met heimwee over de enorme trossen bedevaarders en
marktbezoekers, die, natuurlijk op klompen, langs alle ingangswegen van het dorp op kerk
6

herdekoppen: harde koppen; stijfkop. (nvdr : waarschijnlijk is de betekenis in dit verband terug te brengen tot
“hard bevroren”, refererend naar de laatste stuiptrekkingen van de harde winterkou).
7
non: niet - non gebruikt voor het rijmen van het gezegde.
8
kwant: slim, vlug - hâ is ze allemoal te kwant: te slim of te vlug af (Het dialect van Heist en zijn omgeving).
1. Kameraad, makker, gezel. Verouderd; 2. In niet-ongunstigen zin. Knaap, jongeling, gezel, jonge man, vent
enz. In de algemeene taal vrijwel verouderd; 3. In ongunstigen zin. Kerel, vent. In de algemeene taal vrijwel
verouderd; 4. In toepassing op iemand die zich mal gedraagt of die niet voor vol wordt aangezien. Snaak, rare
snuiter, kwibus. Thans in de algemeene tael de gewone bet. Afl. Kwantin, meid; verouderd. (Woordenboek der
Nederlandsche Taal)
9
tron: persoon; hoofd (kop) - tronie: voor een persoon, in den vorm ”tronje” of ”tronie”; hoofd; kop. In alg. taal
blijkbaar sinds lang verouderd. (Woordenboek der Nederlandsche Taal)
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en plein toestroomden. De marktkramers probeerden er hun stem voor het pas begonnen
jaar, en de liedjeszangers van Aarschot lieten de menigte hun nieuwste producten
beluisteren, geschreven in de donkere winterweken die achter de rug lagen.

Vóór- en achterkant van een Heilige Apollonia-devotieprentje uit Booischot, anno 1928.

Om het verhaal van Jef Buts en Rik Wouters na veertig jaar wat aan te vullen zullen we eerst
wat wetenswaardigheden geven over de patrones van de tandpijn en daarna geef ik nog l
wat wetenswaardigheden over de Heilige Apollonia van mijn goede Booischotse vriend.
Apollonia van Alexandrië, Egypte; martelares; †249; patrones van tandartsen, tandtechnici
en van lijders aan tand- of kiespijn; ook van koeien. Haar voorspraak wordt ingeroepen bij
hoofdpijn, neusverstopping, tand- en kiespijn. 10
Zij was een bejaarde diacones en leefde als maagd omwille van Christus in Alexandrië. Ten
tijde van de christenvervolgingen onder keizer Decius (249-251) werd zij gearresteerd en
gemaand terug te keren tot de aloude Romeinse goden. Toen ze standvastig bleef in haar
geloof onderwierp men haar aan allerlei folteringen; zo werden haar alle tanden uit de mond
10

http://www.heiligen.net/heiligen/02/09/02-09-0249-apollonia-alexandrie.php
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geslagen. Toen de beulen voor haar een brandstapel klaarmaakten, sprong ze uit eigen
beweging in het vuur, "terwijl het vuur van de Heilige Geest haar hart in vlam zette", aldus
het oude martelarenboek.
De bisschop en kerkvader Dionysius van Alexandrië († 264; feest 17 november) zegt van haar
- nog geen vijftien jaar na haar dood: "Zij grepen die bewonderenswaardige maagd
Apollonia, die al op jaren was en sloegen al haar tanden uit haar mond. Vervolgens wierpen
ze even buiten de stad een brandstapel op en dreigden haar daarop levend te zullen
verbranden als ze niet de godslasterlijke woorden die zij haar voorzeiden wilde nazeggen. Zij
vroeg een korte bedenktijd, en sprong onmiddellijk eigener beweging in het vuur. Aldus
kwam zij om het leven."
Van mijn Booischotse vriend kreeg ik nog volgende informatie te weten betreffende de
Heilige Apollonia.
In Booischot placht men de volgende weerspreuk te zeggen: "Mé lichtmis valt em oep nen
hiëte stiën moa Applonjke is nog nen hèttekop!".
Voorschreven gezegde werd in onze kinder- en jeugdjaren vaak waarheid, met Applonjke
vroor het vaak de stenen uit de grond met daarbij een gure noordoosterwind. Geen pretje
om toen naar school te sukkelen. Wintertenen - bestaat dat nog ? - waren vaak ons deel en
dat kon pijnlijk zijn. Soms had men ook al eens koude handen en dan moest er op geplast
worden omdat men het niet meer uithield van de kou.
Toen mijn goede Booischotse vriend klein was (jaren '50 en '60 van vorige eeuw) werd er
nog jaarmarkt gehouden. Wat hem daar het meest van bij gebleven is, is de veeprijskamp
die op de Booischotse Paaimarkt gehouden werd en ook wel eens in de Hofdreef. Van zijn
moeder weet hij dat de jaarmarkt net voor en na de tweede wereldoorlog van op het
Schaluin tot op de Vogelroede stond en op de dag zelf (9 februari) gehouden werd 11. Later
bleef er alleen een kleine kermis over, de opendeurdag van de Chiro en de
vogeltentoonstelling van de "Rode Kardinaal". Daar was een tekenwedstrijd aan verbonden.
Onze Booischottenaar is één keer kampioen geworden met een potloodtekening van “De
grijze junco”. Volgens hem : “omdat de tekening goed was, volgens enkele medeleerlingen
omdat ik de zoon van een onderwijzer was...” Nog later was er in Booischot (voor het een
slaapdorp van Heist-op-den-Berg werd) een heropleving van de jaarmarkt door de
zelfstandigen-vereniging, maar enkele zeer koude winters met veel sneeuw en ijs in het
midden van de jaren '80 van vorige eeuw en de splitsing van die “Booischotse
Verstandhouding” betekenden het definitieve einde van de jaarmarkt en bijhorende kermis.
Heden ten dage is Applonjke nog slechts een herinnering voor de ouderen en "een zéér ver
van mijn bed gebeuren" voor de jongeren. Vooral het bijna volledig verdwijnen van de
kleinhandel, het grote aantal inwijkelingen, de provinciebaan (Dorpsstraat) die dag en nacht
(te) druk is en de nefaste gevolgen van het steeds sterker wordende aanzuigeffect van onze
kerngemeente Heist-op-den-Berg zijn hiervan de oorzaak.

11

In de rubriek “markten en kermissen” van Zwaantje nr. 2 staat : BOOISCHOT. Markten : Jaarmarkt met
“Apleunke”, 9 Febr. 1951 ( Grote begankenis)
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Mijn Booischotse zegsman wist mij ook nog te vertellen dat de Heilige Apollonia ook werd
aanroepen tegen het speen. Wat voor kwalijke gevolgen kon zorgen wanneer er voor uw
bezoek aan de patroonheilige, wegens plots opkomende tandpijn, iemand voor u geweest
was om met de teen van de patrones over zijn pijnlijke plaats, die zich meer onderaan het
lichaam situeert, te wrijven…

Tandpijnkapelletje, nabij de Bierhoeve, Averbode. De Heilige Apollonia houdt in haar rechterhand een trektang vast.

12

Dit kleine kapelletje met de heilige Apollonia bevindt zich in het wandelgebied "Averbode
Bos en Heide", op de as Kapel van de Zeven Weeën (Turnhoutsebaan) - abdij van Averbode.
Eric Van Loo

12

(nvdr) : zie ook op p. 40 van dit nummer, in het artikel over volksgeneeskunde, de bezwering BIJ TANDPIJN.

De Swanekoerier mrt.-apr. 2016

63

Schenkingen
Kringlid mevr. Marieke Spruyt-Bervoets bezorgde aan de heemkring een bundel gevarieerde
documentatie en twee houten katrols, afkomstig uit het molenhuis dat hoorde bij de thans
verdwenen “molen Liekens”.
De familie Storms-Heylen verrijkte onze heembiblotheek met het vierdelig werk “La Belgique
et la Guerre” en voegde er een aantal postkaarten aan toe.
Heemkringlid Paul van Hemeledonck vulde de collectie doodsprentjes aan met een volle
doos en enkele welgevulde mappen.
E.H. Johan Goris schonk aan het heemmuseum twee zilveren oliedoosjes in een houten etui.
Met dank aan de milde schenkers.

MUSEUM
OPEN
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Agenda
Zondag 6 maart 2016
Heemmuseum Die Swane op het Heistse kerkplein opent opnieuw de deuren. Tot en met 30
oktober 2016 kan iedereen op zondag van 14 u. tot 18 u. kennis maken met onze ongemeen
rijke heemkundige collectie en met de fraaie radioverzameling van Remy Waegeman .
Het kersverse museumseizoen zetten we in met een gelegenheidsexpo onder de titel “Van
helse bijbels tot devote boekskens “. In deze kleine maar fijne tentoonstelling krijgen we
bijzondere boeken te zien, zoals een facsimile van het oudste gedrukte boek in het
Nederlands, het Oude Testament van "de Delftse bijbel" uit 1477, en de prachtig verluchte
"Keulse bijbel" uit 1478.
De tentoonstelling loopt tot 17 april 2016 en is, zoals het heem- en radiomuseum, gratis te
bezoeken.

Zaterdag 23 april 2016. Parochiezaal Booischot, 20.00 u
Vanaf 19.15 dansinitiatie door Westelfolk – de behoeders van de Kempische volksmuziek.
Daarna optreden van :
CIRCO MAXIMO (B) en SHANTALLA (Sco/Irl)
Inkom: 15,00 euro - Voorverkoop: 12,00 euro
Info en tickets: J’O Van Dessel, tel. 0495 53 13 23 of jo.van.dessel@hotmail.com www.bergfolk.be - Facebook: Bergfolk. Organisatie : Natuurpunt Heist-op-den-Berg.

Zondag 24 april 2016. Heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, Heist-op-den-Berg

Thema : rituelen. In het museum zal een tentoonstelling te zien zijn rond “plechtige
communiefeesten en communicanten”. Deze expo loopt t/m de laatste zondag van mei.
Raadpleeg ook http://www.erfgoedcelkempenskarakter.be/ voor info rond de erfgoeddag.

Zondag 22 mei 2016. Heemerf Kaasstrooimolen & Pandoerenhoeve, Bruggeneindse Heibaan
De traditionele meiboomplanting beleeft zijn 57e editie, en al de 16e aan de Kaasstrooimolen

