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Op de voorplaat : Meiboomplanting op het heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve
(Foto Louis Schoeters)
e

Beeld van een zonnige lentedag : dansen rond de versierde meiboom. Dit jaar zal het, op zondag 22 mei 2016, de 57 uitgave
e
worden van de meiboomplanting van heemkring Die Swane. Al voor de 16 keer op rij zijn we te gast op het heemerf
Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve. Uw persoonlijke uitnodiging voor het meifeest vindt u op pagina 93 van deze
Swanekoerier. Dus hopen we met zijn allen op een schitterende lentedag en heten we alvast iedereen welkom om mee te
feesten op zondag 22 mei !
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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.
Op zondag 6 maart startte het nieuwe museumseizoen 2016. Conservator René Van Loo en
museumverantwoordelijke Jan Peeters hadden al onmiddellijk voor een tot de verbeelding
sprekende begeleidende thematentoonstelling gezorgd. In de expo "Van helse bijbels tot
devote boekskens" konden we in de eerste plaats zeldzame boeken bewonderen, zoals
bijvoorbeeld een facsimile van het oudste in het Nederlands verschenen gedrukte boek, het
Oude testament van de zgh. "Delfse Bijbel" uit 1477 en de wonderbaarlijk verluchte "Keulse
Bijbel" uit 1478.
Deze vrij gespecialiseerde gelegenheidsexpo liep tot en met 17 april en kende het nodige
succes. Vooral de echte kenners, maar zo zijn er weliswaar geen honderden, liepen hoog op
met het soms echt unieke materiaal dat hier
geëxposeerd werd !
Vanaf zondag 24 april (Erfgoeddag) kwam een volkse
en erg beeldrijke expo over de rituelen van eerste en
plechtige communie de bijzonder zeldzame
historische bijbels en godvruchtige boeken
vervangen...
Met op de openingszondag al onmiddellijk een 85 à
100-tal bezoekers was de toon meteen gezet : het
opzet van onze klaar kijkende ondervoorzitter Jean
Van Rompaey en een naar expositie-objecten toe
zeer breeddenkende conservator René Van Loo zou
ongetwijfeld uitgroeien tot een kaskraker! Zelfs de
redactie van de regionale TV-zender zag onmiddellijk
dat hier bijzondere zaken geëxposeerd werden en
meteen kon onze goed van de tongriem gesneden
museumverantwoordelijke Jan Peeters op RTV een opgemerkte en door velen gesmaakte
uitleg doen over een zgh. "vals gat"...
Het einde van de winter en het begin van de lente is blijkbaar ook een periode waarin
sterfgevallen welig tieren. Zo moesten we ook afscheid nemen van een aantal trouwe
kringleden.
Na het uitkomen van ons vorig nummer vernamen we dat onze sympathieke en nijvere exmuseumvrijwilliger Rik Van den Eynde en Paul Van Roosbroeck, die o.a. de geschiedenis van
fanfare Moed en Volharding schreef, het tijdelijke met het eeuwige hadden gewisseld.
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Met droefenis vernamen we ook dat Josée Roziers, de weduwe van heemkringlid Jos
Vercammen uit de Bergstraat, minder dan een jaar na haar echtgenoot ten grave werd
gedragen.
We zullen ons Jos en Josée blijven herinneren als mensen die er op elk initiatief van de
heemking "bij" waren en gezelligheid en vriendschap hoog in het vaandel voerden. Jos,
stichter van Hopa-Sport (de gekende speciaalzaak in de Bergstraat die zich toelegt op
honden en paarden), erfde de paardenmicrobe van zijn vader ‘Waar’, die in de jaren dertig
een bekende gareelmaker was in het Heistse.
Jos was een meester in het traditionele tuigen en zijn grote specialiteit was de uitrusting
voor trekpaarden. Daar wist hij alles van en hij kon er urenlang over praten. Maar de laatste
jaren was er spijtig genoeg minder vraag naar omdat er nog maar weinig trekpaarden
gebruikt worden. Dat vond hij wel jammer, maar hij berustte erin. “Nu vader er niet meer is,
zijn er nog maar enkele specialisten in ons land over die het materiaal voor een trekpaard
echt tot in de puntjes kunnen verzorgen”, zegt zoon Jean-Paul, die de zaak al jaren geleden
heeft overgenomen. Aan de achtbare families van alle aflijvigen uit onze grote en warme
heemkringfamilie bieden wij uiteraard ook langs deze weg onze blijken van gemeend
meeleven aan.
Maar ook dan gaat het leven onstuitbaar zijn gewone gang. En dus zal de lente – vroeg of
laat maar onverstoorbaar - ook nu weer zijn glorieuze intrede maken. Wereldwijd vierden
mensen en volkeren door de eeuwen heen met oeroude rituelen het telkens weer ontluiken
van de natuur. Heemkring Die Swane doet dat ieder jaar opnieuw met zijn traditionele
meiboomplanting aan de voet van onze schitterende Kaasstrooimolen.
Voor wie het meifeest nog niet zou kennen : kom kijken en – speciaal voor de dansers en
speelvogels onder ons - ook meedoen aan dit vrolijk lentegebeuren op het heemerf aan de
Bruggeneindse Heibaan, op zondag 22 mei vanaf 14 u. 30. Iedereen is welkom !
Rik Van den Broeck
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Een facelift voor de leeszaal van het gemeentelijk archief.
Heel wat Heistenaars weten al sedert lang de weg te vinden naar de kelderverdieping van
het gemeentelijk archief achter de bibliotheek, waarin ook de archieven van heemkring Die
Swane zijn ondergebracht. Genealogen maken graag en gretig gebruik van de mogelijkheid
om twee namiddagen per week opzoekingen te doen in de oude registers van de burgerlijke
stand en in de parochieregisters uit het ancien regime van Heist en al zijn deelgemeenten.
Het is dan ook met grote voldoening dat ik als gemeentelijk archivaris aan de leden van onze
heemkring een volledig vernieuwde, warme en gezellige archiefleeszaal in vintagestijl mag
voorstellen. Deze vernieuwde leeszaal hebben we voornamelijk te danken aan Gabriele
Segers, archiefmedewerkster. Zij heeft met hart en ziel alles uitgetekend, kasten
aangekocht, gezorgd voor de verlichting….
Ook een pluim voor de mensen van de gemeentelijke technische dienst die met veel inzet de
veranderingen hebben uitgevoerd.

Het resultaat mag ronduit schitterend worden genoemd. Deze fotocollage van Gabriele
Segers geeft alvast een idee van de metamorfose die de bezoekersruimte heeft ondergaan.
Let daarbij zeker ook onderaan links en rechts op de handgesmede leeslamp, een kunstwerk
uit 1932, vervaardigd door de Heistse kunstsmid Arthur Vereecke.
Luk Herteleer
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Over noodwoningen, kippen en een hond.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er in de steden vele huizen vernield. Nemen we als
voorbeeld het nabije Lier. Dit stadje lag in het schootsveld van de geallieerde en de Duitse
kanonnen. De Duitsers stichtten ook brand en bovendien waren er nog de vreselijke
straatgevechten, met als resultaat vernieling alom. Het trieste gevolg van al dat dwaas
geweld : zo’n 700 huizen werden verwoest.
Na de oorlog besliste de regering dat de bewoners op vrij korte tijd een nieuwe woning
zouden krijgen. En ja hoor, het Koning Albertfonds liet in Lier honderden noodwoningen
bouwen.

e

Replica van een noodwoning van na de 1 wereldoorlog (foto : Kempens Karakter)

Ook in Koningshooikt kwamen er 116. Het waren eenvoudige houten huisjes van zes bij zes
meter, maar er waren ook grotere, die 6 x 9 m. maten. Deze grotere woningen hadden drie
kamertjes : één leefruimte en 2 kleine slaapkamers. Stromend water was niet voorzien. De
laatste van deze noodwoningen werd pas afgebroken na 1960 !
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Tijdens de laatste jaren van onze studentenperiode reden we met enige vrienden met de
fiets naar de OEFENSCHOOL van Lier, die bij de Rijksnormaalschool hoorde. De weg die we
volgden ging van Hallaar over Itegem en Berlaar naar Lier. Bij het binnenkomen van Lier
kwamen we langs een aantal van deze noodwoningen. Ik zal ze u even situeren. Nu heb je
daar het Netekanaal met een brug erover. Links van de weg stonden daar de noodwoningen,
maar er stonden ook al stenen huizen tussen. Een mens, en zeker een kind, kent soms wel
zeer eigenaardige emoties. Zo hadden wij een vies gevoel bij die huizen en dat gevoel
droegen we ook over op de bewoners ervan. Helemaal ten onrechte natuurlijk! .

1

In Heist heb ik ook nog zeer lang zo’n noodwoning weten staan en wel op een deel van de
plaats waar nu de Kringwinkel in de Noordstraat is. Op zeker ogenblik - veel te laat volgens
mij – is ook die noodwoning afgebroken.
Onze familie zelf zou – het kan nu misschien vreemd lijken - ook nog nauw bij zo’n
noodwoning(en) betrokken raken...
Het moet zo omstreeks de jaren 1955-1960 geweest zijn dat mijn vader in Antwerpen twee
van dergelijke noodwoningen kon kopen. Ze werden in de Koekenstad afgebroken en naar
ons thuis gebracht. Gevolg : onze fijne tuin met zijn heerlijk fruit moest verdwijnen en de
bomen werden allemaal afgezaagd. “ It’s the economy, stupid”, zo zou de verklaring
vandaag luiden. Erg spijtig voor de kinderen natuurlijk, want ze vonden het zo heerlijk om
rijp fruit rechtstreeks van de boom te kunnen eten.
De binnenmuren van de woningen werden bij ons buitenmuren voor een zeer groot en ruim
kippenhok, vlak bij de deur... En binnen de kortste keren zaten daar legkippen in. Wat een
gekakel ! Voor ons als eigenaars prettig om te horen, maar voor de buren waarschijnlijk wat
minder. We hebben ze er nochtans echt niet over horen zeuren ; toen waren het nog andere
tijden.
Onze kippen hadden hier wel een ruime buitenloop, het waren dus - zoals ze het nu zo graag
omschrijven - scharrelkippen die scharreleieren legden. Ook in zo’n omgeving wordt een kip
wel eens aangepikt door een soortgenoot. Het aanpikken gebeurt meestal op het pygostyle.
Dat zijn de staartwervels die samen vergroeid zijn. Het pygostyle ondersteunt de staartveren
en het is net daar dat de kippen worden aangepikt. Meestal is dat pikken nogal krachtig en
wanneer er dan wat bloed te zien is, dan is het hek van de dam, want er beginnen dan
meerdere kippen te pikken. Er ontstaat bij de aangepikte kip een grote en diepe wonde en
wanneer die niet tijdig opgemerkt wordt door de eigenaar van de kip, dan verzwakt ze en
gaat ze er aan dood. De kippenhouder dient de zaken dus goed in ’t oog te houden.
Gewoonlijk worden de gewonde dieren uit de groep genomen en apart gezet.
Kippen zijn als mensen, ze kunnen niet binnen de draad, binnen de omheining blijven. Ze
vliegen over de draad of kruipen er gewoon onderdoor natuurlijk na eerst een flinke put met
beide poten uitgekrabd te hebben. Nu hadden we in die tijd een hond, een Mechelse
1

Zie en lees hierover ook het hierna volgend kaderstukje over de noodwoningen in Lier (info Kempens
Karakter).
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scheper met de naam Lady. Wij vonden dat toen een heerlijke naam. Wanneer onze Lady
gezien had dat er een kip buiten was, dan spurtte hij daar naar toe en durfde ze wel eens
bewerken met zijn poten. We moesten wel opletten, snel de kip vatten en ze plaatsen waar
ze thuis hoorde. Wanneer we goed geluimd waren, werd de kip binnen de omheining
geplaatst. Hadden we wat te fel dienen te lopen en jagen, dan werd ze vastgegrepen en iets
minder zacht bij de groep gegooid. Het gebeuren ging gepaard met veel gekakel, waarop de
kip haar soortgenoten eveneens met gekakel reageerden.
Op een keer hadden we een zwaar toegetakelde kip. Ze was zo erg gekwetst, dat we
eigenlijk geen cent meer om haar leven gaven en we hebben ze buiten de omheining gezet.
We oordeelden dat ze bijna dood en dus een vogel voor de kat was (klinkt eigenaardig als
het een kip betreft…). We keken er niet meer naar om, want het beestje ging toch sterven.
Wat ik nu zal vertellen, klinkt erg ongeloofwaardig, maar neem van mij maar aan dat het
juist en waar is. Want wat zien we tot onze stomme verbazing een paar dagen later? Onze
hond, die zo achter de kippen kon rennen, heeft zich over de kip ontfermd zoals moeder
Teresa dat zou doen. Hij ligt bij haar en likt haar wonden en de kip laat het zich welgevallen.
Eenmaal de kip terug wat op haar poten kan staan, neemt onze Lady haar mee naar zijn
domein. Dat situeert zich in een achterbouw, die wij het kot noemen, en waar Lady zijn
rustplaats onder een oude tafel heeft. Met de kip gaat hij daar dus naartoe. Hij gaat op zijn
mat liggen met beide voorpoten naar voor en tussen die lichtjes gespreide voorpoten van
onze Lady ligt de gekwetste kip. Onze Lady likt voortdurend de kip haar wonde en dat dagen
lang! Wanneer hij moe gelikt is, legt hij beschermend zijn kop over het zieke diertje heen.
Heerlijk om zien was dat...!
Het wordt nog merkwaardiger. Wanneer wij maar in de buurt van het tafereeltje komen,
dan begint hij vreselijk te grommen en dat iedere keer weer. Wij beginnen van onze beste
vriend zelfs grote schrik te krijgen. Heel voorzichtig zetten we een paar keer per dag wat
eten bij onze hond, maar meestal laat hij het staan. Lady is nu één en al zorg voor zijn zieke
kip. De zorg die onze Lady zijn kip toedroeg heeft wel anderhalve week geduurd, maar
daarna was het beestje dan ook volkomen genezen. Ze begon wat rond te wandelen in dat
aanbouwkot en we vermoedden dat de sterke band kip-hond daardoor stilletjes aan het
verbreken was. We hebben ze samen daar nog enige dagen laten rondhangen maar daarna
hebben we de genezen kip opgepakt en ze terug bij haar soortgenoten geplaatst. Hier was
nu eens echt liefde ontsproten uit de betoonde zorg.
Een maand later wilde onze Lady de Molenstraat oversteken maar het lukte niet omdat hij
tegen een auto terecht kwam. Hij was gelukkig niet dood, maar wij dachten wel dat hij
stervende was. We hebben hem opgenomen en in de groentetuin tussen de rechtopstaande
bonenstaken gelegd. Merkwaardig genoeg herstelde hij, maar de goeie oude Lady is hij
nooit meer geworden en het was eigenlijk niet meer echt onze geliefde hond van weleer.
In de dierenwereld gebeuren wel meer rare dingen, maar toch vond ik het geweldig toen
onze Lady een zwaar zieke kip verzorgde én genas. De wereld ... een wonder !
Louis Schoeters
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Huisvesting in Lierse noodwoningen na W.O. 1
Koning Albertfonds
Al tijdens de oorlog – in 1915 - maakt de Belgische regering plannen om het probleem van
de woningnood aan te pakken. Op 23 september 1916 besluit de regering het Koning
Albertfonds (KAF) op te richten. Het woningtekort wordt behoorlijk onderschat. Aanvankelijk
berekent het fonds het aantal vernielingen in de provincie West-Vlaanderen op 16.000
woningen. Na de oorlog blijken dat er 65.000 te zijn.
Organisatorisch staat het fonds voor grote uitdagingen. Spoedig zou het taken zoals
planning, locatie, transport en toewijzing naar de gemeenten doorschuiven. De woningen
worden voornamelijk ingeplant aan de rand van de gemeente.
Type woningen
Het KAF ontwikkelt twee type woningen; 6 x 6 m. met drie kamers en 6 x 9 m. met vijf
kamers. Het fonds verwerft ook barakken uit de Belgische vluchtelingenkampen in
Nederland en zogenaamde ‘army huts’ uit Groot-Brittannië.

De noodwoningen zijn goed te zien achteraan rechts op deze foto van Lier.

Noodwoningen in Lier
Ook in Lier is de woningnood groot. Ongeveer 1400 huizen zijn onbewoonbaar na de
beschietingen en brandstichtingen van eind september - begin oktober 1914. Net als vele
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andere gemeenten doet ook de stad Lier een beroep op het Koning Albertfonds. Tussen
1919 en 1924 worden in Lier 417 noodwoningen in hout gebouwd.
In Lier waren tijdens W.O. 1 ruim 1400 woningen geheel of gedeeltelijk vernield.
Verschillende factoren, zoals de terugkeer van vluchtelingen, het gestegen aantal huwelijken
en de vestiging van legereenheden in de stad na de oorlog droegen bij tot het tekort aan
huisvesting.
De eerste ‘barakkementen’ werden in 1919 aan Oever geplaatst. De leveringen van de
noodwoningen verloopt met horten en stoten. Geregeld richt het stadsbestuur brieven aan
het Koning Albertfonds om de levering te bespoedigen, zo lezen we in de briefwisseling,
bewaard in het stadsarchief. Uit noodzaak financiert de stad Lier in 1919 elf houten
woningen.
De wijk aan de Oever noemde men ‘Klein Venetië’ en aan de Maasfortbaan ‘Den Hof’.
Tussen de Hoogveldweg en de Aarschotsesteenweg (nu Paul Krugerstraat) ontstaat een
nieuwe wijk waarvan de straten de naam kregen van een vogel. In de volksmond kreeg die
de naam ‘Vogelenwijk’, een geheel van 103 woningen. Wanneer bij een overstroming in 1926
de huizen in de Ouderijstraat onderlopen, verhuizen de getroffenen naar de Vogelenwijk. In
1940 brandt een deel van de wijk af als gevolg van militair geweld.
Tot midden van de jaren 1960 blijven de noodwoningen nog deel uitmaken van het Lierse
straatbeeld. Getuigenissen bevestigen dat dit het geval was met de Oever, de Vogelenwijk,
de Sluislaan, de Tramweglei en de Gasthuisvest.

Info : Erfgoedbank Kempens Karakter
(Trefwoorden : noodwoningen, Houten woningen, WOI, Eerste Wereldoorlog)
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De vraag van Gaston
In ons recent genealogisch nummer – zie De Swanekoerier nr. 1 van 2016, pagina 3 - deed
ons eminent kringlid, "ridder" Gaston Durnez namens mevr. Tilly Cerneels een warme
oproep om meer informatie te kunnen bekomen over de moord begaan op de
overgrootvader van Tilly...
De Burgerlijke Stand van Mechelen leert ons alvast dat 9 mei 1901 de overlijdensdatum was
van het slachtoffer, Lodewijk Cerneels, want zo heet de overgrootvader van Tilly blijkbaar....
Hij overleed in Mechelen, in de Keizerstraat, waar toen het ziekenhuis van het bureel van
weldadigheid was gelegen. Volgens de Gazet van Mechelen van 13 mei 1901, pagina 3,
waarin bericht wordt dat Cerneels aan zijn kwetsuren overleden is, was hij vanuit Heist naar
Mechelen overgebracht.
Maar wat aan deze overbrenging voorafging, is dus wat TIlly en Gaston vooral interesseert.
En alvast dit: Wat blijkt ? Neen, de moord had niet plaats aan de kerkdeur, zoals de
familietraditie voorhield, maar wel - zoals zo vaak - in een café !...
In het dagblad van 2 mei 1901 werd immers reeds melding gemaakt van het heftig gevecht
dat plaats had in de nieuwe herberg op de Bos, waar "zondag" pijpen met strikken en linten
te verdienen waren. Het ontbrak er niet aan gebruikers die hun dorst met al te volle teugen
lesten...
Lodewijk Cerneels had er 's avonds in een twist erge slagen op het hoofd bekomen,
toegebracht met een revolver, alsook een schot in de schedel. Men had Cerneels naar
Mechelen gebracht om verzorgd te worden, doch niettegenstaande de beste toewijding en
geneeskundige zorgen is hij aldaar in de smartelijkste pijnen overleden. De zaterdagmiddag
had in Mechelen een lijkschouwing plaats.

Dolle hond bijt argeloze dorpelingen te Booischot… in 1875.
In het Nieuwsblad van Geel , d.d. 22 mei 1875, p. 4, verscheen navolgend angstaanjagend bericht :

" Men schrijft uit Boisschot : Op woensdag 12 mei, zijnde vierde kermisdag, is er in
onze gemeente een razende hond verschenen, welke geheel het dorp doorlopen en
verscheidene personen gebeten heeft.
De hond, die overal in huizen drong, werd eindelijk door een bende van 70 tot 80
personen achtervolgd. Men heeft hem ongelukkig uit het oog verloren en vruchteloos
tot laat in de nacht opgezocht.
Tot nu toe is het dier niet teruggevonden."
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Beschouwingen over het toponiem "Schriek" 2
Op 22 juli 1270 verkondigt Wouter (V) Berthout, heer van Mechelen, dat hij aan zijn oudste
zoon Wouter (VI) Berthout een aantal inkomsten in leen heeft gegeven ten bedrage van 500
pond tournoois. Hij belooft tevens dat zijn zoon van hem inkomsten zal erven ten bedrage
van 2000 pond tournoois. Ten slotte regelt hij de douarie 3 van Wouters (VI) vrouw Adelize
van Guines.
Nos, Watiers Berthaus, chevaliers, sires de Maslines, faisons a tos cels ki ceste presente
chartre veront et oront que nous avons donet et otroiet a nostre ainsnet fil, Watier
Berthaut, ...; le liu c'on apele Eschrieck et sor le terre de Winclem, cent et vint livrees par
an de lovegnois; ... 4
Het is hierbij belangrijk om te weten dat de "k" achteraan een woord gemakkelijk kan
verward worden met een "h", zoals hierna zal blijken.

In het jaar 1125 onzes Heren, vinden we voor de eerste keer de vermelding van Scriech in
een charter van de Abdij van Affligem 5: ... silvam que Scriech appelatur ex integro dedit, ...
(... het bos dat Scriech wordt genoemd, heeft hij in zijn geheel gegeven, ...).
Merk op dat men hier geschreven (of getranscribeerd) heeft : "Scriech", met de "h" als
laatste letter. We wijzigen dan even Eschrieck naar Eschriech en splitsen in Esch en riech.

2

Zie en lees hiervoor ook: Uit de wondere wereld der toponiemen... Beschouwingen over de plaatsnaam
"Schriek" - René Beyst - Heemkunde Gouw Antwerpen, Gouwtijdschrift Jaargang 43, nr. 2, 2006.
3
Douarie: weduwgoed; bruidschat; vruchtgebruik van overlevende echtgenote of echtgenoot.
4
De oorkonden van de familie Berthout 1212-1425. Godfried Croenen. Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis - 2006.
Wij, Watiers Berthaus, ridders, heren van Mechelen, doen aan jullie die dit huidige charter zien en horen dat wij
hebben gedoneerd en geoctrooieerd aan onze oudste zoon, Watier Berthout, ... de plaats die men noemt
Eschrieck en op de grond Winclem, honderd twintig pond lovens per jaar; ...
[Watiers Berthout = Wouter Berthouts; Watier Berthout = Wouter Berthout; Winclem = voormalige gemeente
Leest; pond lovens = zilveren muntsoort gelijk aan 2 gulden 7,5 stuivers Leuvens]
5
Algemeen Rijksarchief Brussel - Het cartularium en het oorkondenboek van de abdij van Affligem - deel 1 Kerkelijk archief nr. 4627. (17de eeuw)
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ESCH (Middelnederlandsch Woordenboek)
Woordsoort: znw(m.)
Varianten: esc
Modern lemma: es
(esc), znw. m. Mhd. ezzisch, esch (zie verschillende samenstellingen met dit woord, Lexer 1,
720); ohd. ezisc; got. atisk; hd. esch.
De bouwgrond, welke bij een dorp of landgemeente behoort, en die aan verschillende
eigenaars in gemeenschappelijken eigendom toebehoort, in dier voege dat de deelen, bij de
onderscheiden personen in gebruik, niet van elkaar zijn afgesloten of geheind. Zie Lübben 1,
745; Grimm, Wtb. 3, 1140. Nog heden is esch in tongvallen in gebruik voor openliggend
bouwland. Zie Teuth. 92: Esch, velt, acker.

RIECH (Middelnederlandsch Woordenboek)
Woordsoort:
Modern lemma: ruig
bij riege.
RIEGE (Middelnederlandsch Woordenboek)
Woordsoort: bijw
Modern lemma: ruig
bijw. Van het niet voorkomende bnw. riech, vlaamschen vorm van het ndl. ruig, mnl. ruuch,
d. i. ruig en ruw, wat de beteekenis aangaat. Over de verhouding van de beide vormen zie
Franck op ruig.
Met andere woorden, we zouden kunnen stellen dat het toponiem Schriek een 'ruige
bouwgrond, welke bij een dorp of landgemeente behoort, en die aan verschillende
eigenaars in gemeenschappelijke eigendom toebehoort, in dier voege dat de delen, bij de
onderscheiden personen in gebruik, niet van elkaar zijn afgesloten of omheind' is (of was).
Of, maar dat is meer hedendaags, een 'ruig openliggend bouwland'.
Over de mogelijke verandering van de eindletter "h" in "k" van de oude schrijfwijze "Scrieh"
schreven we hiervoor al. Maar ook het wegvallen van de eerste letter "E" van "Eschrieck"
kunnen we gemakkelijk aantonen aan hand van een ander toponiem in de buurt van Schriek.
In de loop der eeuwen zien we dat het oorspronkelijke toponiem "Esghenlouken"
veranderde in "Schaleken", nu nog een straatnaam in Keerbergen. Meer hierover kunnen
we lezen in de publicatie "Rare plaatsnamen in de streek : "Schaleken" (Keerbergen)" van
J. Vandesande 6 (6 (1991) 151-153). Maar aan zijn uitzetting dienen we wel nog de eerste
vermelding van "Esghenlouken" toe te voegen.
Het toponiem en de straat "Schaleken" vinden we gelegen in de Keerbergse Hel, grenzend
aan Schriek. De eerste vermelding vinden we terug in een schenking van Walterus Berthout,
heer van Mechelen, en zijn oom Henricus Berthout aan de Abt en Broeders van de Abdij van
Grimbergen. 7 Men schreef toen "Esghenlouken", wat "essenbosje" zou betekenen (esghen
6
7

Koninklijke Heemkring De Botermolen (Keerbergen), 1991 nr. 6 p. 151-153.
AAGrimbergen - Klas III - nr. 96 - folio 52 recto - tekst 15de caertbladt

De Swanekoerier mei-juni 2016

76

= essen - louken gaat terug tot "loo-ken" of bosje). Deze benaming wijst op de eeuwenoude
aanwezigheid van essen, die het liefst groeien op vochtige bodem langs stromend water op
vruchtbare gronden. 8 In het "Schaleken" bouwde jonker Willem van Reyneghem (of
Reyneghom) in 1684 een omwaterde hoeve (klein hof van plaisantie). 9 De gracht "Baak"
vormde een deel van de omwalling. De "Baak" vloeide enkele honderden meters in
westelijke richting in de "Raambeek" (vroeger ook Bolsterbeek of Dolsterbeek genoemd). 10
Bij de opmaak van het Caertboek begin 18de eeuw (1702) schreef de Abdij van Grimbergen
volgende tekst boven het afschrift van de originele akte uit 1243:

8

Web Keerbergen 2011
(https://www.inforegio.be/files/regions/guide_pdfs/Web%20Keerbergen%202011.pdf)
9
Schriek Nostalgie. - Tom Stroobants - 2008. p. 251-252.
10
"De eerste grenzen van de parochie Schriek" in 't Swanekoeriertje jaargang 2013, nr. 6.
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Transcriptie:
Nu volgend de panden genoemt de hoeve competerende d'Abdije: waer van
nº 6º Is een block oft stuck landt groot
7º Is een stucxken weijde op d'ander zijde vande dreve groot
8º Is nogh eene weijde groot
9º Is een clijn bosken het gen nú geroijt is groot wesende
10º Is een stúck landt groot

516- roeden
160325100786-

Nota dat de voorscreven vijf panden met de dreve, de welcke den here Reijnegem door
de selve heeft getrocken, ende waer over men tegen hem in proces is voor den
Souverijnen Raede van Brabant, altemael aende voornoemde Abdije, ofte ten minsten
vier bunderen daervan, sijn vergunt door Walterus Bertholdus, heere van Mechelen, met
sijnen oom Henricus Bertholdus anno 1243 - blijckende uijt de volgende Copije
authentiecq.
(codicil in de zijkant bijgeschreven)
De dreve is bij accord wederom aen d'Abdije gecedeert, ende het proces te
nedergeleght op den 20 april 1708 - vide folio 67° - het accord.
Ego Walterus Bertoldus dominus Machliniæ cum patruo meo domino Henrico Bertholdo
universis presens
scriptum visuris in perpetuum, novirint tam posteri quam moderni quod nos libere et
absolute contulimus
Abbati et fratribus Ecclesie Grimbergen quatuor boneria terræ incultæ paulo plus ut
minus sita non longe ab
eiusdem Ecclesiæ agroturbonum, in loco qui dicitur Esghenlouken ...

De laatste vijf woorden vertaald naar het Nederlands:
... in een plaats genaamd Esghenlouken ...

Liep de dreef (dreve) in die tijd volledig op Keerbergens grondgebied? Wellicht wel. Op het
stratenplan van het huidige Keerbergen zien we dat de dreef liep van de huidige Nieuwstraat
in Keerbergen (voetweg tussen de nummers 68 en 70) via het Schaleken en Lisweg (de Hel
van Keerbergen) naar de Grensstraat (oude baan tussen Schriek en Mechelen - dicht bij de
Neerhoeve van de Abdij van Tongerlo, gelegen op het grondgebied van Putte, eigendom van
de Abdij vanaf 19 september 1602, daarvoor Pauwels Vanden Steene, inwoner van Tienen), allemaal op Keerbergs grondgebied. De gronden van de Abdij van Grimbergen, waardoor de
dreef liep, lagen op het grondgebied van Keerbergen ten zuiden van de Raambeek (huidige
gronden Witte Berk bvba). 11

11

AAGrimbergen - Klas III - nr. 96 - kaart Schriek op los blad. Zie ook voorgaande noot.
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AAGrimbergen - Klas III - nr. 96 - Deel van de kaart Schriek op los blad . De dreef of "dreve" ziet men in de
linker onderhoek lopende van het Esghenlouken, nrs. 6, 7, 8, 9 en 10 - juist boven de R van KEER-[bergen].
De gracht "Baak" (zwartste lijn) komt van de Puttebossen en mondt uit in de "Raambeek" De Raambeek is de
golvende quasi horizontale lijn boven het “Esghenlouken”)

Anderen schreven al eens over het toponiem "Schriek". René Beyst hebben we hiervoor al
aangehaald. Hieronder geven we deze van ir. Christ Buiks.
Schriek 12
Schriek is de naam voor de kwartelkoning, Crex crex, of ook voor de waterral, Rallus
aquaticus (667). Beide staan bekend om hun verdragend geluid. De Schrieken zijn meest
onbebouwde gebieden, wilderden, gemeynten. Te Oekel onderscheidde men de
12

Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda, Asen. (1997) – p. 84-85 – Christ Buiks is
oud-leraar biologie middelbaar onderwijs, landbouwkundige en is geïnteresseerd in de toponymie van de
Baronie van Breda en publiceerde in dit kader een aantal monografieën. Verder heeft hij belangstelling voor
regionale geschiedenis, cultuurhistorie en biologie.
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Korenschriek, waar - na ontginning - graan verbouwd werd, en de Weischriek (668), waar
vee graasde (vgl. de Korenmaaien en Weimaaien).
Het milieu waar de waterral leeft wordt wel als volgt omschreven : 'De rallen houden verblijf
in ongastvrije moerassen, die door den mensch slechts ongaarne bezocht worden, natte
wildernissen, waar het water en de wekke grond onder een dicht plantendek verborgen en
ten dele met kreupelhout begroeid zijn; dikwijls vestigen zij zich in plassen vol riet en
biezen, die in of bij wouden liggen, in met elzen begroeid broekland en in
wilgenkreupelhout, dat met veel riet en hooge grassen afwisselt, veel moeras en water
bevat of doorsneden is met rietslooten' (669).

Kwartelkoning

Waterral

Het woord schriek zal verband houden met mnl. schriën 'schreeuwen'. In de literatuur is vrij
veel over Schriek geschreven (670), zonder echter tot een overtuigende verklaring te komen.
In de Antwerpse Kempen komt het toponiem verspreid voor namelijk te Poppel, Beerse,
Ekeren en Essen. In Kempenland lijkt het toponiem (en de vogelnaam?) onbekend (671). De
kwartelkoning leeft in uiterwaarden en extensief bebouwde akkers. Deze vogel leidt evenals
de waterral een verborgen leven en bezit ook een verdragend geluid dat lijkt alsof men met
een houtje langs de tanden van een houten kam gaat (672).
(667) WNT, XIV, kolom 1021. Brehm, E.A.: Het leven der dieren, deel 2, De Vogels, p. 410; Ritze-ma-Bos, J.:
Landbouwdierkunde, I (1879), p. 423.
(668) Buiks en Buiks_Hendrikcx, deel 2 (1986), pp. 135, 136, 157
(669) Brehm, E.A.: Het leven der dieren: de vogels, 2e druk z.j. p. 214
(670) Zie. o.a. Helsen en Helsen, (1978), p. 54
(671) Althans niet bij De Bont te vinden
(672) Brehm, E.A.: Het leven der vogels, z.j. p. 408

Mijn bovenstaande verklaring dat het toponiem Schriek een ruige bouwgrond, welke bij een
dorp of landgemeente behoort, en die aan verschillende eigenaars in gemeenschappelijke
eigendom toebehoort, in dier voege dat de delen, bij de onderscheiden personen in
gebruik, niet van elkaar zijn afgesloten of omheind" zou geweest zijn en/of is (of een
andere hierboven gegeven veronderstelling) kan wellicht zeker weerlegd worden door
andere zienswijzen. Misschien laten anderen hierover nog eens hun licht schijnen. Misschien
laat ik het licht er nog eens over schijnen, wie weet?
Eric Van Loo
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Wie kent ?
Op onze vraag naar de identificatie van de mensen die te zien zijn op de foto van pagina 49
in ons vorig nummer van De Swanekoerier kregen we meerdere reacties. Trouw
Heemkringlid J. Bastijns uit Hove schreef het volgende :

In het pas verschenen nummer van de Swanekoerier las ik met veel interesse het artikel over
de inhuldiging in 1935 van de Swanepomp, waarop dan het smeedijzeren kunstwerk van
kunstsmid Tuur Vereecke werd geplaatst.
Op de bijgeplaatste grote foto zijn navolgende geïdentificeerde geportretteerde personen
zeker:
Paul Van Roosbroeck, burgemeester, die dan een toespraak leest.
Lewie Liekens, met snor en hoed, historicus.
Tuur Vereecke, met naast hem zijn vrouw Thea.
Het kind met de bloementuil, dat naast hem staat, is Josée Torfs, een tijdsgenote en
buurmeisje uit onze prille jeugdjaren (8-9 jaar...).
Zij is het dochtertje van fotograaf Cyriel Torfs, die trouwens de foto maakte. Josée zal het zich
wellicht nog kunnen herinneren.
U ziet, herinneringen blijven,
met vriendelijke groeten,
L.J. Bastijns.

En dan zijn er nog de talrijke reacties die we konden sprokkelen op de facebookpagina “Heist
vroeger en nu”, die een dagelijks aangroeiende, fenomenale fotoverzameling bevat waarin onze foto
uit 1935 ook voorkomt. Hij werd daar dan ook door een grote schare belangstellenden beoordeeld.
Een selectie :

Dit is informatie uit een oud krantenknipsel: de schrijver is R. Lambrechts en hij voegde eraan
toe dat 'missingen en aanvullingen niet uitgesloten worden'!
Vooraan in het midden: archivaris en geschiedschrijver Lodewijk Liekens. Rechts van hem
achteraan: Jos Schürg en zijn vader Karel (met petten).
Boven allen uit: veldwachter 'Lange Wies' Coeckelberghs, achter hem Marcel Van der Auwera.
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Van links naar rechts zien we nog: onbekende, Julien en Albert Vereecke, de kunstenaar
Arthur Vereecke en echtgenote Thea Van Tricht, Henri Lommez (van Delhaize).
Kinderen vooraan: met bloementuil Josée van Cyriel Torfs, de fotograaf; Lowieke Meulders en
broertje Maurits (van de wasserij); Gusta Michielsen, Martha van Gorp.

Rechts vooraan houdt burgemeester Paul Van Roosbroeck een toespraak.
Achter de burgemeester met half hoofd zichtbaar de later gefusilleerde Henri
Versluys, zoon van de commissaris. Voor hem met zwarte pots Juleke van Richard
Bastijns.

(red.)
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Familiegeschiedenis van voormalig Itegems burgemeester Louis Becker
(1884-1968)
Louis Becker was een van de meest populaire Itegemse burgemeesters. Nog steeds wordt
immers met veel respect over de man gesproken. Nochtans is over deze merkwaardige
figuur zeer weinig bekend. Vooral zijn plotse ontslag als burgemeester en zijn overhaaste
vertrek uit Itegem blijven nog steeds in mysteries gehuld. Dit artikel wil wat meer
duidelijkheid brengen omtrent de persoon van burgemeester Louis Becker.
Louis Becker was een wisselagent uit Antwerpen en werd in de sinjorenstad geboren op de
1e oktober 1884 als zoon van Louis Alois Becker en Maria-Cornelia-Ludovica Witteveen.
Tijdens het jaar 1919 kocht Louis Becker het kasteel La Garenne in Itegem. Hij verbouwde
het kasteel en gaf het de huidige vorm.
Na de dood van burgemeester Gust Heylen waren de geuzen op zoek naar een nieuwe
politieke leider en dat werd niemand minder dan Louis Becker. Becker won de verkiezingen
in 1932 en bleef burgemeester tot in januari 1938. Louis Becker schreef toen een brief
waarin hij zijn plotse ontslag aankondigde. Al zijn eigendommen te Itegem werden verkocht
en een jaar later vertrok hij voor goed terug naar Antwerpen. Voor zover wij weten is er
geen foto van Louis Becker bekend en ook zijn verdere leven bleef onbekend. Ik kon echter
terugvinden dat hij overleed te Antwerpen op 17 november 1968.

La Garenne
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Louis Becker huwde op 12 april 1913 met Marie-Therese Meeus (1887-1958), dochter van
Raymond Meeus (1856-1915) en van Gabrielle Vrancken (+ Itegem 11 juni 1923). De familie
Meeus was welgesteld, want zij waren reeds rond 1700 in Antwerpen gevestigd waar zij
actief waren als handelaars in wijn. De voorouders van Gabrielle Vrancken waren vooral
bekend als dokters in de medicijnen. De familie Meeus was zeer uitgebreid en de familie
had vele belangrijke familiale contacten. Zo was mevrouw Becker de achternicht van MarieTherese-Pauline-Josephine Meeus (1852-1918), de vrouw van André Dumont (1847-1920),
de bekende Belgische mijnbouwkundige.

Portret van André Dumont (1847-1920), ontdekker van de steenkool in Limburg

Louis Becker zelf was voor 1929 zeker en vast een succesvol zakenman. We weten uit de
literatuur dat hij in 1920 verschillende aandelen had in Compagnie Financière Belge des
Pétroles. Andere aandeelhouders van dit bedrijf waren Jacques Gunzbourg uit Parijs, Hector
en Ferdinand Carlier en Alfred Gevers. Laten we niet vergeten dat Hector Carlier de stichter
was van het latere Petrofina en dat hij een steenrijk man werd. Omstreeks 2011 kwam de
erfenis van de familie Carlier nog uitgebreid in het nieuws aangezien al zijn dochters
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kinderloos waren overleden. Louis Becker vertoefde dus in de hoogste zakelijke kringen in
die periode.
De vader van burgemeester Becker - Louis Alois Becker- was reeds in 1874 al werkzaam als
agent in openbare fondsen. Hij werd geboren te Antwerpen in 1849 als zoon van HenriCorneille Becker en Anna-Maria Van Dijck. De moeder van burgemeester Becker was MariaCornelia-Ludovica Witteveen. Zij was geboren te Antwerpen in 1853 als dochter van
scheepssmid Ludovicus-Franciscus Witteveen en Petronella-Sara-Josepha Janssens.
De vader van burgemeester Becker was dus reeds in 1874 actief in de financiële sector. Zo
was hij omstreeks 1899 bijvoorbeeld aandeelhouder van de glasfabriek S.A. Belge de
Verreries Coloniales. Andere beroemde aandeelhouders van deze firma naast Louis Becker
waren graaf de Brouchoven de Bergeyck, Paul Osterrieth, Louis Waterkeyn, graaf René van
de Werve en Louis Coetermans. Deze Louis Coetermans (1855-1925) was dus een
zakenpartner van vader Louis Alois Becker en was een zeer intrigerend figuur. Vincent
Mercier schreef in 2013 een boek over het verloren fortuin van deze “prins Diamant”.
Omstreeks 1900 was Louis Coetermans de machtigste zakenman van België, hij was een
groot diamantair en was consul-generaal van Perzië.

Louis Coetermans, de flamboyante zakenpartner van Louis-Alois Becker.

Louis Alois Becker bleek dus succesvol in de financiële wereld maar diens vader HenriCorneille Becker was gewoon bakker van beroep. Henri-Corneille werd geboren te
Antwerpen in 1813 en uit deze geboorteakte blijkt dat de familie Becker eigenlijk afkomstig
was uit Duitsland. De vader van Henri-Corneille Becker was Petrus-Josephus Becker en deze
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bakker werd omstreeks 1780 geboren in de Duitse stad Burg bij Maagdenburg in het
groothertogdom Berg. Het groothertogdom Berg werd door keizer Napoleon gevormd en
stond onder direct bewind van de familie Bonaparte.

Ludovicus-Franciscus Witteveen

De Nicolaikerk in Burg, Duitsland

De vrouw van Henri-Corneille Becker, Anna-Maria Van Dijck, was een gewone winkeldochter
en werd geboren te Lier in 1809 als dochter van Cornelius Van Dijck en Petronella Struyf. Tot
zover de vaderlijke voorouders van burgemeester Louis Becker.
De moeder van burgemeester Becker was een telg uit de familie Witteveen. Zoals gezegd
was de grootvader van Louis Becker, Ludovicus-Franciscus Witteveen, scheepssmid van
beroep. Van deze grootvader van Louis Becker vonden we bovenstaande mooie, oude
afbeelding. De vader van deze Ludovicus-Franciscus Witteveen speelde in de Antwerpse
geschiedenis toch wel een aanzienlijke rol.
Stamvader Jacob-Frederik Witteveen (1789-1859) was afkomstig uit het Nederlandse
Lemmer en kwam in 1815 naar Antwerpen. Hij was scheepsbouwer en had hangars aan de
Brouwersvliet en de Waalse kaai. Jacob-Frederik Witteveen bracht met eigen schepen de
eerste leeuw voor de Antwerpse zoo tot in de stad en volgens de overlevering ook de eerste
appelsienen.
Ivan Dockx
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Witte bloem – Wit brood
’t Begint allemaal met zoete broodjes te bakken om tot de witte broodsweken te komen en
als hij of zij dan met ‘ne rijke’ is getrouwd is het ‘broodje gebakken’ !
Ooit al eens afgevraagd hoe lang er wit brood is ? En dus hoe lang er al ‘wittebroodsweken’
kunnen zijn ? Want om wit brood te bakken heeft men witte bloem nodig en dat is blijkbaar
niet altijd evident voorhanden geweest.
Wijlen mijn vader Emiel Buts bewaarde in zijn heemkundige documentatie een
krantenknipsel over de eerste witte bloem in Heist. Het knipsel is vermoedelijk uit de
Heistse Aankondiger van de jaren ‘60 en de tekst is wellicht van de hand van wijlen heem- en
volkskundige René Lambrechts. Ik geef het artikel hier ook weer zoals ik het gevonden heb :
De eerste witte bloem die in Heist te
krijgen was werd gehaald bij Voke La- vrains
(Laureins) op ’t Zonderschot.Dat was een
boer die naar Wijchmaal om die bloem reed.
Dat was omstreeks 1880. Een paar jaren
later was er ook witte bloem te krijgen bij
Katoke Verelst dochter van Maalder Verelst
van Itegem die met haar oom Louis woonde
in het huis waar nu de schoenmaker Leon
Van Roey woont in de Bergstraat. De droge
gist is ook in die tijd opge-komen; die was
ook eerst bij Voke La- vrains te krijgen.
Voordien was er slechts natte gist te krijgen,
namelijk biergist.
Tarwebrood werd er
gebakken in die tijd in Schriek bij den
‘Draaier’ (Tuer- linckx) . Het waren grote
broden van 1 frank. Ze waren alleen daar te
krijgen en nog niet in Heist. Nest Luyten
vertelde mij dat hij naar Schriek het
tarwebrood ging halen met de ‘rollewagen
De rollewagen is het klein wagenske met
dissel en waarin de kinderen werden gezet.
Weinige jaren later werd dan de witte bloem
meer algemeen

Hierboven : de Bernummolen van maalder Verelst te Itegem,
huidige Krombeekweg.
Hiernaast krantenknipsel over de witte bloem

Witte bloem was dus sindsdien ‘in’. Voordien zal er dus geen wit brood (en dan ook geen
wittebroodsweken ? ) geweest zijn en werd er alleen grof brood gegeten, nog veelal thuis of
in een buurtoven gebakken. Hoe kwam dat dan ? Vragen we ons misschien vooreerst af wat
bloem en meel dan wel is. Meel is gemalen graan waarin de onderdelen van de korrel
grotendeels nog in aanwezig zijn. Daarom is meel ook heel voedzaam. Bloem daarentegen is
gezeefd meel waaruit de zemelen (pel rond de graankorrel) en de kiem zijn verwijderd. Maar
daarmee zijn ook de voedingsstoffen verdwenen. Hoe fijner er gemalen en gezeefd werd,
hoe witter de bloem omdat dan slechts alleen de kern rest, die vervolgens wordt geplet.
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Nu keren we terug naar de ‘eerste witte bloem’ anno 1880. Dat Voke Lavrijns in Wijchmaal
witte bloem ging halen heeft alles te maken met het feit dat onze windmolens destijds niet
zo fijn konden malen en met zeven alleen geen witte bloem kon worden bekomen. De
molenstenen malen, maar pletten niet. Dat de maalder van Wijchmaal dat dan wel kon,
heeft misschien te maken met de opkomst van de mechanische maalderijen (vuurmolens
zoals we hier plachten te zeggen) en nieuwe technologieën (pletten met stalen walsen). De
eerste dergelijke maalderijen waren nog met stoom aangedreven molens, later schakelde
men over op dieselbrandstof.
Het krantenknipsel vermeldt ook dat een paar jaren later de dochter van maalder Verelst
van Itegem ook witte bloem verkocht in het huis van schoenmaker Van Roey in de
Bergstraat. Het is niet zo zeker dat zij de mosterd – pardon, de witte bloem – bij haar vader
haalde op de Bernummolen te Itegem (huidige Krombeekweg). Immers, maalder Verelst
nam pas in 1902 een nieuw gebouw in bedrijf naast zijn windmolen, waarin een
mechanische molen met stoomaandrijving was ondergebracht (huidige Krombeekweg nr.
27). Tot dan heeft hij met grote waarschijnlijkheid op de windmolenstenen slechts kunnen
malen maar niet kunnen pletten om witte bloem te verkrijgen.
Maar er waren toen ook al grotere bedrijven op de molenaarsmarkt. Te Lier waren er bv. de
‘bloemmolens van Hellemans’, aanvankelijk in de Vredebergstraat en vanaf 1914 aan de
Grote Nete, tussen de Leuvense poort en de Molbrug.

De bloemmolens Hellemans aan de Nete in Lier; foto www.kempenserfgoed.be
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Ook de andere molenaars mochten aldus niet achterblijven in de ‘hype’ van de witte bloem
en vermits ze zelf niet fijn genoeg konden werken zochten zij aanlevering van grotere
maalderijen zoals Hellemans te Lier. Getuige hiervan is de hieronder weergegeven postkaart
die heemkringlid Paul Welters onlangs op de kop wist te tikken (waarschijnlijk toen hij toch
nog eens met iets anders doende was dan met zijn juridische bezigheden ! …). De postkaart
dateert van 13 mei 1892 en gaat uit van windmolenaar Victor Vloeberghs van de Heimolen
te Itegem (Heibergstraat). Hij bestelt volgens de tekst op de keerzijde :
-

1000 kilos nr 00
400 kilos nr 2
100 kilos superfin
500 kilos fijn kortmeel.

Om nu te weten wat die bestelling behelst moeten we verstaan wat de nummering van de
bloem of meel betekent. Deze nummering gaat blijkbaar volgens de Italiaanse normen (?!)
en betreft de uitmalingsgraad. M.a.w. hoe lager de uitmalingsgraad, hoe fijner het meel of
de bloem :
-

Nr 00 = 50 % uitgemalen en is dus fijn
Nr 2 = 85 % uitgemalen en is dus grof
Superfin = heel fijn gemalen graan = fijne bloem
Kortmeel = rest van de uitmaling en zijn dus de zemelen en kiemen

Hierboven de in 1892 afgestempelde postbriefkaart
gericht aan Eugeen Hellemans, stoommolens te Lier.

Hiernaast de bestelling van
Vloeberghs van de Heimolen.

molenaar

Victor
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Ook maalder Vloeberghs plaatste dus bij de grotere broer een bestelling omdat hij zelf geen
witte bloem kon voortbrengen. Nochtans was hij sinds 1880 al begonnen met een
mechanische maalderij (hoek Heibergstraat – Bevelsesteenweg).

De Itegemse Heimolen in 1907

Maar dergelijke mechanische maalderijen beheersten alleen het malen, m.a.w. het schroten
van de graankorrels. Om witte bloem te krijgen moesten er nog de zemelen uitgezeefd
worden en de korrelkern geplet. Dat konden onze lokale maalders dus niet, zeker niet met
de windmolens. Witte bloem is dus een product van onze industriële technologie die einde
van de 19de eeuw een forse opgang kende. Sinds er dus witte bloem is kon er wit brood
worden gebakken – al heeft dat eigenlijk geen primaire voedingswaarde meer - en kon er
met de wittebroodsweken ook van start gegaan worden.
Leo Buts
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Kinderrijmpjes van weleer
Onze lezers hebben het oude schoolgedichtje dat we in vorig nummer brachten weten te
smaken. Daarom geven we er nog eentje van Martha Seymus, bijna-eeuwelinge uit HeistGoor (° 1917) – die het nog altijd uit het hoofd kent :

Paardje, uw krib is boordevol
En mijn buik is leeg en hol
Mag ik ook een hapje of twee
O, jawel mus, eet maar mee
Pik maar toe zo veel je kunt
’t is U allerbest gegund
Mus was danig in haar schik
En at zich ’t kleine buikje dik.

*
Paardje lief hebt gij verdriet
‘k zie het eten smaakt U niet
Och, zei ’t paard, er zitten wel
Honderd vliegen op mijn vel
’t Is haast niet om uit te staan
Zo veel pijn doen ze me aan
O, zei mus, is ’t anders niet
‘k weet wel raad voor dat verdriet
Toen vloog zij over ’t paard zijn kop
En hapte alle kwade vliegen op.
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Schenkingen
E.H. Johan Goris schonk aan het heemmuseum onderstaand houten gebruiksvoorwerp,
waarvan de oorsprong en het gebruik onbekend zijn.
Beschrijving : houten kastje met afmetingen Lengte 21 cm, Hoogte 7 cm, Breedte 11 cm.
Bovenaan is een schuifje met 3 gleuven, waar achtereenvolgens de letters K, B.N. en B.C. op
geschilderd staan. Bij het openschuiven zien we onder de gleuven 3 uitgeboorde ruimtes.
Er is achteraan een metalen oog aangebracht, waarschijnlijk om het aan een wand te
bevestigen.

Wie van onze lezers kan hierover meer vertellen ? (neem desgevallend contact op met een
van de bestuursleden die achteraan vermeld zijn in De Swanekoerier).
(red.)
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De dorpslinde van Itegem.
De oude dorpslinde is, samen met de naastliggende kerk op het Sint-Guibertusplein,
beeldbepalend in de dorpskern van Itegem. Uit dendrologisch onderzoek blijkt dat de linde
omstreeks 1755 begon te groeien. Ruim tweeënhalve eeuw later groeide de monumentale
boom, met een diameter van ongeveer 1,27 meter, uit tot een van de bekendste
dorpsgezichten van de Heistse deelgemeente. In 2014 voerden erkende boomverzorgers
een visuele boomveiligheidscontrole uit en werd de kruin gereduceerd. Het bleek dat de
linde na meer dan 260 jaar nog steeds in prima conditie verkeert, op enkele onvermijdelijke
sporen van slijtage na.

Gelet op de start van de nieuwe fase van de werken in het centrum van Itegem is het
essentieel dat de linde op een zo goed mogelijke manier geconserveerd wordt en geen stress
krijgt tijdens de werken. Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelt voor om een
beschermingsprocedure op te starten voor deze 18e-eeuwse dorpslinde. Een cirkelvormige
beschermingszone van 19 meter rond de stam zal worden afgebakend als monument, (met
uitzondering van de reeds aanwezige gebouwen), aangezien hierin het wortelgestel van deze
veteraanboom voorkomt. Heemkring Die Swane is dan ook erg verheugd over het positief
advies dat door het Heistse college van burgemeester en schepenen werd gegeven aan de
geplande bescherming van dit uniek en onvervangbaar natuurmonument.
(red.)
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Meiboomplantingen vroeger en nu
De jaarlijkse meiboomplanting van heemkring Die Swane kan bogen op een lange traditie.
Het begon allemaal in 1958 op het erf van Ter Speelbergen, de woonst van Jozef Weyns.
Daar werd het meifeest ook jaar na jaar gevierd ; later werd het enkele malen ingericht aan

De eersten uit een lange rij meigraven en –gravinnen. Heemkringlid Mia De Wever en Herwig Vaes mochten in
1958 de spits afbijten op het eerste meifeest aan Ter Speelbergen in 1958.

Meiboomplanting 18 mei 2014 – foto’s Nicky Scheirs
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het gerestaureerde Hof Van Riemen. Nu heeft het al lang een vaste stek gevonden op het
heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve, waar het dit jaar al voor de 16e keer op rij
plaats vindt. Een mooier decor dan aan de voet van onze schitterende Kaasstrooimolen is
dan ook niet te vinden. Deze sfeerbeelden spreken voor zich.

Meiboomplanting 18 mei 2014 – foto’s Nicky Scheirs
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Agenda
Heemmuseum Die Swane, elke zondag tot einde augustus, van 14 tot 18 uur.
Expo : Gebruiken rond eerste en plechtige communie
De eerste en plechtige communie behoren binnen het christelijke geloof tot een
overgangsritueel van kind naar volwassene. In het kader van Erfgoeddag gingen we terug in
de tijd en stelden ons volgende vragen : Hoe bereidden de communicanten zich voor? Hoe
evolueerden de communiekledij, de communieprentjes, de communiefoto’s…? Kon men een
onderscheid vaststellen tussen rijke en arme kinderen? Welke geschenken werden in
ontvangst genomen? Wat stond er op het feestmenu? Waar werd er gefeest?
Deze expo schetst een verrassend beeld van een traditie die zelfs vandaag nog overeind
blijft.

Zondag 22 mei 2016.
Heemerf Kaasstrooimolen & Pandoerenhoeve, Bruggeneindse Heibaan.
De traditionele meiboomplanting van heemkring Die Swane beleeft dit jaar zijn 57e editie, en
al de 16e aan de Kaasstrooimolen.
Vanaf 14 u. 30 is iedereen welkom.

OPROEP AAN DE LEZERS VAN DE SWANEKOERIER
Gevraagd : Info over het diamantverleden van groot-Heist
In het voorjaar van 2017 plant Heemkring Die Swane in samenwerking met het Gemeentelijk Archief
en Erfgoedcel Kempens Karakter een tentoonstelling over het diamantverleden van Groot-Heist.
Wie nog oude foto’s van diamantbewerkers of slijperijen heeft uit de gemeenten Booischot, Hallaar,
Heist, Itegem, Schriek of Wiekevorst zou ons kunnen helpen deze tentoonstelling tot een succes te
maken door deze informatie te delen. Reacties worden graag tegemoet gezien op de archiefdienst,
achter de Heistse bibliotheek aan de Kattestraat. Mailen kan naar archief.heist@bibliotheek.be of
telefoneer naar het nummer 015 75 86 86.

