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        Op de voorplaat :  de zomer van 1974 in de Netevallei  (Foto Louis Schoeters) 
 
Op 7 juli 1974, een mooie zomerdag, vereeuwigde Louis Schoeters het vertrouwde silhouet van de Heiste berg, met op de 
voorgrond een gouden zee van wuivend graan.  
 
De foto werd genomen vanuit de Vossekoten, dus van op de rechteroever van de Nete, in Bernum.  De Nete zien we niet, 
want die slingerde zich toen nog nederig weggedoken doorheen de beemden, vrij van het knellende korset van vermaledijde, 
landschapontsierende dijken zoals we die nu kennen. 
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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 
 
Het was inmiddels reeds veel jaren geleden (sinds het jaar 2008 ?) dat onze Heistse 
meiboomplanting niet op de welwillende medewerking van de weergoden mocht rekenen, 
maar dit jaar was het toch nog weer eens prijs.  Op de editie 2016 van dit traditionele 
volksfeest kan dan ook met recht en reden het predikaat "uitgeregend" geplakt worden! 
 
En hoezeer de vrienden Gommaar Van den Bergh en Hans Berghmans van Volkskunstgroep 
Zonnedauw en onze eigen heemkringcoryfeeën, werkpaarden-achter-de-micro Liljan 
Verstraeten en Jan Peeters ook hun beste beentje voorzetten, het mocht niet baten.  Zelfs 
niet als ze met opzwepende stem, soms ronduit bezwerend probeerden te verhinderen dat 
de vele dansen die ‘s namiddags gedanst werden, door de goden als regendansen zouden 
geïnterpreteerd worden.  Het is en blijft nu eenmaal het risico bij gelijk welk 
buitengebeuren:  als het reeds van 's middags  regenachtig weer is, mag je op een activiteit 
zoals ons meifeest nu eenmaal geen volksoverrompeling verwachten. 
 
Veel van onze aanwezige leden maakten er ons ook attent op dat het schapenscheerfeest in 
provinciaal domein "de Averegten" en onze meiboomplanting voor een deel hetzelfde 
publiek lokken en dat recreatiedomein  Averegten en Die Swane dus onvrijwillig vliegen van 
elkaar afvangen, wanneer meiboomplanting en schapenscheerfeest op dezelfde datum 
geprogrammeerd staan.  Om aan dit euvel in de verdere toekomst te verhelpen en tevens 
meer duidelijkheid te scheppen over de datum van onze Meifeesten in de toekomst, wordt 
met de animatie van het domein Averegten momenteel een voorstel besproken waarbij in 
het vervolg het schapenscheerfeest op de voorlaatste zondag van mei en onze 
meiboomplanting bij voorkeur op de laatste zondag van mei doorgang zullen vinden... 
 

 
 
Om een lang verhaal kort te maken... De organisatie van het jongste meifeest van 22 mei 
2016 is, gezien de geschetste omstandigheden al bij al nog uitstekend verlopen, behoudens 
dat we uiteraard moeilijk omheen de vaststelling kunnen dat voornamelijk de 
weersomstandigheden debet waren aan de eer matige publieke opkomst. Bij de eigenlijke 
kamp om het meigraafschap bleek een vijftal koppeltjes niet te beroerd om de strijd aan te 
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binden en als meigraaf en -gravinne 2016 konden na een spannende wedstrijd uiteindelijk 
gekroond worden: Sander Colpaert en Laura de Rijcke  
 
Gaston van den broeck werd op deze 57e editie van het meifeest - tevens ook reeds de 
zestiende meiboomplanting in de reeks aan de molen - in de bloemetjes gezet als unaniem 
weerhouden eregast 2016.  Een vlot ter taal zijnde presentatrice Liljan Verstraeten blies de 
loftrompet te zijner ere. Zowel zijn verdiensten inzake het maken en conserveren van 
belangwekkende Heistse foto's uit de vorige eeuw als zijn initiatieven om het Hof van 
Riemen te redden voor de volgende generaties alsook zijn onverdroten inspanningen en 
inzet om het heemerf blijvend uit te bouwen tot een parel aan de Zuidkempense kroon, 
liggen aan de basis van Gastons verkiezing tot eregast van de Meiboomplanting. 
 
De allereerste meigraaf uit de geschiedenis (editie 1958, toen nog op Ter Speelbergen), 
zijnde Herwig Vaes, werd door bestuurslid Jan Peeters vervolgens namens de heemkring 
speciaal gehuldigd. Samen met Mia De Wever vormde hij ooit het eerste meipaar dat op 
Speelbergen gekroond werd. Herwig hield eraan bij deze gelegenheid zijn in 1958 uit de 
handen van Dr. Jozef Weyns ontvangen ereschotel aan het heemmuseum te schenken, waar 
deze schotel eerlang dan ook zal te bewonderen zijn. Dat de schotel zich nog steeds in een 
uitstekende staat bevindt, bewijst wel voldoende dat er op de Meiboomplantingen geen 
"kamelot" als geschenkje aan meigraven en eregasten overhandigd  wordt ! 
 
Veel aandacht in het heemkringleven ging de laatste weken en gaat momenteel nog naar het 
uitwerken van een programma voor Open Monumentendag 2016. Een werkgroep met 
vertegenwoordigers van de gemeente en de heemkring werkte een opmerkelijke wandeling 
uit op en rond de berg, een attractie waarop slechts weinig gemeenten in de provincie 
kunnen bogen. Ann Vertommen van de gemeentelijke dienst Cultuurbeleid heeft inmiddels 
ook de inschrijving voor de O.M. uitgevoerd, zodat onze activiteiten vanzelfsprekend ook in 
de landelijke promotie van O.M.D. zullen terug te vinden zijn.  In het heemmuseum loopt 
aanvullend een thema-expo die ons de berg van vroeger en nu in al zijn glorie en met zijn 
vele verrassende aspecten zal leren kennen.  Er zal ook een brochure opgesteld worden die 
te allen tijde kan meegegeven worden aan de wandelaars die Heist te voet willen ontdekken.  
Desgevraagd kan de Heistse toeristische dienst trouwens ten behoeve van de 
fietsliefhebbers nog altijd 3 mooi uitgegeven fietsbrochures van heemkring Die Swane 
bekomen : “Fietstocht Heistse Historie”, “Merktekens van de Eerste Wereldoorlog in het 
land van Heist” en “Fietsen tussen Nete en Wimp”. 
 
Wat de aantrekkingskracht van het museum betreft, stellen we ook vast dat de expo rond 
communiegebruiken, die nog loopt tot einde augustus, nog steeds op veel belangstelling kan 
rekenen.  Daarenboven blijkt de kennismaking met de edele kunst van het weven door onze 
bedreven en gedreven vrijwilligster Gaby Verhaegen te kunnen bogen op een niet 
onbelangrijke succes bij een voornamelijk vrouwelijk publiek.  Daarom zullen Gaby en het 
weefgetouw ook nog actief zijn op deze zondagen :  10 en 24 juli 2016 
          14 augustus 2016 
          11 en 25 september 2016 
          23 oktober 2016 

 
        Rik Van den Broeck 



De Swanekoerier juni-juli 2016   99  

 

De carrière van Jozef Weyns in Tervuren en Brussel 
 
Vanaf 15 november 1947 had Weyns een tijdelijke opdracht gekregen aan het Museum van 
Belgisch Kongo in Tervuren. De Commissie voor Etnologie van het Koninklijk Belgisch 
Koloniaal Instituut had hem aangesteld tot medewerker van het Volkenkundig 
Documentatiebureau van het museum. Onder leiding van mevrouw Olga Boone moest hij 
zorgen voor een behoorlijke ontsluiting van de enorme collectie documenten van het 
Bureau. Hij reisde elke dag via Leuven naar Tervuren en terug, omdat, zo stelde hij in een 
brief: ‘Het is heel wat plezanter elke dag thuis te zijn, dan twee volle dagen het aanschijn te 
moeten missen van zijn bloedeigen baby en, integendeel, andermans snotneuzen te moeten 
in de doeken leggen voor een nacht.’1 Weyns was duidelijk de lange werkdagen aan de 
normaalschool nog niet vergeten. In november 1948 zegde Weyns zijn betrekking als 
studiemeester op, ook al had hij nog geen benoeming in het museum gekregen. Door 
ontslag te nemen nam Weyns een risico. Indien hij de lang beloofde benoeming niet kreeg, 
zou hij zonder werk komen te zitten. 
 
Gelukkig slaagde professor Olbrechts, toen directeur van het Museum van Belgisch Kongo in 
Tervuren, erin hem een betrekking aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te 
bezorgen. Dit museum, gevestigd in het Brussels Jubelpark, bestaat als sinds het begin van 
de twintigste eeuw en beheert belangrijke kunstcollecties. Naast de voorstelling van de 
permanente verzameling en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, heeft de 
instelling nog tal van andere taken zoals de verantwoorde bewaring en ontsluiting van haar 
bezit en het verrichten en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Zij stond onder 
leiding van een conservator en is verdeeld in departementen. Deze worden elk geleid door 
een departementshoofd. Elk departement is verdeeld in verschillende afdelingen, in functie 
van de aard van de verzamelingen. Aan het hoofd staan afdelingshoofden. In 1942 nam 
Henry Lavachery de leiding over van Jean Capart. Onmiddellijk na de oorlog begon hij met de 
grondige reorganisatie en verder uitbouw van de instelling. 
 
Op 1 februari 1949 werd Weyns geattacheerde en één jaar later werd zijn benoeming 
definitief. Nu kon hij zich uitgebreid bezig houden met volkskunde en etnologie, twee van 
zijn passies. Hij werd verbonden aan het departement Etnografie, waarvoor hij verschillende 
artikels schreef in het Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Weyns 
inspecteerde Afrikaanse kunstvoorwerpen die te koop werden aangeboden en stelde 
hierover rapporten op. Ook identificeerde hij voorwerpen die reeds aanwezig waren in het 
museum. In deze periode gaf hij ook inleidende lezingen over Afrikaanse kunst in de 
lessenreeksen van de Koninklijke Musea en hielp bij de inrichting van tentoonstellingen over 
Afrikaanse kunst, zoals deze in Mechelen in 1953. 
 
In zijn hoedanigheid van geattacheerde gaf Weyns ook lezingen voor de vereniging ‘Vrienden 
van de Opvoedende Dienst’, een vereniging afhankelijk van de Koninklijke Musea. 
Hoofdconservator Henry Lavachery was voorzitter van de Nederlandstalige sectie van de 
dienst. Reeds in 1949, het eerste jaar waarin Weyns aan de Koninklijke Musea werkte, was 
hij intensief bezig met de werking van de opvoedende dienst en in juni 1949 werd hij 
aangenomen als lid van het Comité van de Vlaamse Opvoedende Dienst. Weyns gaf niet 

                                                           
1
 AJW, nr. 110. 
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alleen lezingen over onderwerpen betreffende de afdeling Etnologie waar hij in dienst was, 
maar ook betreffende volkskundige onderwerpen, vooral de hoevebouw en de verschillen in 
de Vlaamse bouwtrant. Hij was verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
lezingenreeksen van het comité. 
 
Weyns leerde via zijn werk dr. Lucien Crick kennen, afgevaardigd conservator en oprichter 
van de afdeling Nationale Volkskunde. Hij had grote bewondering voor deze man die bijna in 
zijn eentje de enorme verzameling volkskunst van de Musea had uitgebouwd. Bij de 
pensionering van dr. Crick in 1951 schreef Weyns dan ook enkele lovende teksten. Weyns 
werd aangeduid als zijn opvolger en kwam aan het hoofd te staan van de afdeling Nationale 
Volkskunde.  
 
Toch liep Weyns’ loopbaan in de musea niet over rozen. Begin 1951 werd dr. H. Roosens 
gepromoveerd tot adjunct-conservator, een functie waarvoor een Nederlandstalig persoon 
gezocht werd. Weyns was zeer verbolgen over het feit dat hij als oudst benoemde 
Nederlandstalige niet werd weerhouden voor deze benoeming. Bovendien stelde hij de 
politiek in vraag waarbij geattacheerden pas na een dienst van 10 jaar benoemd werden tot 
adjunct-conservator, hoewel deze benoeming geen enkele financieel gevolg had voor de 
musea. De benaming ‘geattacheerde’ stelt volgens hem niet veel voor. In 1952 kwam hij ook 
in botsing met zijn collega, mevrouw E. Saccasyn della Santa betreffende de opstelling van 
de verzameling Europese en Belgische volkskunst. Weyns pleitte voor een geïntegreerde 
opstelling, waarbij de Belgische volkskunst belicht werd in het kader van de Europese. 
Saccasyn della Santa was voorstander van een aparte plaatsing van de Belgische volkskunst. 
 
Een belangrijke kwestie die rond deze periode speelde in de Koninklijke Musea, was de 
tweetaligheid. Het grootste deel van de Koninklijke Musea was nog steeds Franstalig. Op het 
moment dat Weyns er in dienst was, waren er slecht vier Nederlandstaligen tegenover 
zestien Franstaligen. Vele personeelsleden correspondeerden in het Frans en gaven ook 
artikels uit en lezingen in die taal. Opvallend is dat op de affiche van de lessenreeks van het 
jaar 1949-1950 zeven verschillende cursussen stonden, waarvan alleen de cursus van Weyns, 
‘Inleiding tot de studie der Afrikaanse plastiek’, in het Nederlands. Rond diezelfde periode 
schreef Weyns een nota waarin hij verklaarde waarom hij een geleid bezoek aan de 
Mercator-galerij in het Nederlands wou doen.2 “Nochtans is het toch vanzelfsprekend, 
natuurlijk rechtvaardig, dat er ook aan de Vlaams sprekende mensen gedacht wordt en dat 
ook zij zouden kunnen deelnemen aan de culturele manifestaties door onze Koninklijke 
Musea op touw gezet”. 3  
 
De taalkwestie speelde ook een grote rol bij de benoeming van een hoofdconservator. 
Weyns kende sinds 1945 dr. Aquilin Janssens de Bisthoven, diensthoofd van het Centraal 
Iconografisch Archief van de Koninklijke Musea,4 via het verbond voor Heemkunde. Ze 
bouwden een vriendschappelijke relatie op en in 1950 steunde Weyns zijn kandidatuur voor 
de post van hoofdconservator van de Koninklijke Musea. Als belangrijkste argument haalde 
hij aan dat Janssens de Bisthoven niet alleen een even goede staat van dienst had als de 
andere kandidaat, graaf de Borchgrave d’Altena, maar daarnaast ook Vlaming was. Weyns 

                                                           
2
 Zie voor de affiche en nota: AJW, nr. 1403. 

3
 AJW, nr. 1403, nota betreffende een geleid bezoek aan de Mercatorgalerij, 19 januari 1950. 

4
 Later Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
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zocht ook de steun van allerlei prominente figuren en politici, zoals mgr. Cruysberghs en 
Albert De Vleeshauwer, professoren zoals Gaston Eyskens en voorzitters van belangrijke 
Vlaamse verenigingen waaronder het Davidsfonds, de Boerinnenbond en de Vlaamse 
Toeristenbond. 
  
De benoemingskwestie werd breed uitgesmeerd in de pers. De Vlamingen hoopten op een 
‘Vlaamse’ benoeming door minister van Openbaar Onderwijs Harmel.  Ondanks hun 
optreden werd toch de Franstalige graaf J. de Borchgrave d’Altena benoemd.  De Vlaamse 
pers was hierover niet te spreken. Vooral nadat de eerste activiteit georganiseerd onder de 
Borchgrave d’Altena, de officiële opening van de zaal Van Overloop, uitsluitend in het Frans 
doorging, steigerden de Vlaamse media. Weyns zat hier middenin en schreef enkele artikels 
in reactie op de verzoenende beweringen van minister Harmel.5 In een poging om toch de 
Vlaamse vertegenwoordiging te redden werd de eis gesteld aan minister Harmel om voor de 
adjunct-hoofdconservator en drie andere benoemingen Vlamingen te kiezen. Meteen 
brandde er een felle strijd los om de benoeming van adjunct-hoofdconservator tussen de 
Franstalige en Nederlandstalige partijen.  
 

 
 
Hoofdconservator graaf J. de Borchgrave d’Altena, die in het centrum stond van alle 
commotie, deed enkele inspanningen om de Nederlandstaligheid te bevorderen, onder meer 
door de nieuwbenoemde conservator H. Roosens aan te stellen als taaladjudant. Naar 
aanleiding van een incident waarbij Franstalige uitnodigingen gestuurd werden naar de 
Vlaamse pers schreef Weyns op 23 juli 1951 in een brief aan De Standaard dan ook “Want 
eerlijkheid en ridderlijkheid verplichten mij te zeggen dat Graaf de Borchgrave d’Altena 
tegenover de Vlaamse personeelsleden veel goede wil en tegemoetkoming laat blijken; hij 
vraagt hun b.v. steeds in ’t Vlaams tot hem te spreken en hij doet zijn uiterste best om hen in 

                                                           
5
 Zie bibliografie: artikels in De Standaard en Het Volk van 6 en 10 november 1950. 
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’t Vlaams te woord te staan”.6 Weyns was een actief 
voorstander van een meer Vlaamsgezind beleid en greep 
elke kans aan om inspanningen die in die richting gedaan 
werden te prijzen.  
 

Graaf de Borchgrave d’Altena bracht Weyns in contact 
met Pierre Goron, stichter van een Franse folkloristische 
organisatie, Kelc’h Breizh. Goron vroeg en kreeg Weyns’ 
medewerking voor het stimuleren van de volkskunde 
onder de jeugd. Via zijn werk als geattacheerde kon 
Weyns contact leggen met verschillende buitenlandse 
conservators, etnologen en volkskundigen. 
 

Graaf J. de Borchgrave d’Altena    (° 1895  -  +1975) 
 
Zo nam hij in 1952 deel aan het IVe Internationale Congres voor Antropologie en Etnologie in 
Wenen. Het congres duurde 8 dagen waarbij 400 lezingen gegeven werden. Er waren 1000 
deelnemers uit 51 landen. Weyns hield er een voordracht over Afrikaanse sculptuur in 
Ovimbundu, Angola. Zijn belangstelling op het congres ging uit naar de secties Europese 
volkskunde en Afrika. 
 
Hij ontmoette er de grote Oostenrijkse volkskundigen als Leopold Schmidt en Arthur 
Haberlandt, assistent en directeur in het Weense Museum für Volkskunde, Karl von Spiess, 
volkskundige met een grote belangstelling voor de bouwkunst, Hanns Koren, professor 
Volkskunde aan de universiteit van Graz, en Ernst Bürgstaller, medestichter van de 
Oostenrijkse Volkskunde-atlas. Tijdens de rondreis die volgde op de studiedagen, werd een 
bezoek gebracht aan het nieuw opgerichte Openluchtmuseum Maria Saal bij Klagenfurt.7 
Weyns beklaagde zich in zijn verslag aan de hoofdconservator over het feit dat Oostenrijk 
ons land ook op dit terrein weer voor was. Hij maakte van dit congres gebruik om 
verschillende volkskundige musea en tentoonstellingen te bezoeken, onder meer in Zürich 
en Bazel.   
 
Deze reis is voor voor Weyns van groot belang geweest, want daar leerde hij talrijke 
professoren en conservators kennen met wie hij later nog herhaaldelijk zou samenwerken. 
Daar in Wenen legde hij de basis van zijn omvangrijk internationaal netwerk van 
contactpersonen en vrienden. Verderop komen deze reis en de personen die hij er leerde 
kennen, dan ook nog geregeld ter sprake.  Officieel bleef Weyns attaché aan de Koninklijke 
Musea tot 1955. Vanaf 1953 was hij evenwel al bezig met de plannen voor het 
openluchtmuseum van gouverneur Roppe. Hij werd echter pas officieel aangesteld tot 
conservator van Bokrijk op 1 mei 1955.8 
 
(wordt vervolgd) 
      Sam Van Clemen & Sofie Wauters 

                                                           
6
 AJW, nr. 1399. 

7
 Opgericht in 1936 als volkskundig museum, konden pas in 1951 de eerste hoeves worden overgebracht. Weyns 

bewaarde diverse catalogi van dit museum in zijn bibliotheek. Ongetwijfeld heeft hij tijdens zijn bezoek in 1952 

inspiratie opgedaan voor zijn latere ontwerp van Bokrijk. 
8
 AJW, nrs. 208, 250, 319, 320, 362, 1399, 1403. Zie ook de bibliografie. 
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Begraven in de Sint-Guibertuskerk te Itegem 

Een overzicht van enkele graven op basis van de parochieregisters 

 

Onderpastoor Joannes-Franciscus Pauli werd geboren in Geel en overleed in 1737 te Itegem. 

Hij werd op 12 februari begraven voor het altaar van Sint-Guibertus en onder het 

grafmonument van Walterus Ceurs. Walterus Ceurs was eveneens een geestelijke en 

overleed te Itegem in 1670. 67 jaar na zijn dood zal zijn grafmonument dus nog goed 

bewaard zijn gebleven. Onderpastoor Pauli werd namelijk hieronder begraven. Misschien 

wijst dit op een soort van grafkelder ? 

 

Hierboven lezen we het overlijdensdocument van pastoor Notelaer, geboren in Antwerpen 

en overleden op 26 augustus 1726. Hij werd volgens het register begraven op het koor van 

de Sint-Guibertuskerk. Zijn begrafenismis werd voorgegaan door Paulus De Schutter, pastoor 

van Heist. 
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Hier zien we de overlijdensakte van onderpastoor Carolus-Josephus Torfs, afkomstig uit Lier. 
Hij stierf op 28 oktober 1773 en werd begraven op het toenmalige kerkhof vlak achter/tegen 
het koor. Vandaag kunnen we de grafsteen van onderpastoor Torfs terugvinden binnen in de 
kerk achter de deur van de sacristie. Door uitbreidingswerken in de jaren 1880 werd dit graf 
binnen het kerkgebouw gebracht. 
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De parochieregisters berichten hier over het overlijden van pastoor Petrus-Josephus Vrancx, 

geboren in Hallaar en overleden op 28 oktober 1773.  Hij werd begraven op het hoogkoor in 

de Sint-Guibertuskerk. 

 

 

 

Bovenstaande overlijdensakte is die van Jacobus-Josephus-Gerebrandus Gansacker. Hij was 

de heer van Itegem en overleed te Brussel op 4 mei 1790. Op 7 mei 1790 werd hij te Itegem 

begraven. De laatste persoon werd te Itegem in de kerk begraven in maart 1784, daarna 

werd dit door keizer Jozef II verboden. Waar Gerebrandus Gansacker exact werd begraven te 

Itegem is een raadsel. Wellicht in een grafkelder die doorheen de jaren verloren ging en toch 

ergens aan de kerk gegrensd zal hebben. 

Te Itegem heeft men geen weet van een grafkelder van de Gansackers, er is alleen nog het 

monument ter ere van de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Voorheen was dit een 

monument voor de families Gansacker-Van Raevels en afstammelingen. Martha Gansacker-

Van Raevels was de zus van Gerebrandus Gansacker. Moeten we zijn grafkelder ergens in de 

buurt van dit monument zoeken/situeren ? De echtgenote van Gerebrandus Gansacker 

overleed te Brussel 7 jaar na haar man in 1797. Ook haar lichaam werd overgebracht naar 

Itegem om daar begraven te worden bij haar man. 

        Ivan Dockx 
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In memoriam 
 
Heemkringlid  Ward Van Hoof - “Ward van de Krabber”-  is niet meer.  Ward, weduwnaar 
van Julia Van Rompaey en levensgezel van Annie Wagemans, werd geboren te Itegem op 24 
september 1937 en overleed in het ziekenhuis van Herentals op 9 juni 2016.  Ward was de 
man die in de Pandoerenhoeve met veel verve de functie van orgelist op zich nam en die als 
geschoold muzikantl ook goed overweg kon met andere instrumenten. 
 

      
 
 
Op zondagmorgen 19 juni is Jos Verstraeten uit de Oude Liersebaan, geboren in Booischot 
op 24 mei 1928, te midden zijn familie zachtjes en op uiterst serene wijze - zoals hij ook 
geleefd heeft -  heengegaan. 
 
Jos is de vader van onze gekende super-vrijwilligsters Nikol en Liljan Verstraeten. In zijn 
beroepsloopbaan actief als een bekwaam en gedreven treinbestuurder, leerden we Jos 
kennen bij de organisatie van de expo "150 jaar Spoor in Heist".  
 
Langs deze weg bieden wij namens heemkring die Swane de getroffen families onze 
oprechte gevoelens van medeleven aan. 
 
        (red.) 
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“FORT - Het bedrijf van Karel Govaerts in Itegem”. 

Heemkringlid Frans Nauwelaerts, auteur die al bekendheid verwierf met zijn lijvig boekwerk 
“De Reus van Itegem”, meldde ons de publicatie van een nieuwe en belangwekkende 
uitgave, waarin  de historie wordt geschetst van het bedrijf uit onze streek dat eenieder hier 
bij ons kent als “de Fort van Itegem”  
 
Het verhaal van FORT hangt nauw samen met de figuur van Karel Govaerts. Samen met zijn 
vrouw Maria Verlinden stichtte hij een echt familiebedrijf dat een belangrijke rol zou spelen 
in de Itegemse geschiedenis. In de glorieperiode telde FORT zo’n 600 werknemers.  
 
Wat klein begon met uitvoer via paard en kar evolueerde geleidelijk tot een bedrijf met 
honderden vracht- en bestelwagens. Dagelijks reden die uit in heel het land om de winkeliers 
van voorraad te voorzien. Vooral de FORT-koffie bleef lange tijd populair. 
 
Het boek van Frans Nauwelaerts schetst de geschiedenis van het voedingsbedrijf dat 
ontstond in 1925 en dat later - rond 1960 - verbonden was aan meer dan 16.000 winkels. We 
mogen dus zeggen dat het van relatief groot belang is geweest voor de welvaart van vele 
inwoners in Itegem, het kleine dorp aan de Grote Nete, en in de rest van het land, aldus de 
auteur. 
 

 

Het boek brengt in de eerste plaats het verhaal van Karel Govaerts, die met zijn groot 
vernuft als handelaar een echt familiebedrijf uit de grond wist te stampen.  Zijn 
onderneming kende perioden van voor- en tegenspoed, maar het eindresultaat mocht 
gezien worden.  Het dient gezegd dat de stichter altijd een groot hart had voor zijn 
werknemers en hijzelf en zijn vrouw Marie Verlinden zullen dan ook voor altijd onlosmakelijk 
verbonden blijven aan de Itegemse geschiedenis.   
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De leiding van het bedrijf voor de tweede wereldoorlog.  Centraal vooraan staat stichter Karel Govaerts, met 
links en rechts naast zich zijn halfzuster en halfbroer. 
 

 
 
Een blik op de pudding (inpak) afdeling in de fabriek in Itegem in 1956.   Helemaal vooraan Jeannine De Heyder 
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Beiden werden burgemeester van Itegem.  Marie, de dochter van een brouwer uit 
Noorderwijk, heeft naast het medebestuur van de firma haar ganse leven gewijd aan 
liefdadigheid.  Haar sociale bekommernis was de basis voor de oprichting van het naar haar 
vernoemde instituut Mevrouw Govaerts in Heist-op-den-Berg, een school voor 
buitengewoon onderwijs. 
 
Het boek heeft als objectief een stukje van ons cultureel en industrieel verleden te bewaren 
en dat kon omdat er nog getuigen waren die beschikten over essentiële informatie, 
waardoor de geschiedenis van het bedrijf kon worden gedocumenteerd voor de toekomst.  
Bij zijn jarenlange zoektocht naar verhalen en gegevens kon de auteur – die voor het overige 
geen binding had met de firma – zich een vrij eenduidig beeld vormen, want de voormalige 
personeelsleden spraken bijzonder lovend over de heersende familiale stijl van 
bedrijfsvoering. 
 
Onder de voorouders van de stichter komt vooral  vader Eduardus Govaerts en diens 
huwelijksleven in beeld, waarbij tot veler verrassing zelfs wordt beschreven welke link er kan 
worden gelegd met de wereldberoemde schilder Vincent Van Gogh uit Zundert. 
 
 

   
 

 
Het boek kost 29,00 €, omvat 208 bladzijden en 375 illustraties en is verkrijgbaar : 
 
-  via de websitewww.boek-fort-itegem.be  
of 
-  bij de auteur : Frans Nauwelaerts, Stationsstraat 72 in 2220 Heist-op-den-Berg. 
 
         (red.) 
 

 

http://www.boek-fort-itegem.be/
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Beurzen 
 

Beurzen…  Wat is dat nu weer ?   Dat zit zo :  voor, tijdens en na WOII kwamen de 
geburen vaak samen op een plaats om bv.  de wereldpolitiek te bespreken en zoveel meer 
dat belangijker was, zoals de kat van Jan die verdronken is, over vermeende 
liefdesaffaires, enz.  Die bijeenkomsten in groepjes noemt men BEURZEN ! 9 . De 
bijeenkomsten waren op vaste plaatsen.   

 

Wanneer je ouder wordt of oud bent, begin je vaak terug te denken aan je jeugd, eigenlijk 
aan de geschiedenis van je jeugd, hoe banaal en eenvoudig die ook kan zijn.  Maar het 
verblijdt ons hart en onze ziel.  Met deze overweging in gedachte vertel ik je nu over mijn 
ervaringen met het beurzen. 

 

De mensen die elkaar natuurlijk uitstekend kenden, want meestal woonden ze in de buurt, 
vertelden daar over hun familiegebeurtenissen, over ongelukken, over de oorlog die maar 
bleef duren, over gevallen vliegtuigen, over gebombardeerde fabrieken waarbij kennissen 
waren gedood, over het gelegenheidsliefje van een getrouwde gebuur, over de 
verdronken kat in de buurt, over gestolen of door ziekte omgekomen katten en ook over 
de zovele katten die al tijdens de oorlog waren verdwenen…. “Verdwenen” in een ruime 
stoofpot natuurlijk ! 

 

Het ging zeker ook over hun eigen ziekten en wat ze ermee deden, hoe ze zich 
verzorgden. En moppen dat er getapt werden, meestal aangebrand natuurlijk. En dan 
maar gieren van het lachen. Ja, ondanks de oorlog die woedde. 

 

 
 

Een vorm van eigentijds en éénmalig “beuzzen” in de grachtkant, bij de doortocht van de Tour op 6 juli 2015 
 

                                                           
9 (nvdr) : in de Heiste en Halderse volkstaal : “BEUZZEN”. 
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Zo’n beurzen waren fantastische bijeenkomsten, ze gaven wat opluchting, ze verminderden 
de stress, ze gaven wat frisheid in het kopje, de mensen gingen terug met wat blijheid naar 
huis.  Tijdens één van die beurzen werd er door mijn vader verteld wat ik zelf ook had 
gezien.  Het is eigenlijk een vertelling over armoede, geen uitweg meer zien, ten einde raad 
zijn. In mijn ogen is het een heel droeve geschiedenis. Een verhaaltje waarbij beide partijen 
als verschrompelde, deerniswekkende wezentjes achterblijven. 

 
Er woonde ergens een gezin van vijf personen: de ouders en drie kinderen. Hoe jong ook, 
iedereen werkte naar eigen vermogen op het veld. De zoon was het oudste kind en hij 
moest altijd na schooltijd met de koe langs de straat gaan om het gras van de kant te 
laten grazen. 
 
Dat grazen duurde zeker een paar uur en dan pas kon hij terug om de koe in het stalletje te 
brengen. En dat is niet alles, want ’s morgen vroeg kon hij met diezelfde koe terug op pad 

om daarna naar school te hollen. Ik heb die jongen,  die één jaar ouder was dan ik, nooit of 

nooit horen klagen. Het was toen gewoon zo en daarmee basta. 
 

In dat zelfde gezinnetje brak tussen de boerin en de boer een geweldige ruzie uit, met zeer 
veel lawaai en kabaal.  Laat me vooreerst het tafereel beschrijven.  De grote gele wortelen 
waren geoogst en al gedeeltelijk van de akker gehaald.  Ze lagen nu op het gras langs de 
beek op een heerlijk verfrissend bad te wachten. De boer en de boerin begonnen dus als 
vreedzaam echtpaar aan het wassen van de wortelen  Met een riek werden enige pakken 
wortelen in de beek gekieperd om er flink gewassen te worden.  De wortelen enige keren 
goed omgegooid in het water, er werd wat mee gedold en dan -  hoeps – werden ze op de 
oever gekieperd voor verdere behandeling. 

 
Maar dan plots ontstond er een hevige ruzie tussen de boer en de boerin.  Ze krijsten en 
huilden en riepen en plots sprong er dan een veer bij de boer.  Hij vloog naar zijn geliefde 
echtgenote, pakte haar beet, telde haar op als een kind, liep naar de beek en kieperde 
haar erin, net zoals hij had gedaan met de wortelen (ja, al doende leert men…).  Door en 
door nat kwam de boerin huilend en schreeuwend uit de beek geklommen.  Maar nog 
waren ze niet bedaard, want het kabaal ging onstuimig verder.  Haar gehuil maakte niet 
de minste indruk op de boer en dus nam hij haar terug op en gooide ze van een nog wat 
verdere afstand terug in de beek bij de wortelen. 

 
Op handen en voeten kroop de vrouw weer het land op. 

 
Mijn vader en ik die zich eigenlijk als lafaards hadden gedragen, dropen af.  Jazeker, kom 
maar eens tussen bij familieruzies…. Wel,  dergelijke verhalen werden tijdens het beurzen 
in geuren en kleuren verteld.  En gelachen dat er dan werd! 

 
Het volgende is nog zo’n gebeurtenis die we hebben meegemaakt tijdens het beurzen. 

 
Op 12 mei 1944 was het een aangename avond en de buurt was weer eens aan het 
beurzen aan de poort van Marie en Sus Van Noten.  De kinderen waren aan het spelen in 
de gracht recht tegenover Marie Van Noten.  Plots scheurde de hemel open want een 
geweldig luchtgevecht greep boven onze koppen plaats.  Jong en oud, ze doken meteen 
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allemaal in de grachten. Plots dook een zware bommenwerper naar beneden. Paniek in 
de gracht:  Hij gaat hier vallen, op onze kop…. 

 
In de gracht zaten alleen kleine benepen muisjes… Op den duur waren er toch die hun kop 
naar omhoog durfden te steken.  Ze zagen een groot gevaarte naar beneden donderen en 
dan werkelijk met een grote donderslag uit mekaar spatten.  Mijn vader sprong ook op en 
rende naar zijn fiets al roepend dat hij dacht dat de bommenwerper bij Seppe gevallen was.  
Even later bleek dat hij niet in de nabijheid van Seppe lag, maar wel bij Lowieke en Trezeke 
Raes. 

 
Maar nu wordt het voor mij tijd om met dit verhaal te stoppen want ik heb al meer dan 
genoeg naar mijn kop gekregen van de goede vrienden van de heemkring omdat ik een 
artikeltje had geschreven, gesteund op DEGELIJKE EIGEN WAARNEMINGEN en ook op het 
Historisch museum van de landmacht. Stop !  10   
 

 
 

De namen van de bemanningsleden van de neergestorte bommenwerper op het monument in de Verkensstraat 
 

Net zo goed stop ik met het vertellen over de BEURZEN die volgens mijn erg bescheiden 
mening een enorm gezonde uitwerking hebben gehad op de mensen die er naartoe 
gingen om te luisteren, te vertellen, ook wel eens wat ruziemaken of zeker wat luider 
praten, te vernemen, soms wat wijzer werden en daarna beter konden slapen. 

 
De “BEURZEN” zijn lang verdwenen al ben ik er me van bewust dat er nog altijd wel  - in 
veel mindere mate – moeten bestaan.  De TV heeft de beurzen failliet laten gaan, maar 
ook daar zitten weer goeie en slechte kanten aan.  Helaas slepen mensen zich nu ’s avonds 
voor de TV, spreken nog nauwelijks met elkaar en gaan uitgeblust slapen. 
 
Besluit: in mijn herinnering en in mijn ogen speelden de beurzen een 
geweldige sociale en psychische rol, die enorm positief was. 

 
        Louis Schoeters 

                                                           
10

 Nvdr : Onze vriend Louis doelt hier op het dispuut over de identiteit van de Lancaster bommenwerper en zijn bemanning 
die op 12 mei 1944 neerstortte in de Verkensstraat in Hallaar.  Aan de degelijke eigen waarnemingen van onze 
gewaardeerde publicist durven wij geen seconde twijfelen, maar… het is een feit dat de militaire notulisten,  zowel in België 
als in Groot-Brittanië, in deze zaak wel degelijk de bal lelijk mis sloegen… (Het volledig verhaal verscheen in afleveringen  in 
‘t Swanekoeriertje , beginnend vanaf nr. 1 - 2009) . 
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Heerlijk Heist, anno 1852.  

In het aanbod van de welbekende internet-boekhandel “Boekrijk” zijn soms merkwaardige 

ontdekkingen te doen. Zo viel ons oog onlangs op de “Beschryving der Provincie 

ANTWERPEN”, in 1852 uitgegeven bij de Drukkery J.P. Van Dieren en comp. te Antwerpen.  

De auteur staat – zonder voornaam -  vermeld als “SLEECKX” 11.   Een bijdehante 

Schriekenaar, tevens kringlid en onderlegd heemkundige, was er als de kippen bij om het 

kleinood aan te kopen als aanvulling van zijn welvoorziene bibliotheek.  Wij selecteerden uit 

het 208 pagina’s tellende boek enkele fragmenten, die betrekking hebben op Heist en 

omliggende dorpen. 

Dat het werk in het Nederlands werd geschreven in het nog jonge – franstalige - België is op 

zich al merkwaardig, maar voor deze auteur niet onlogisch.  Domien Sleeckx, die onderwijs 

had gekregen in het Frans, besloot immers in het Vlaams te publiceren om met zijn 

publicaties in de volkstaal een bijdrage te leveren aan de volksontwikkeling 12, zoals blijkt uit 

zijn inleiding tot de “Beschryving der provincie Antwerpen” : 

 
                                                           
11

  Domien Sleeckx (Antwerpen, 2 februari 1818 – Luik, 13 oktober 1901) was een Vlaams taalkundige, 
journalist en schrijver van verhalen, romans, essays, drama’s en blijspelen. Hij wordt beschouwd als de eerste 
vertegenwoordiger van de realistische stroming in de literatuur in Vlaanderen. In 1844 was hij medeoprichter 
van Vlaemsch België, het eerste Vlaamse dagblad na de Belgische Revolutie en ook het eerste Nederlandstalige 
dagblad in Brussel.. 
12

   In 1844 veroorzaakte Sleeckx een taalincident in Brussel nadat hij op 2 juli in het Nederlands aangifte wilde 
doen van de geboorte van zijn zoon. De schepen van de Burgerlijke Stand weigerde dit, zelfs nadat Sleeckx hem 
daartoe had gevorderd via een deurwaarder. Het proces dat erop volgde voor de rechtbank van eerste aanleg 
stelde Sleeckx in het ongelijk en veroordeelde hem tot de kosten. Het vonnis van 27 juli 1844 veroorzaakte veel 
opschudding en dit zou later mee bijdragen aan de totstandkoming van de eerste wetsontwerpen inzake het 
gebruik van het Nederlands in rechts- en bestuurszaken. 
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In zijn inleiding laat Sleeckx dus uitschijnen dat het zijn plan was – de afbeelding van de 

wapenschilden en de namen van de negen Belgische provincies op het omslagblad doet zulks 

al vermoeden -  om met dit  boekje het eerste te publiceren van een negendelige reeks.  

In de bibliografie van Sleeckx duikt naast deze “Beschryving der Provincie Antwerpen” ook 

een “Beschryving der Provincie Oost-Vlaenderen” op uit 1858 en nog een “Beschryving der 

Provincie Braband” uit 1861, waarop de auteur ditmaal wel zijn volledige naam vermeldt : 

Jan Lambrecht Domien SLEECKX.  

Zou de verkoop van de boekjes tegengevallen zijn of vond hij het na drie delen al welletjes ?  

Het zou kunnen, want buiten Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brabant kon ik op het 

wereldwijde web geen andere titels van de reeks ontdekken (dat er toch nog meer van  

bestaan is uiteraard best mogelijk).  Het thema dat hij in zijn reeks beschrijvingen behandelt 

lijkt, voor zover kan worden nagegaan, wat afwijkend  te zijn in het geheel van zijn 

omvangrijk oeuvre. Naast taalkundige werken omvat het immers vooral romans, 

volksverhalen en toneelstukken.  Zijn roeping als promotor van de volksontwikkeling past er 

anders wel in, want de schrijver heeft het over “een volksboek, eene soort van leerboek voor 

de minderwetenden”.  

Hoe dan ook, de informatie die de lezer voorgeschoteld krijgt is, waar het steden betreft, vrij 

uitgebreid en veelzijdig, maar eerder beknopt als het over de kleinere dorpen gaat. Het boek 

bevat, naast gegevens over de inwoneraantallen, de oppervlakte, de geografie en de 

voornaamste bedrijvigheden van landbouw en industrie ook allerlei bijzonderheden over 

kerken en monumenten en over het landschappelijk schoon van de bezochte steden en 

dorpen. Wegen en waterlopen genieten daarbij extra aandacht. In beeldrijke taal schetst 

Sleeckx wat de Antwerpse gemeenten en dus ook Heist en omliggende dorpen zoal te 

bieden hadden anno 1852. 

Tenzij Sleeckx – wat nogal onwaarschijnlijk lijkt - zijn wetenswaardigheden heeft kunnen 

putten uit de toen bestaande naslagwerken en andere geschreven bronnen, mogen we 

veronderstellen dat hij heel wat tijd moet besteed hebben aan het rondreizen voor de 

prospectie die nodig was om zijn “Beschryving” te boek te stellen, zeker als we rekening 

houden met het primitieve wegennet en de transportmiddelen op het platteland medio 19e 

eeuw.  Dan moet de auteur ongetwijfeld in de jaren voor 1852 met eigen ogen de ellendige 

levensomstandigheden gezien en ervaren hebben in de dorpen waar hij langs kwam.  Toch 

houdt hij zich strikt aan de taak die hij zichzelf had opgelegd en vinden we – buiten de 

opsomming van inwoneraantallen en de voornaamste bedrijvigheden en bestaansmiddelen - 

geen tastbare gegevens over het dagelijks bestaan van de dorpsbewoners.  Nochtans moet, 

precies in die jaren voorafgaand aan de publicatie, de bittere armoede van de gewone man 

en vrouw ook in de provincie Antwerpen zeer zichtbaar geweest zijn.  Nog maar net had zich 

in het jaar 1848 de meest schrikwekkende crisis van de 19e eeuw voorgedaan, midden in een 

periode van algemene depressie die nog lang nazinderde.  
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Zo lezen we in de “Beschryving” zeer vaak de vermelding : “men weeft er lynwaed” en 
precies in die bedrijfstak had de crisis het hardst toegeslagen.  De textielnijverheid was door 
de Engelse concurrentie verpletterd en de uitvoer van Vlaams lijnwaad was op 10 jaar tijd 
met 2/3 geslonken. In de wegkwijnende Vlaamse vlasnijverheid werden meer dan 500.000 
mensen getroffen in hun werkgelegenheid en inkomen.  Mislukte oogsten en hongersnood 
droegen daarenboven nog bij aan het verergeren van de miserie. 

Maar…, zoals gezegd, daarover rapporteert Sleeckx niet.  We zijn ook niet in staat om ons de 
werkelijke wereld van toen voor de geest halen, waardoor we ons er clichématig een 
idyllisch beeld van vormen.  Bokrijkgewijs stellen we ons daarbij waarschijnlijk een dromerig 
Kempens dorpje voor met stemmige lemen huisjes rond de kerk.  We horen een boerenkar 
met paard voorbij dokkeren en zien voor ons oog de velden, de bossen en de houtkanten, 
een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen…  13.    

Laat ons om te beginnen eens de bevindingen over Schriek lezen. 

“Ten zuiden van Heyst-op-den-berg, digt by de brabandsche grenzen, ligt Schriek. Het heeft 
1846 inwooners, 1109 hektaren oppervlakte, en staet met de laetste gemeente in verband 
door een buurtweg.  De inwooners leggen zich uitsluitend op den akkerbouw toe. De Raem, 
eene beek, die zich te Keerbergen met de Groote beek verenigt, een toevloeisel van de Dyle, 
besproeit de gemeente.  Men treft er eene brouwery en een windmolen aen.  Schriek 
behoort, met de volgende gemeenten Beersel en Putte, tot het vredegeregtskanton Heyst-op-
den-Berg”. 

In Beerzel viel dan weer een merkwaardigs toeristische attractie te beleven : 

“Van deze laetste gemeente, dat is van Heyst, loopt onze weg ten zuidwesten naer Beersel, 
dat er omstreeks eene myl van daen ligt, met eene bevolking van 1388 zielen, en eene 
uitgestrektheid van 783 hektaren. 
 

 
 

Beerzel (toen nog Beersel !) en Beerzelberg op de kaart van Vandermaelen (1846-1854).  Deze kaart geeft 

bijgevolg de toestand weer ten tijde van de uitgave van het boek (1852). Maar… tellen we hier nu 27 dreven of 

zijn het er 26 ? 

                                                           
13

 Vrij naar Wim Sonneveld en met dank aan Jean Ferrat. 
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De Steenbeek neemt haren oorsprong in die gemeente, en verliest zich in de Groote Nethe, 

op het grondgebied van Berlaer.  Men weeft er lynwaed en men brouwt er bier. 

Beersel is, even als Heyst-op-den-Berg, op een heuvel gelegen.  Die heuvel is met een bosch 

begroeid, te midden van hetwelk er eene opene ruimte is behouden, van waer zeven-en-

twintig lanen of wegen in alle rigtingen uitstralen.  Elke laen geeft uitzicht op een dorp. 

 

 

Op de Ferrariskaart (1771-1778) zijn wel degelijk 27 dreven te zien ! 

Kom, spoeden we ons het bosch in, ik zal het u toonen.  Zie, wy zyn thans in het midden, op 

de ledige ruimte, waervan ik u sprak.  Bemerkt gy de laenen ? Let wel op, aen het uiteinde 

van elke laen hebt gy een’ kerktoren, zodat gy in eens het gezigt hebt op zeven-en-twintig 

verschillende verschillende plaetsen.  Ik behoef u niet te zeggen, dat deze gemeente de 

eenigste is van geheel de provincie, en misschien wel van geheel ons land, waer men iets 

dergelyks aantreft”. 

Ook Itegem ontsnapt niet aan de aandacht :   

“Wy komen eindelyk te Itegem aen.  Die gemeente van 1412 inwoners, voor eene 

oppervlakte van 1280 hektaren, behoort tot het vredegeregtskanton Heyst-op-den-Berg. Zy 

wordt besproeid door de Groote Nethe, die er verschillende beken ontvangt. Men treft er 

twee vyvers aen.  Zij ligt ¾ uers ten noorden van Heyst-op-den-Berg, 4 ½ mylen ten noord-
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oosten van Mechelen, en 6 mylen ten oost-zuid-oosten van Antwerpen. De landbouw en de 

linnenwevery zyn de middelen van bestaen der inwooners”. 

Naar Bernum en Wiekevorst : 

“Dezelfde buertweg voert ons, nog altoos oostwaarts, over de Groote Nethe naar Bernum.  In 

dit kleine gehucht, een afhangsel van Wiekevorst, spreidt de weg zich uit in drie takken, de 

eene loopt ten noorden naer St. Gommar, in het arrondissement Turnhout, de tweede ten 

zuiden naer Hulsthout, in hetzelfde arrondissement, de derde brengt ons oostwaerts, over 

Bornhem naer Wiekevorst, om van daer nog verder ten noord-oosten in hetzelfde 

arrondissement aen te komen.  Wiekevorst heeft eene oppervlakte van 1126 hektaren, met 

ene bevolking van 1102 zielen. Het behoort insgelyks tot het kanton Heyst-op-den-Berg, en 

wordt besproeid door de Wimpe, eene kleine rivier, die haren oorsprong heeft in het  

arrondissement Turnhout, ten noord-oosten van Tongerloo, en beneden Itegem in de groote 

Nethe valt.  Wiekevorst bezit een’ windmolen, dryft handel in granen en zaden, en men weeft 

er linnen.  Het ligt 1 ½ myl ten noord-oosten van Heyst-op-den-Berg, 6 mylen ten oost-noord-

oosten van Mechelen, en 7 ½ mylen ten oost-zuid-oosten van Antwerpen”. 

En de aenzienlyke gemeente Heyst-op-den-Berg  wordt uiteraard niet vergeten : 

“Wy keren terug op onze stappen naer Bernum, en slaen er een vierden weg in, die zyne 

rigting ten zuid-westen neemt, en ons weldra in de aenzienlyke gemeente Heyst-op-den-Berg 

binnenleidt. Zy is de hoofdplaets van een vredegeregts- en een miliciekanton, en ligt op de 

baen, die van Mechelen naer Diest en Lier voert, 4 ½ mylen van de laetste stad ten zuid-

oosten en 7 ½ ten zuid-oosten Antwerpen. De Groote Nethe doorsnydt haer grondgebied van 

het oosten naer het westen. Zy heeft eene uitgestrektheid van 3966 hektaren en telt 5645 

zielen.  De linnennyverheid verschaft een bestaen aen vele harer inwooners. Haren handel 

bestaet vooral in granen, gerst en hop.  Alle donderdagen wordt er markt gehouden, en 

jaerlyks tweemael jaermarkt, op 9 february en op 25 maert.  Verder vervaerdigt men er 

meubels en draeiwerken, brouwt men er bier, en maekt men er blauwsel. Heyst-op-den-Berg 

bezit twee kerken  14, twee lagere scholen en een muziekgenootschap. Het dorp ligt op eenen 

heuvel.  Te midden van dien heuvel staet eene der twee kerken ; van daer ontdekt men eene 

overgrote uitgestrektheid des lands. By helder weder ziet men ten noord-westen den 

schoonen toren van de Antwerpsche hoofdkerk.  Digterby verheft zich de koepel van de kerk 

van Lier, en een weinig linksaf St.-Rumoldus-toren van Mechelen.  Ten zuiden ontwaert men 

de torens der kerken en van het stadhuis van Brussel, ten zuid-oosten de torentjes van het 

stadhuis van Leuven, en ten noorden de vierkante toren van Hoogstraten en Breda.  In de 

ruimte eindelyk, begrepen tusschen den horizont, dien men heeft, wanneer men op de kruin 

van den heuvel staet, telt men niet minder dan de torens van vyf-en-veertig dorpen en 

vlekken.  Voor de groote fransche omwenteling vormde de gemeente Heyst-op-den-Berg, 

                                                           
14

 (nvdr) Twee kerken in Heist, dat was in 1852 wel degelijk een correct gegeven. Behalve die van Heist wordt 

nl. ook de kerk van Hallaar meegeteld, dat in die tijd nog bij Heist hoorde.  Van de kerken van Heist-Goor, 

Station en Zonderschot was toen bijlange nog geen sprake.. 
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onder den naem van het land en de vryheid van Heyst, het zestiende gedeelte van de 

Heerlykheid Mechelen, en was in het bezit van aenmerkelyke voorregten”. 

En wat met Booischot ?  

Schrijver Sleeckx mag dan al vermelden dat men van op de Heistse heuvel de torens van 45 

dorpen en “vlekken” kan ontwaren, één van die dorpen is in zijn boek blijkbaar geen 

vermelding waard.  Niets over Booischot (in die tijd heel correct : Boisschot) staat erin !  

Nochtans is de naam wel aanwezig op de bijhorende “KAERT DER PROVINTIE ANTWERPEN”… 

Booischot was dan ook niet zomaar een “vlek”, want in 1832 telde het dorp al 2000 

inwoners, en had het een oppervlakte van 1157 ha.  Ook toen al was Ter Laken een pront 

kasteel aan de Nete-oevers en draaide wellicht ook de watermolen op de bruisende 

Molenbeek.  Bovendien groeiden op het domein van Ter Laken  de grootste en dikste eiken 

van uren in het rond. Er viel dus zeker wat over te vermelden. 

 

Volgens het kaartje dat bij het boek is gevoegd bestaat “Boisschot” wel degelijk ! 

Het blijft daarom gissen waarom de auteur de nederige dalbewoners van Booischot zo 

schandelijk over het hoofd heeft gezien.  In 1852 waren ze nochtans al 16 jaar verlost van de 

Heistse despoten, want bij K.B. van 13 juni 1836 werd de zelfstandige gemeente Booischot 

opgericht.  Evenwel moesten ze het nog lange tijd stellen met een kapel in plaats van een 

volwaardige kerk.  De afbraak van de kapel en de bouw van de neogotische Sint-Salvatorkerk  

zou maar beginnen in 1856, vier jaar na het verschijnen van het boek van Domien Sleeckx.   

Was het misschien daarom dat hij Booischot, dorp-zonder-echte-kerk, geen lijntje tekst 

waard achtte ? 

        André Geens  
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De Swanepomp wordt afgebroken ! 

In recente nummers van ons tijdschrift trokken we namens de Heistse heemkring een paar 
keer aan de alarmbel m.b.t. de twijfelachtige toekomst en de o.i. niet steeds verantwoorde, 
niet zo adequate en over 't algemeen nogal weinig resolute aanpak van de restauratie van de 
Swanepomp onderaan de berghelling op het  “Pleintje”. 

In de eerste plaats braken we in deze context een lans voor het betrekken bij het 
dossier  van een ervaren projectcoördinator of projectbewaker.  

Tevens werd er, ook al zou het uiteindelijk om een werk in eigen beheer gaan, bijvoorbeeld 
op gewezen, dat - aangezien de Swanepomp in het beschermd dorpsgezicht “Kerkplein met 
omgeving” ligt-  er bij Onroerend Erfgoed te Antwerpen een machtiging diende aangevraagd 
om de werken aan de Swanepomp te mogen uitvoeren. 

     

Daarover door ons geïnterpelleerd, bevestigde directeur Dirk Lemmens van de 
gemeentelijke academie dat de eigenlijke werken voor hen inderdaad zullen kunnen starten 
kort na 15 augustus 2016, en wel met het demonteren van de pomp.  De academie rekent er 

Het verheugt ons dan ook ten zeerste dat 
we, in verband met dit zo moeizaam van 
start gegane restauratiedossier, nu ook goed 
nieuws kunnen brengen.  

Alerte waarnemers onder de heembewuste 
Heistenaars zullen wel gezien hebben dat er 
tot einde mei een interessant aanplakbiljet 
aan de Swanepomp hing.  Die aankondiging 
kaderde in de procedure m.b.t. het 
vaststellen van de termijn voor eventuele 
bezwaarschriften, maar er bleek ook 
ondubbelzinnig uit dat Onroerend Erfgoed 
een toelating gegeven had met het oog op 
de restauratie van de pomp !  

Kort daarop vernamen we van 
projectbewaakster Ina Salaets, coördinator 
externe werken Patrimonium – Technische 
Dienst van de gemeente Heist -, dat het de 
bedoeling is om midden augustus te starten 
met het demonteren van de pomp en het 
overbrengen ervan naar "DE HAL" van de 
academie - afdeling beeldhouwen (Lierse 
Steenweg), zodat de leerkrachten van de 
academie volgend schooljaar met de 
renovatie kunnen starten. 
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wel op een volledig schooljaar nodig te hebben, zodat de Swanepomp, gerestaureerd en wel 
uiterlijk tegen de zomer van 2017 teruggeplaatst zou kunnen worden op 't Pleintje. 

 

Dat is natuurlijk erg goed nieuws, maar het betekent uiteraard ook dat op Open 
Monumentendag 2016, wanneer de berg als centraal motief zal fungeren, de pomp niet 
meer te zien zal zijn.  De Academie denkt er weliswaar aan om op de plaats van de pomp een 
stelling met uitvergrote foto ervan neer te zetten met de melding dat ze in restauratie is in 
de academie. 

Heemkring Die Swane vindt dat een uitstekend idee.  Het is belangrijk dat men het na de 
amputatie in het dorpsgezicht ontstane litteken voor de nodige tijd zo goed mogelijk 
verbergt.  Dat is trouwens een werkwijze die de laatste jaren overal wordt toegepast 
wanneer er bv. een beschermde gevel dient gerestaureerd.  We pleiten er in dit geval zelfs 
voor om het niet bij een ééndimensionale foto te houden, maar om de te construeren 
stelling consequent aan vier zijden te bekleden met een foto van hoe de pomp er in zijn 
gloriejaren uit zag, d.w.z. met daarop – zoals op bovenstaande foto’s - ook het verdwenen 
tweede waterbekken. Er is allicht op dit moment nog niet definitief bepaald of die tweede, 
tijdens vorige eeuw "verdwenen" waterbak zal gereconstrueerd worden. Heemkring Die 
Swane zou het alvast jammer vinden wanneer met dit historisch gegeven in het 
restauratieproject geen rekening zou worden gehouden en hoopt alvast dat we volgend jaar 
het volledige, authentieke pompkunstwerk terug te zien zullen krijgen... 
 
De leraars van de academie, cruciale figuren in dit dossier, zijn en blijven natuurlijk artiesten 
en gevraagd naar hun planning, was het antwoord dat zij voor de eigenlijke 
restauratiewerkzaamheden graag één schooljaar willen voorzien. “Maximum”..., luidde hun 
kunstzinnige visie... 
 
        (red.) 



De Swanekoerier juni-juli 2016   121  

 

De plaats van het delict : “…de nieuwe herberg op de Bos”  

Van heemkringlid Dirk De Wever ontvingen we volgende reactie op de vraag van Gaston 

Durnez in verband met de moord op Lodewijk Cerneels  in 1901, waarover werd geschreven 

in Swanekoerier nr. 1-2016 (p. 3) en ook op pagina 73 van Swanekoerier nr. 3-2016 : 

Mag ik even reageren op een detail in de laatste koerier, waar het gaat over de moord op 

Lodewijk  Cerneels? 

Hij wordt vermoord na een gevecht “in de nieuwe herberg op de Bos”… welke herberg was 

dat? En wie was in 1901 de uitbater? 

 

Er zijn twee mogelijkheden.  Ik vertrek van het stratenpatroon anno 1946. 

a) Er was toen een café in de 2de bocht van de Bossestraat (een smalle kasseiweg, daar 

waar de ‘Hoge Brug’ (zandweg) zich afsplitste richting spoorwegbrug. Bij de 

oprichting van de voetbalclub F.C. Bos was dit café hun supporterslokaal.15, 

b) Een ander café  - dat echter in 1946 niet meer in bedrijf was -  stond zuidelijk van de 

spoorlijn -  op de plaats waar de kasseiweg een haakse bocht maakte richting 

Aarschotse steenweg… Ene “Mandus” of “Tist van de Gele” zou de uitbater kunnen 

geweest zijn, en het café zou “De Biekorf” kunnen geweest zijn, … maar hier ben ik 

van niks zeker. 

Tot wederhoren. 
Dirk De Wever, Lier 

                                                           
15

(nvdr) : het café dat Dirk De Wever hier beschrijft was tot voor enkele jaren nog in uitbating en was in de 
buurt  alom gekend als “Bij de Sjé”. Het oorspronkelijk gebouw staat er nog steeds.  Lezers die er meer menen 
over te weten mogen hun visie altijd meedelen aan de Swanekoerier-redactie. 
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Ooievaars op bezoek in Heist 

 

 

Zal de gestage bevolkingstoename in Heist ook dit jaar weer pieken ? 

 

 

Foto’s Louis Schoeters  ( Averegten – Langendijk 10 mei 2016) 
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Getrouwd met… je schoonmoeder !! 
 
In bepaalde culturen - nog steeds - is uithuwelijking in zwang, soms al jong met eventueel 
oudere partners. Kwestie is de goede partij te vinden in het leven. Of verliefdheid het 
criterium is om de juiste partner te kiezen blijkt nu niet meer altijd zo vanzelfsprekend. 
 
Op de TV loopt thans een programma waar koppels gevormd worden op basis van 
overeenkomsten die vooraf opgevraagd worden en vergeleken. Op die basis zullen een 
aantal koppels dan ook werkelijk huwen. Dit kan je eigenlijk een variant noemen van 
uithuwelijking zoals dat in bepaalde culturen gebeurde, maar ook bij ons in families van 
goeden huize, zelfs in koningshuizen !  Zelfs al loopt alles bij deze spektakelreeks goed, toch 
zullen pas de jaren uitwijzen of deze formule werkt. Afwachten. 
 
Maar ook in onze stambomen zitten huwelijken die niet altijd zo bedoeld zijn.  Ik bedoel dan 
eerder de vergissing bij het huwelijk.   Genealogen ondervonden allemaal al wel eens dat er 
fouten zitten in de akten van de burgerlijke stand.  
 
Er zijn de foutief geschreven familienamen zoals in mijn familienaam. Bij zijn huwelijk te 
Itegem in 1824 werd bij de jongste zoon Buts zijn naam verschreven in BUDTS. Al zijn 
afstammelingen bleven verder de naam met toevoeging D dragen.  Verder treffen we nog 
fouten aan in de leeftijden : …. Oud 30 jaren …. en bij opzoeking blijkt dan dat hij 35 jaar 
geleden werd geboren ! We leren er mee leven…  
 
Maar onlangs, bij een grondige lezing ener akte (zoals het hoort), ontdekte ik dat één van 
onze voorouders getrouwd is met… zijn schoonmoeder !!!   Het verhaal gaat als volgt. 
 
De 38-jarige Martin Ignace Samyn, geboren in Rolleghem Capelle op 1 februari 1766 was 
weduwnaar van Soene Maria Josephe, die overleed in 1803. Voor zover ik weet waren er 
reeds twee kinderen, Angelique, ° 1792 en Pieter °1795, dus respectievelijk 11 en 8 jaar oud 
bij het overlijden van hun moeder.  
 
Een nieuwe vrouw en moeder in dit huishouden was wellicht begrijpelijk en wenselijk.  
Martin vond zulk een nieuwe partner in de persoon van Rose Bernarda Mestdagh geboren 
te Moorsele op 3 oktober 1763.  Ook zij was weduwe, namelijk van Franciscus Louis 
Rosseeuw, die overleed in 1796. Ze had uit dit huwelijk alvast één dochter, namelijk Rose 
Bernarde Rosseeuw, °1796. 
 
Ook zij had wellicht behoefte aan een kostwinner. We kunnen hierbij misschien bedenken 
dat dergelijke huwelijken al dan niet gearrangeerd werden door de pastoor, zoals die dat 
destijds goed konden ! Te Geluwe, op 19 juni 1804, vond voor beiden het tweede huwelijk 
plaats.  Wellicht is het nooit te berde gekomen, maar hierbij gebeurde er een immense fout. 
Had nu de schrijver op ’t gemeentehuis het te druk of was hij wat beneveld ?  Wie zal het 
zeggen…?  
 
Maar als we de akte analyseren lezen we (vertaald uit ’t Frans) dat : 
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Akte huwelijk Geluwe 19/6/1804 : Martin Ignace Samyn en Rose Bernarde Mestdagh. 
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Gecompareerd zijn  
 
Enerzijds Martin Ignace Samyn, 38 jaar, geboren in Rollgehem Capelle 1/2/1866, wonende 
te Rolleghem Capelle, zoon van Pierre Ignace Samyn geboren te Dadizele ….wonende en 
overleden te Rolleghem Capelle en van Isabelle Claire Valcke, wonende te Rolleghem Capelle, 
nog levend; weduwnaar van Maria Josephe Soene, geboren te Ledeghem en overleden te 
Rolleghem Capelle, dochter van Dominique Soene overleden te Moorsele en van Isabella 
Therese Sihoen, wonende te Moorsele, nog levend …. 
 
Anderzijds Rose Bernarde Mestdagh, 40 jaar oud, geboren te Moorsele, wonende te Geluwe, 
(geboren) 3/10/1863, weduwe van Louis Rosseau overleden te Moorsele, zoon van Jacques 
Rousseau en Petronella Geijne overleden te Moorsele; dochter van Jean Mestdagh en van 
Marie Van Steenkiste wonende te Menen;  
 
Vervolgens komen de afkondigingen van het huwelijk en dan volgt de verbintenis :  
 
De echtelingen hier tegenwoordig verklaren in huwelijk te nemen, de ene Martin Ignace 
Samyn, de andere Maria Francois Van Steenkiste, in tegenwoordigheid van de getuigen 
….waarna de officier van de burgerlijke stand verklaart dat de echtelingen volgens de wet 
met elkaar zijn gehuwd. 
 
Letterlijk en juridisch gezien is dus Martin Ignace Samyn in het huwelijk toegewezen met 
Maria Francoise Van Steenkiste,… zijn schoonmoeder !!! 
 

 
 
Heel waarschijnlijk heeft nooit iemand hier enige aanstoot aan genomen, werd alles bedekt 
met de mantel der liefde en hebben de werkelijke bruid en bruidegom hier nooit iets van 
geweten.  Maar… het zal je maar overkomen !!! 
 

Leo Buts  
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Schenkingen 

In 2014 overleed op 87-jarige leeftijd ons sympathiek kringlid Edward Spruyt, ook bekend als 

“kleinzoon van meulder Liekens”.  Hij is hoofdonderwijzer geweest van de lagere school van 

Bruggeneinde. Warre had grote belangstelling voor het heemkundige gebeuren en schreef 

voor ons tijdschrift diverse artikels, vooral over de geschiedenis van het onderwijs (o.a. over 

de school Onzea). 

Onlangs ontvingen we van zijn weduwe Marieke Bervoets enkele bijzonder interessante 

stukken die Warre had verzameld en bijgehouden :  

2 ‘inschrijvingsregisters van bijwoning’ (1900-1914) van leerlingen van de Bruggeneindse 

school, 2 stamregisters der leerlingen van zelfde school (1920-1960), register school- 

benodigdheden, klasdagboeken, personeelsdossiers van enkele onderwijzers (o.a. van Maria 

Alfonsine Yskout, Marcel Salu…), enkele schitterende diploma’s uit 1910, een catalogus van 

de schoolbibliotheek, een schoolschrift uit 1919 met ‘menu’s toebehorend aan Angelina 

Liekens van de huishoudschool te Heyst-op-den-Berg’…. 

 Een partij bidprentjes en rouwbrieven mochten vanzelfsprekend niet ontbreken. 

We zijn Marieke zeer erkentelijk voor deze schenking.  Dank u wel! 

         Luk Herteleer 

 

 

 

E.H. Johan Goris schonk een “bedieningkist” met de nodige voorwerpen, in gebruik bij de 

toediening van de laatste sacramenten, de zgh. “berechting”. 

Hij bezorgde ons voor het museum  tevens een antiek palmhouten O.L. Vrouwbeeldje. 

 

Julien Cannaerts schonk, naar aanleiding van de lopende tentoonstelling over de plechtige 

communie een typisch geschenk voor communicanten, een versierde koffiekop met 

ondertas. 

Aan deze milde gevers : van harte bedankt ! 
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Info gevraagd 

De Swanekoerier-redactie kreeg volgende vraag toegestuurd van de heer Glenn Geeraerts 

uit Okselaar bij Scherpenheuvel : 

Een team van Belgische en Nederlandse auteurs bereidt een boek voor over het 
fenomeen cementrustiek in de Lage Landen.  

 
Zoals u ongetwijfeld weet, waren er verschillende 'rocailleurs' actief in Westmeerbeek 
(Janssens, Geysels e.a.).  Ook in Heist-op-den-Berg moet er een rotseerder zijn atelier 
hebben gehad. De (unieke) pick-nickhal in het park van de Ursulinen in Onze-Lieve-
Vrouw-Waver draagt de signatuur  

 

John Mariën en Zoon - Heist-op-den-Berg. 
 

Van deze Mariën is tot hier toe geen enkel ander object of ensemble gevonden. 
 

Weet u misschien wat meer over hem? Het zou ons verwonderen dat zo'n prachtstuk 
als de pick-nickhal het enige werk zou zijn van zijn hand. 

 
Ik kijk al uit naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke groeten 
Glenn Geeraerts 

 
Als er onder onze lezers mensen zijn die iets te kunnen bijdragen om deze vraagsteller 
verder te helpen, dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met een van onze 
heemkringbestuursleden ofwel rechtstreeks met de heer Geeraerts :  
 
glenngeeraerts@gmail.com - 0474 65 10 79 
Oude Baan 47 - 3271 Okselaar bij Scherpenheuvel 
 
 

 

mailto:glenngeeraerts@gmail.com
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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 
 
Deze expo schetst een verrassend beeld van een traditie die zelfs vandaag nog overeind 
blijft.   Toegang gratis. 
 

 

 
Zondag 28 augustus 2016 :  Provinciale Molendag Antwerpen  
 
De Kaasstrooimolen van Heist aan de Bruggeneindse Heibaan is te bezoeken van 13 u. 00. 
tot 17 u. 00 
 
Breugeliaanse sfeer met  : 
 
Bakdemonstratie in het bakhuisje :  artisanaal brood uit de houtoven 
De hele gamma goddelijke Trappistenbieren in een glansrol 
BBQ – varken aan ‘t spit en heel de dag aangepaste volksmuziek 
 

 

 
Elke zondag.  
 
Heemerf Kaasstrooimolen & Pandoerenhoeve, Bruggeneindse Heibaan. 
 
Elke zondagnamiddag vanaf 14 u. 30 is iedereen welkom in de stemmige Pandoerenhoeve. 
 

 

 

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.  
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