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Op de voorplaat : de Heistse Sint-Lambertuskerk, getekend in 1708.
Dit is een detail uit een eeuwenoude tekening, een plattegrond waarop wegen en gebouwen zijn aangeduid op de Heistse
berg. Deze kaart uit 1708, waarvan het origineel wordt bewaard in het Mechels Stadsarchief, werd getekend naar aanleiding
van een rechtszaak. We zien de Sint-Lambertuskerk op het “pleijn”, met het ommuurde kerkhof en een “voetwegh” die
vanuit het “suijden” recht naar een doorgang in de kerkhofmuur loopt.
Met de open monumentendag van 11 september jl. stond de berg en omgeving centraal en tot voor kort liep in
heemmuseum Die Swane nog een voortreffelijke expo over de geschiedenis van de Heistse berg. Om nog even te blijven stil
staan bij dit interessante thema geven we op pagina 176 de volledige kaart weer, met daarnaast de transcriptie die Eric Van
Loo maakte van de op het plan aangebrachte teksten.
(Archief heemkring Die Swane, Erfgoedbank Kempens Karakter, nr. GAH001000457).
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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 Anja Gevaert indien er
een bezoek dient aangevraagd op andere dagen (tel. archief 015/75 86 86 - archief@heist-op-den-berg.be )

Door lid te worden van de heemkring ontvang je tweemaandelijks het ledenblad “De Swanekoerier” en dit
voor slechts 10,00 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
In het kader van de “Nacht van het Kempens Erfgoed” namen een 15-tal ingeschreven
gegadigden op vrijdagavond 21 oktober jl. deel aan een geleid bezoek aan het vernieuwd
gemeentearchief. Dat bezoek was voor velen ook een eerste aangename kennismaking met
de nieuwe gemeentearchivaris, mevr. Anja Gevaert. En aansluitend bij dit archiefbezoek
schoven vervolgens nog een 25-tal ingeschreven en niet-ingeschreven, maar vooral
opvallend aandachtige toehoorders, vervolgens in het multifunctioneel zaaltje aan bij de
zeer interessante en bij wijlen erg geanimeerde lezing over “De Grote Raad van Mecheleneen hoge rechtbank in de Lage Landen” door mevr. Dr. An Verscuren.

In totaal zo'n veertig deelnemers dus in Heist aan de Nacht van het Kempens Erfgoed, dàt
bleek uiteindelijk het toch wel florissant te noemen bilan van de nochtans niet door een
populistische programmakeuze gekenmerkte Heistse editie 2016 van de Nacht van het
Kempens Erfgoed, een koepelinitiatief dat onder impuls van Erfgoedcel Kempens Karakter
reeds voor het zesde opeenvolgende jaar georganiseerd werd door diverse
erfgoedverenigingen binnen de aangesloten gemeenten.
Dat referaathoudster Dr. Verscuren in onze buurgemeente Berlaar geboren en getogen is
verklaart, mede daardoor, dat zij in haar jeugdjaren nogal veel affiniteiten met “ons” Heistop-den-Berg ontwikkelde. En dat leidde er dan weer toe dat de lezing veel pittige details en
geschiedkundige wetenswaardigheden over onze gemeente, zijn burgemeesters, pastoors,
enz... uit de vergetelheid wist te halen. Zelfs een café uit Bruggeneinde, dat wel een
voorganger en een soort spiegelbeeld van het huidige Wilde Westen leek, maakte zijn
opwachting in het kader van de nochtans uiterst ernstige doch volgens zowat alle
opgedaagde belangstellenden zeer boeiende lezing van mevr. Verscuren. Wie er, om welke
reden dan ook, niet bij was, had hoe dan ook - achteraf bekeken - dik ongelijk!
Gisteren dan kwam mijn echtgenote, zie zich de laatste tijd als een uitstekend koerierster
dient te ontpoppen, thuis van haar fietsritje naar de supermarkt met de geruststellende
mededeling dat Dirk Lemmens haar onderweg verzekerd had dat de renovatie van de
Swanepomp nog steeds op schema zit. Zo’n nieuwtjes klinken ons uiteraard als muziek in de
oren… De Swanepomp is, zoals onze lezers ongetwijfeld zullen gemerkt hebben, dit jaar
prominent aanwezig geweest in zowat alle nummers van de Swanekoerier. Uiteraard kwam
daarbij de maker van het prachtige smeedwerk die deze dorpspomp haar uitstraling geeft,
kunstsmid Arthur Vereecke, steeds weer in beeld.
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Ook in dit laatste nummer van ons ledenblad konden we het niet laten om artistieke Tuur
nog eens te laten opdraven. Lees dus zeker op pagina 191 over de stunt die hij ooit
volbracht voor een meute toeschouwers van… de Grote Prijs van Heist !
Van het recente en niet zo recente verleden wippen we nu snel over naar de onmiddellijke
toekomst. Op maandag 9 januari ek. is het immers “verloren maandag” en – daar zullen veel
mensen misschien verbaasd van opkijken - dat is dé Heistse hoogdag van het jaar ! Immers,
tot tussen de twee wereldoorlogen, stond op verloren maandag een zeer belangrijk
evenement op de kalender : Heist-jaarmarkt ! En op die zelfde dag is het ook in deze 21e
eeuw traditioneel nog altijd (teer)feesten geblazen bij onze heemkring Die Swane.
De datum - 9 januari 2017 – noteer je dus best nu al in uw agenda. In het 1e nummer van de
Swanekoerier 2017, dat we trachten in uw bus te laten belanden ergens in de komende
Kerstvakantie krijgt u daarover, bij leven en welzijn, alle gedetailleerde informatie : waar
feesten we, wat eten we en wat moet dat allemaal kosten ?

Het is einde oktober als wij deze regels aan het verduldige papier toevertrouwen en dit
laatste weekend van de 10e maand worden wij zoals ieder jaar aangemaand om alle klokken
en uurwerken, voor zover dat nog niet volautomatisch zijn beslag krijgt, aan te passen aan
het winteruur. Een veeg teken dat de wintermaanden, te beginnen met de donkere dagen
voor Kerstmis, hun opwachting maken. Dan komt ook het nieuwe jaar eraan en voelen we
ons naar goede gewoonte verplicht om onze leden er aan te herinneren dat we hun
lidgeldbijdrage voor het nieuwe jaar verwachten.
We zijn er vroeg bij omdat we een schare trouwe leden hebben die zich nu al geroepen
voelen om hun jaarlijkse bijdrage te betalen om zich daarmee ervan verzekerend te weten
dat hun lidmaatschap 2017 in orde is. Speciaal deze ijverige, spontane en vroege betalers
maken we op pagina 192 erop attent dat het lidgeld van 9,00 euro, dat de afgelopen zeven
jaren werd gevraagd, vanaf 1 januari 2017 wordt afgerond naar 10,00 euro. Dat is en blijft
nog steeds een heel bescheiden bedrag. De merkbare kwaliteitsverbetering van ons
tijdschrift – iedereen zal wel gemerkt hebben dat bv. de omslag nu in kleurendruk wordt
gemaakt - krijgen onze leden zo maar bovenop hun bijdrage als bijkomend cadeautje bij hun
lidmaatschap van heemkring Die Swane !
Onze leden mogen zich alleszins, behalve aan een pracht van een heemkundig tijdschrift ook
aan een zeer verscheiden en van activiteiten uitpuilend - én veelal gratis ! - jaarprogramma
2017 verwachten, met de expo over het diamantverleden van onze gemeente(n) in de
tweede helft van april 2017, omstreeks Erfgoeddag, ongetwijfeld als grote blikvanger.
Rik Van den Broeck
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Uit het Archief Jozef Weyns : De Swanecamer en Die Swaene
De passie voor het verleden en de verdwijnende tradities deelde Weyns met enkele andere
mensen uit zijn streek, waaronder René Lambrechts1 en Frans Gullentops.2

René Lambrechts

Dr. Gabriel Van Oorlé

Prof. em. Frans Gullentops

Reeds in 1943 bespraken Weyns en René Lambrechts de mogelijkheid om een kring voor
volkskunst en geschiedenis op te richten.3 In een brief aan Lambrechts vertelt Weyns over
zijn plannen: ‘Het is nl. mijn plan een kring van enige, bij voorkeur jonge, mensen te vormen
om voor onze streek op intensieve en geordende wijze aan heemkundige navorsing te kunnen
doen. De zaak is veel te interessant en tevens veel te dringend (-ik heb bv. ontdekt dat er in
Heist en Hallaar samen maar drie oude moederkens meer zijn die de mooie Kempische witte
kappen dragen-), om niet zo vlug mogelijk de handen uit de mouwen te slaan om nog te
kunnen redden, wat nog te redden is, vooraleer ons typisch landelijke schoon en zoveel
interessante gebruiken en feiten geheel uit het leven onzer mensen zijn verdwenen. 4
In volle oorlogstijd was dit echter onmogelijk en de plannen werden dan ook opzij
geschoven. Maar meteen na de bevrijding in oktober 1944 verzamelden enkele studenten
uit Heist-op-den-Berg zich onder leiding van Weyns en op 6 december 1944 werd officieel
een Studiekring opgericht.5 De kring kreeg in zijn naam geen verwijzingen mee naar
volkskunde of heemkunde om de mogelijkheid open te laten om ook andere zaken uit het
cultuurleven te bestuderen. Op de eerste officiële bijeenkomst van de Studiekring op 28
december 1944 in het huis van Frans Gullentops kreeg het heemkundige deel van de
Studiekring de benaming ‘Swanecamer’. Weyns spreekt hierover in zijn dagboek. ’28
december 1944, donderdag –18.30u. Vergadering ten huize van Gullentops met dezelfde
jongens als op St-Niklaasavond. Ons studiegenootschap voor heemkunde wordt onder de
naam ‘Swaenecamer’ over de vont gehouden, de statuten worden besproken en opgesteld,
het bestuur aangesteld. –Een flinke werkvergadering. Er is iets gegrondvest. Nu aan ’t werk
en vooruit!’6
1

René Lambrechts (1923-1981) was heemkundige en auteur van verschillende studies betreffende de volkse
tradities en volksgeloof. Hij schreef ook het boek Wir Muselmänner over zijn ervaringen tijdens de oorlog.
2
Prof. em. Frans Gullentops woonde tot 1948 in Heist-op-den-Berg en was samen met Weyns de grote drijfveer
achter de plaatselijke heemkundige beweging.
3
Zie: Heist in Beeld, p 10; AJW, nr. 76.
4
AJW, nr. 76, brief aan René Lambrechts, 9 juli 1943.
5
Zie: Heist in Beeld, p. 10 en AJW, nr. 1385.
6
Zie: AJW, nr. 1385.
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Het voorzitterschap kwam toe aan Weyns. Frans Gullentops en Marcel Verlinden waren
respectievelijk secretaris en penningmeester. Een half jaar later trad ook René Lambrechts
toe, nauwelijks enkele weken na zijn terugkeer uit het concentratiekamp. 7 Prof. Van der
Ghinst en enkele andere notabelen uit Heist, waaronder dr. Cattersel en Lodewijk Liekens,8
hadden reeds eerder een Archeologisch-folkloristische Kring opgericht. In 1945 ontstonden
toenaderingspogingen tussen beide kringen. Op 1 september 1945 werd de
stichtingsvergadering gehouden van de gefusioneerde ‘Heem- en Oudheidkundige Kring’,
maar dit liep op niets uit. De werking van de kring liep vast in besluiteloosheid over de
verkiezing van de voorzitter. Jozef Weyns nam het voorlopige voorzitterschap op zich en
vanaf maart 1946 kwam de jongere generatie weer geregeld bij elkaar. Een aanvang werd
genomen met een uitgebreide studie van de vlasteelt. De wrijvingen tussen de jongeren en
de ouderen werden stilaan weggewerkt en op 14 februari 1948 werd de Heem- en
Oudheidkundige Kring Die Swane een feit. Voorzitter werd deze keer dr. Gabriël van Oorlé,
een lid van de Archeologisch-folkloristische Kring. Weyns werd ondervoorzitter. Lodewijk
Liekens en René Lambrechts werden respectievelijk de archivaris en conservator van de
kring, een vruchtbare samenwerking die zich uitte in vele artikels. De doelstelling van de
kring was tweevoudig: studie van de heemkunde en van de heemschut. De heemkring had
een eigen rubriek in de plaatselijke krant, Aan de haard geleid door Weyns. De artikels uit
deze rubriek die niet werden ondertekend zijn alle van de hand van Weyns. 9
In 1948 werd beslist om de oude schandpaal10 van Heist, waarvan de brokstukken waren
teruggevonden in de kloostertuin van de zusters Annonciaden, terug op te richten.

Links : de heroprichting in 1949 van
de Heistse schandpaal , halverwege de
berghelling.
Gemeentewerklieden zijn bezig met
het metselen van het voetstuk, terwijl
de toen 81-jarige Lodewijk Liekens, de
man met hoed en wandelstok, nauwlettend toekijkt.
(Foto Gaston Van den broeck.
Erfgoedbank Kempens Karakter,
inventarisnr. GAH008000057)

7

René Lambrechts werd in november 1943 opgepakt omwille van verzetsactiviteiten en in april 1945 door de
Amerikaanse troepen bevrijd uit concentratiekamp Nordhausen.
8
Heists volkskundige, schreef een geschiedenis van Heist-op-den-Berg en Aarschot.
9
Zie in het archief van de heemkring in het GAH onder Die Swane: Activiteiten. Heist in beeld, p. 11.
10
Een schandpaal is een paal waaraan iemand als strafmaatregel werd vastgebonden en te kijk werd gesteld.
Hiermee kon de veroordeelde door een ieder bespuwd en beschimpt worden. Een andere benaming was ‘kaak’.
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Weyns was voorzitter van de commissie die hiervoor was aangesteld. Hij deed onderzoek
naar de bestaande schandpalen en gaf wetenschappelijk advies over de heroprichting. Hij
wou dat de schandpaal er zo authentiek mogelijk zou uitzien.11
Weyns verzorgde de eerste uitgaven van het jaarboek ’t Zwaantje. Hij zag dit jaarboek als
een volksalmanak: een verzameling van korte artikeltjes betreffende tradities en
opmerkelijke gebeurtenissen in Heist en omgeving. Hij schreef zelf een groot deel van de
bijdragen voor ’t Zwaantje. In 1950 werd zijn artikel Beknopte Gids voor Heist-op-den-Berg
en Omgeving, gepubliceerd in het eerste Zwaantje, door de toeristische dienst van Heist in
brochurevorm uitgegeven. De gids overloopt de belangrijkste nog aanwezige gebouwen en
plaatsen uit de Heistse geschiedenis. Weyns tekende zelf de bijhorende kaart.12
Reeds in 1944 schreef Weyns in een brief aan Jozef van Overstraeten, de toenmalige
voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond, dat hij ervan droomde in Heist ooit een
heemkundig museum op te richten.13 Door een drietal tentoonstellingen waarvoor Weyns
verantwoordelijk was, werd de nood aan een ruimte om de collectie van de heemkring te
tonen duidelijk. In 1948 werd een tentoonstelling gehouden over belangrijke personen en
voorwerpen uit het Oude Land en de Vrijheid van Heist; in 1950 een tentoonstelling over
volkse ambachten en voorwerpen en in 1951 een tentoonstelling over tin, koper en
aardewerk. Deze drie tentoonstellingen konden rekenen op een grote belangstelling. In juli
1954, na een lange periode van discussie en getouwtrek, gaf de gemeenteraad zijn fiat en de
nodige subsidies, opdat met de bouw van een museum gestart kon worden. René
Lambrechts was de grote bezieler en zou ook de eerste conservator worden. De heemkring
verzamelde voorwerpen en foto’s vanuit de hele streek. Op 12 januari 1956 werd de
‘Swanekelder’, de vergaderzaal waar het bestuur vergaderde, geopend en op 23 september
1956 ging het nieuwe Museum voor Folklore en Geschiedenis officieel van start.

11

GAH, archief van Die Swane, verslag van de vergadering, 29 maart 1948.
Zie: AJW, nr. 1971
13
AJW, nr. 166, brief aan Jozef van Overstraeten, 5 juli 1944.
12
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Op 9 februari 1952 werd de Heistse heemkring een vzw. Het ledenaantal van de heemkring
groeide gestaag en op 25 september 1966 werd Jozef Weyns verkozen tot voorzitter met 20
van de 25 stemmen. Meteen voerde hij enkele ingrijpende veranderingen in : op de
vergaderingen werden voortaan enkele lezingen gehouden, vergelijkbaar met de
vergaderingen van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Deze
vergaderingen waren open voor alle leden. Ook wenste Weyns studiedagen te organiseren
evenals uitstappen die minstens één maal per jaar plaatshadden en waarbij de heemkring op
bezoek ging in andere steden en musea. In september 1966 vond de eerste uitstap plaats:
naar het Openluchtmuseum Bokrijk! Weyns’ internationale bekendheid en vriendschappen
kwamen hem in deze functie goed van pas: in 1969 vond er een tweedaagse uitstap plaats
naar Harlingen waarbij heemkundige voorwerpen werden uitgewisseld.
Het heemkundig museum van Heist was door de drukke verzamelwoede al snel aan
uitbreiding toe. Het kringbestuur, onder leiding van Weyns, bezocht verschillende
heemkundige musea, waaronder het Museum für Niederrheinische Volkskunde in Duitsland,
om de uitbreiding voor te bereiden.
Weyns tekende de grondplannen voor de inrichting en de opstelling van de uitstalkasten.
In 1968 keurde de gemeente de plannen goed, maar de verbouwing liet op zich wachten tot
1970.
Weyns zorgde ervoor dat het eerste deel van het
museum bestond uit een volledig ingerichte
Kempense kamer en open haard. Deze inrichting
toont opnieuw het belang dat hij hechtte aan
het uitbeelden van de volkse levenswijze op een
didactisch en wetenschappelijke wijze. De
verzameling voorwerpen werd opgesteld in de
juiste context, waardoor een duidelijk beeld
geschapen werd van de leefwijze van de
bevolking in vroegere eeuwen. Weyns zorgde
ook voor de begeleidende opschriften en
tekeningen voor de museumgids. 14
Niet alleen de kringleden werkten mee aan de herinrichting van het museum, maar ook
personeelsleden van het Openluchtmuseum Bokrijk en de universiteit van Leuven in de
persoon van prof. dr. Frans Gullentops.15 Pas na twee jaar, op 30 maart 1972, werd het
vernieuwde museum officieel geopend.16 Het heemmuseum werd in heemkundige middens
beschouwd als één van de best ingerichte en meest overzichtelijke uit Vlaanderen.17
Sam Van Clemen & Sofie Wauters
(wordt vervolgd)

14

De inrichting en de begeleidende teksten zijn nog steeds te zien in het heemmuseum.
Zie: J. Weyns, Heist heemmuseum: beeldend boek voor kennis van eigen streek en volk, 1972.
16
Zie: AJW, nr. 1385.
17
GAH, archief van Die Swane, knipsels. Hierin bevindt zich een artikel uit De Toerist waaruit dit blijkt.
15
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Op zoek naar info over uurwerkmaker Christophorus Van Leemput uit Heyst.
Wilfried Mariën, lid van het Gemeentelijk Archief van Opwijk en bestuurslid van het
Belgische Uurwerkgezelschap, Kalkestraat 75, 1745 in Opwijk (tel. 052/35.43.01 – Emailadres lutbuyens@hotmail.be) bezocht, zoals een menigte andere belangstellenden, op
Open monumentendag 2016 ons heemmuseum, waar tot einde oktober de
gelegenheidsexpo te bezichtigen was over de Heistse berg. Hij was in de eerste plaats naar
Heist afgezakt omdat hij nog altijd op zoek is naar info over uurwerkmaker Christophorus
Van Leemput uit Heyst, van wiens hand hij een prachtige klok bezit.

e

18 -eeuwse bronzen pendule (Frankrijk – illustratie dient als voorbeeld)

Christophorus Van Leemput moet geleefd hebben tweede helft en eind 18e eeuw. Het
vermoedelijke geboortejaar is 1741 of 1742 (waarschijnlijk is hij geboren in de maand
februari).
Wij richten alvast een warme oproep naar onze vele lezers, die met genealogie bezig zijn of
met het verzamelen en bestuderen van klokken en uurwerken...
Wie kan de sympathieke vraagsteller Wilfried Mariën wat bijkomende info bezorgen? En zijn
er misschien nog klokken van Van Leemput in onze eigen streek bewaard ?
Ook al is uw informatie op het eerste zicht beperkt, neem contact met één van onze
bestuursleden, zodat wij uw informatie in ons volgende nummer van De Swanekoerier
kunnen publiceren en zo mogelijk nog andere reacties sprokkelen, die Wilfried misschien
toelaten zijn "Heists" Van Leemput-raadsel op te lossen en ook de Heistse liefhebbers van
oude uurwerken niet op hun honger laten...
(red.)
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Historische schets van de kerk en kerktoren te Hallaar
Hallaar, oorspronkelijk Herlaer, behoorde voortijds aan de machtige familie van de Berthouts
te Mechelen. Deze bezat een domein met woontoren waarvan de laatste resten werden
afgebroken in 1928. In 1311 stond Floris Berthout een deel der goederen die hij hier bezat
aan de inwoners van Hallaar af : de Hallaar-aard.

De tot windmolen getransformeerde donjon van de Berthouts, rond 1900.

Het oudste bewijs van het bestaan van de kerk of kapel van Hallaar vindt men bij De Ram:
Episcopatus Antverpiensis, blz. 239, waar Hallaar op het einde van de 14de eeuw voorkomt
als een afhankelijkheid van de kerk van Heist, onder de titel van Capellania de Herlaer Stae
Crucis. Deze afhankelijkheid als kapellanie van Heist bleef bestaan tot 1809, wanneer Hallaar
tot afzonderlijke parochie werd opgericht. De titel van H. Kruis ging over in de titel van
O.L.Vrouw omstreeks 1500, wanneer hier de devotie tot O.L.Vrouw ontstond. Trouwens in
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1502 werd de zaterdagse bedevaartmis gesticht, welke nu nog iedere zaterdag te 9 uur
wordt opgedragen en waarin mensen van heel de omtrek Maria komen vereren.
De eerste kerk van Hallaar is waarschijnlijk een eenvoudige kapel geweest, door de
Berthouts gebouwd op hun landgoed ten behoeve van de inwoners, die meestal van de heer
afhingen. De heer moest zorg dragen voor het onderhoud der kerk en het tijdelijk bestaan
van de kerkbedienaar door het afstaan van een begiftiging.
Wanneer de eerste kapel te Hallaar werd gebouwd, weten we niet.
Welke was haar
uitzicht ? Wellicht een eenvoudige zaalkerk met klein koor en lage toren, geheel gebouwd in
bruine ijzersteen en Diestse zandsteen. Overblijfsels van deze bruine zandsteen zijn nog te
vinden in het onderste deel van de toren en het onderste deel van de oudste muren.
Op het einde van de 15de eeuw werd de kapel verbouwd en vergroot tot een kerk door de
opvolgers en erfgenamen van de Berthouts : de heren van Mechelen. Zij bewoonden hier
hun eigendom, "het Hallaer-hofken" en waren een familie van aanzien : Jan van Mechelen
was schepen van Antwerpen in 1428. Zijn zoon Hendrik van Mechelen was burgemeester
van Antwerpen in 1453, 1459, 1462 en 1464. Diens zoon, Pauwel van Mechelen, was
schepen van Antwerpen in 1487 en schout van Turnhout. Bij zijn dood in 1507 werd hij in de
kerk van Hallaar begraven. Kleinzoon van deze, Aert Schoyte, gestorven in 1546 vindt in de
kerk van Hallaar op het koor zijn laatste rustplaats. Reeds vroeger, in 1476, werd een
Margriet van Mechelen in de kerk van Hallaar begraven. Haar grafsteen is bewaard en werd
in de muur van de toren, achter in de kerk ingemetseld.
Bij de verbouwing op het einde der 15de eeuw werd waarschijnlijk eerst de toren opgericht,
want in 1479 heeft een zekere Henri Wagewijns een klok gegoten voor de kerk van Hallaar.
Vervolgens werd het koor aangebouwd met de kruisbeuken. Dit alles in witte zandsteen van
Balegem. Het middenschip van de vroegere kerk is gebleven. Het was gebouwd, zoals
Liekens nog zelf gezien heeft (cfr. Geschiedenis van Heist-op-den-Berg, deel I, blz. 315) "in
een soort van ijzersteen, welke de beemden hier in overvloed opleverden. Waarschijnlijk,
om de kerk gansch het uitzicht te geven van witte steen, waarin al het overige gebouwd is,
heeft men deze eerbiedweerdige oudheid onder een laag bezetsel trachten te verjongen...".
Ook het onderste deel van de toren langs binnen is in bruine zandsteen, van buiten omgeven
door witte steen en van binnen bepleisterd.
De Hallaarse kerktoren heeft in zijn bewogen geschiedenis ook een zekere tijd gediend als
opslagplaats voor granen en noten, zoals blijkt uit de akte van verhuring, daterend van 1656
en een van 1659, berustend in het Rijksarchief van Antwerpen (zie Informatieblad van
Heemkring Berthout van Hallaar, 1979, nrs. 3 en 4 blz. 54).
Rond het midden der 18de eeuw, in 1753-1754, werd de toren voorzien van een nieuwe
spits, in de vorm van een peperbus, zoals wij die ook aantroffen op de vroegere torens van
Putte bij Mechelen en van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het was een vorm van die tijd. Het
verzoekschrift voor de verbouwing werd ingediend door de toenmalige kerkmeesters Peter
Bruynseels en Florentinus Gijsbrechts (zie Liekens o.c. blz. 320-324 en Rijksarchief
Antwerpen nr. 513). De reden die zij opgaven : de torenspits was gans bouwvallig geworden,
het timmerwerk versleten, zodat de schaliedekkers niet meer durfden erop te klimmen.
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De Hallaarse peperbus op een tekening van rond 1835 (Erfgoedbank Kempens Karakter – nr. GAH001000250)

In 1853 was ook het dak van het koor bouwvallig geworden en werd grondig hersteld. Bij
deze herstelling werd het puntig dak van het koor een derde lager gemaakt om het hele
uitzicht van de kerk mooier te maken.
De peperbus van 1754 werd door de bliksem getroffen op 4 augustus 1865 en brandde af.
De kerk bleef gespaard. Reeds in 1866 werd een nieuwe torenspil geplaatst in de stijl van die
tijd: neogotische, hoger en slanker dan de vorige. De werken werden aanbesteed voor
18.200 fr. en werden voltrokken door de heer Gervais, aannemer te Turnhout. Bouwmeester
was de provinciale architect Schadden. Deze neogotische torenspits kaderde geenszins met
de overige bouw van kerk en toren. . Drie nieuwe klokken werden ingewijd op 14 mei 1867
door E.H. De Coster, deken van Lier. Er werd een nieuw torenuurwerk geplaatst en een
bliksemafleider.
In 1899 werd door de Kerkfabriek een aanvraag gedaan tot een vergroting van de kerk en
een algemene restauratie van kerk en toren. Aangesteld werd de provinciale architect
Blomme, die begon met het opmaken der plannen. De kerk werd inmiddels in 1899
gerangschikt als monument 3de klas.
De provinciale architect Ed. Careels voltooit de plannen van Blomme. Op 1 december 1900
worden de werken aanbesteed en toegewezen aan de heer Bogaerts van O.L.Vrouw-Waver
voor de som van 81.870 fr., zijnde 9.463 fr. boven het ramingscijfer
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De kerk met de “lelijke” toren omstreeks 1895. Daarnaast de torenloze kerk tijdens de aanpassingswerken in
de periode 1900-1903 (Erfgoedbank Kempens Karakter, nrs. GAH001000267 en GAH001000253).

Gedurende de werken werd aannemer Bogaerts bankroet verklaard en moesten de werken
op 29 mei 1902 voltooid worden door de heer De Vos, aannemer te Mechelen.
Op 23 februari 1903 zijn de werken voltrokken en wordt de vernieuwde kerk ingezegend.

Hallaar-dorp en de kerk na de verbouwing in 1903. Een Kempens dorpje op zijn mooist : een plaatje…!
In het midden staat de lindeboom, die er was geplant als vrijheidssymbool na de afscheiding van Heist in 1876.
Hij hield stand tot in 1955 ; toen hebben ze hem omgehakt. Het witte gebouw links is het kostershuis dat al in
de eerste jaren na de kerkrenovatie moest verdwijnen. Het eerste schooltje, het gebouw met boogvensters,
zou spoedig volgen ; het werd in 1913-1914 gesloopt.
(Erfgoedbank Kempens Karakter – nr. GAH001000238)
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Dit zijn de voornaamste veranderingen die de kerk onderging :
• twee nieuwe zijbeuken worden bijgebouwd
• het hoogzaal verdwijnt onder de toren en wordt geplaatst rechts van het koor, boven de
sacristie
• er wordt een nieuwe sacristie aangebouwd met traptoren voor het hoogzaal
• alle daken worden vernieuwd
• een nieuwe doopkapel wordt tegen de toren aangebouwd aan de noordkant
• de neogotische spil van de toren wordt afgebroken en een nieuwe torenspil (de huidige)
wordt opgebouwd.
Geraadpleegde werken :
• Lod. Liekens : Geschiedenis van Heist-op-den-Berg I, 1897, blz. 314 en vlg.
• Kan. Laenen : Introduction à l' histoire paroissiale du Diocèse de Malines, 1924, blz. 415-427
• Floris Prims : Het Parochiewezen in de Antwerpse Kempen, 1948, blz. 51 en vlg.
• Informatieblad Heemkring Berthout, Hallaar, jg. 8
• de Herckenrode : Nobilaire des Pays-Bas en du Comté de Bourgogne, Gent 1865/76
• F. Donnet : Inventaris der Kunstvoorwerpen, Antwerpen 1911, blz. 808 en vlg.
• Parochie-archief Hallaar.

(+) Frans Vos
Pastoor Hallaar

Naschrift :
Dit artikel over de kerk van Hallaar werd lange tijd geleden geschreven door wijlen Frans
Vos. Hij werd geboren in Veerle op 11 oktober 1921 en overleed te Herselt op 21 januari
2007. Frans Vos was ruim 45 jaar pastoor van Hallaar, van 1967 tot 1992. Hij werd priester
gewijd in 1946.
In zijn parochie Hallaar had hij vooral aandacht voor de verering van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand met het bekende miraculeuze O.L.Vrouwbeeld en de wekelijkse
bedevaartmissen op zaterdag. Ook de jaarlijkse processie kreeg zijn volle aandacht. Pastoor
Vos ging na zijn opruststelling in Westerlo wonen en bracht zijn laatste levensjaren door in
het RVT Sint-Barbara in Herselt.
Pastoor Vos werd 85 jaar. Hij werd in zijn geboorteplaats Veerle (Laakdal) ten grave
gedragen.
(red.)
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De brug van Hullebrug (vervolg)
En wat met ’t klooster van Rozendaal en de bruggen over de Nete in ‘Itegem’?
Het klooster van Rozendaal, gelegen te Walem, werd gesticht door de familie Berthout in de
13de eeuw en door hen eveneens flink begiftigd met eigendommen en rechten (18).
In het centrum van ons dorp waren er zomaar eventjes drie watertjes die dienden
overgestoken te worden om in Bernum te geraken. Vanuit Itegem was er vooreerst de
Hoflaak, vervolgens de Nete en aan de overzijde diende dan nog de Molenlaak te worden
overbrugd. Op 5 mei 1302 schonk Jan Berthout, heer van Mechelen, in erfpacht aan de abdij
Rozendael den dijc die geleghen es t’Ytengheem gheliic dat hi daer geleghen es, ende met
allen dien rechte gheliic dat hi tot hare comen es, erflike te houdene en te hebbene..(19) . Hier
is echter nog geen sprake van enige bruggen.
Ook Rozendaal deed net als van Immerseel bij de aartshertogen Albert en Isabella een
aanvraag voor een nieuw octrooi voor de bruggen over de Nete in ‘Itegem’ op 24 november
1609, gezien die door de oorlog waren vernield. Deze aanvraag geeft ons meer informatie
over deze drie bruggen in Itegem centrum en we citeren hieruit (20) :
o

o

o
o

o
o

… hoe dat sij (Roosendael) en hunnen voorsaten tot grooten gerieve van de passanten, …
over hondertwintich ende meer jaeren belast waeren geweest soo sij noch worden, met
het maecken van de drije bruggen op de riviere van de Nete tot Itegem ende daeromtrent
daeraff deen lanck moet sijn twintich voeten (over de Hoflaak), de tweede daeronder de
schepen passeren achtentwintich voeten (over de Nete zelf), beyde met drije jocken ende
de derde naest den windmolen lanck tweeendertich voeten (over de Molenlaak), zijnde
elcke brug in de breede van veerthien voeten,
daertegen die van de voorseide convente (d.i. Roosendael) gewoon sijn gewest te
ontfangen het bruggelt,
Welcke drije bruggen int ’t jaer (15)75 ofte (15)76 ombegrepen bij dien (Roosendael) eens
teenemael nieuw sijn opghemaeckt geweest en de costen alsdan wel duysent guldens oft
daeromtrent, die wederom durende de voorseiden troubelen zijn affgebroken en hebben
… die in ’t jaer (15)85 wederom moeten maecken thunnen coste
ste
hun (Roosendael) verleent geweest brieven oft octroy in dat den 27 mei 1586
daarbij is hun gepermitteert tot verhaal van de exesieve costen te mogen eijschen ende
ontfangen dobbel bruggelt van elcken waegen, kerre ende beesten

o

Om de kosten enigszins te recupereren vraagt dus Roozendaal ook om dubbel bruggeld te
mogen innen. Blijkt dat de bruggen er reeds in 1489 zijn opgebouwd (datum document 1609
– 120 jaren), nog eens bij octrooi van 1575 en na vernieling in 1585 zijn vernieuwd geweest.
De bruggen zijn respectievelijk over de Hoflaak 5,5 m, over de Nete (daeronder de schepen
passeren) 7,8 m en over de Molenlaak 8,9 m lang, allen 3,4 m breed (21). Met het
schippersambacht van Lier werd 7 september 1578 over het passeren van schepen onder de
Netebrug een contract aangegaan waardoor de abdij een optrekkende brug heeft moeten
maken. Daarvoor werd een passagietol bepaald voor elk schip, zowel opwaarts als
neerwaarts (22).
18

Zie onze bijdrage tot de geschiedenis van Itegem, nr. 4 Drie Roozendaalse hoeven in Itegem.
GOETSTOUWERS A., Oorkonden der Abdij Rozendaal, Tongerlo, 1956, I, nr. 141.
20
Stadsarchief Antwerpen, modern archief.
21
Gerekend naar de Mechelse voet = 0,278 m.
22
A.A.B., handschrift 417 p. 54 e.v.
19
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Op 3 september 1650 vroeg Rozendael opnieuw om een verhoging van het bruggeld, gezien
de inflatie van het geld en de hoge onkosten van het heropbouwen voordien, en werd dit
ook toegestaan a rata van de tol van de brug van Waelem (23). Hetzelfde octrooi werd
eveneens vernieuwd op 12 maart 1667 door keizer Karel (24). De hoge tolinning maakte ook
uitzonderingen. De 4de februari 1668 getuigt Jan Van Thulden, brugbouwer voor Roosendael,
dat hij ingevolge een toelating van de abdij Roosendael, de personen en wagens van de abdij
van Tongerlo gratis heeft laten passeren (25).
Vrijgesteld van het bruggeld waren ook de inwoners van Itegem en Heist, de pachters van de
abdij onder Wiekevorst, voor zover ze hun eigen goederen vervoerden en de militaire
doortochten. Duidelijk niet vrijgesteld waren die van Gestel en de rest van de stad of ’t land
van Mechelen, hoewel Heist daar ook onder hoorde (26). De octrooien voor het bruggeld
werden later nog vernieuwd in 1677, 1687, 1701, 1715, 1734 en 1750. Roosendael gaf het
innen van het bruggeld uit aan de meestbiedende. Uit de pachtboeken van de abdij blijkt dat
achtereenvolgens Peter Meuris van 1705 tot 1718, Peter Van Roosbroeck van 1718 tot 1722,
Michiel Creten (daarna zijn weduwe, vervolgens haar nieuwe echtgenoot Jan Baetens) van
1722 tot 1739, Laurentius Gysbrechts van 1740 tot 1754 en Cornelis Peeters van 1754 tot
1796, de bruggeldpachters waren. In die tijdspanne werden er door de diverse pachters
kleine herstellingswerken uitgevoerd, meest door lokale ambachtlieden. De onkosten
werden dan gekort aan de pacht. Anno 1706 werd de Netebrug vermeld als de brug aan huis
de Fonteyn van Lucas Rampaerts.

“De brug aan huis de Fonteyn”, rond 1907. (Erfgoedbank Kempens Karakter nr. GAH001000297)

23

Stadsarchief Antwerpen, modern archief.
Algemeen rijksarchief Brussel, Spaanse geheime raad, nr 1170-76, Rosendael.
25
Stadsarchief Mechelen, Protocollen notaris J Vreven.
26
AAB, handschriften nr. 417, p 56.
24
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Op dit huis inde Roosendael ook een cijns. Toen werden er op last van de overheid sluizen
gebouwd ter hoogte van Hillebrug, Itegem en Heist. Hiervoor leverde mevrouw Gansacker
ook hout. Jan Wouters, de lokale molenbouwer en aannemer voerde het werk uit. Bij die
gelegenheid werd er materiaal gestolen (27).
In augustus 1779 verklaarde de abdij Roosendael haar intentie de bestaande houten brug te
vervangen door een nieuwe stenen brug. Daartoe werd de waterpegel (waterhoogtemerkteken) door Pansius, schout van Heist, verplaatst en aangebracht 5 en ½ duim hoger op
de muur van het huis de Fonteyn. Op 6 oktober van hetzelfde jaar was deze brug blijkbaar
voltooid en werd de waterpegel opnieuw geplaatst door lieutenant-schout Vercammen van
Itegem op het hoofd noordwaarts alwaer de brug op draijd (28). De brug werd later de
Fonteynbrug genoemd. Met de Franse revolutie kwamen de rechten op o.a. bruggeld te
vervallen en daarmee het belang van de abdij Roosendael in de drie Itegemse bruggen.

De imposante toegangspoort is een van weinige noch zichtbare overblijfsels van de eertijds machtige abdij van
Rozendaal. aan de Nethe in Sint-Katelijne-Waver.

Besluit
Zo hebben we dan even duidelijk gemaakt dat ook naast het verzoek van van Immerseel
voor de vernieuwing van de brug en de verhoging van het tolgeld, dit ook gebeurde door de
abdij Rozendaal die ‘de dijk’ en daarmee ook de (drie) bruggen in het centrum van ons dorp
in beheer hadden. Het verzoekschrift van van Immerseel en het gelijkaardige van ’t klooster
van Roozendaal (Walem) beoogden dus hetzelfde : herstel en verhoging van het tolgeld.
Leo Buts
27
28

RAA Oud gemeentearchief Itegem in nr. 45.
Idem, nr. 67.
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De Heistse berg in 1708
Het plannetje van het Heistse kerkplein op de pagina hiernaast, waarvan het origineel wordt
bewaard in het Mechels Stadsarchief, werd getekend n.a.v. een rechtszaak. We herkennen
o.a. de Sint-Lambertuskerk met het ommuurde kerkhof en de oudste afbeelding van het
vroegere Voogdijhuis (met de letter D in het dak). Dit Voogdijhuis brandde af in 1752, en
werd daarna opnieuw opgetrokken. In 1903-1904 werd op zelfde plaats het kloostergebouw
der zusters Annonciaden gezet.
(Erfgoedbank Kempens Karakter, nr. GAH001000457).
Eric van Loo maakte deze transcriptie van de aantekeningen op de kaart :
tekst rechtsonder: [num:]

1°

n° 2

n° 3 3

n° 4
n° 5
n° 6 6 6
n° 7 7 7

het begin vande straetken daermen vanden bergh te Hallaerwaert affgaet
begin vande straete ofte baene die vande
bergh leijt naer Boischot, Mechelen,
Loeven, Aerschoth etc.
straete comende vande baene
van Boisschot, Mechelen, etc. ende
vallende inde straete van Hallaer
ofte alwaer men te Hallaerwaert
affgaet
het begin vande straete loopende
naer Bruggeneijnde
straete loopende achter den bergh
aende oost ende noordt sijde vanden bergh
diversche voetweghen
tegenwoordighen voetwegh vanden
bergh naer Hallaer, Bruggeneijnde,
naer t'heeren huijs ende soo voorts

tekst linksboven n° 6 : voetwegh
tekst midden, rechts van de kerk : tegenwoordighe voetwegh naer Hallaer
tekst onder A F G : straete comende aff ende opwaerts den bergh
tekst rechtsboven op zijn kop : straete comende vanden bergh noortwaerts
tekst beginnende boven n° 2 en gaat naar rechtsboven : hier begint de straete naar
Hallaerwaerts
onder voorgaande tekst : voetwegh naer Hallaer
tekst beginnende rechts van n° 4 en gaat naar rechts : hier begint de straete naer
Bruggeneijnde
tekst beginnende aan n° 2 en gaat naar rechtsonder : hier begint de straete ende baene
naer Boischot
tekst boven n° 6 (linksonder) : voetwegh
tekst boven : noort
tekst onder : suijden
tekst meermaals rond de kerk : pleijn
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Het bestuderen van zo’n plan voedt uiteraard allerlei speculaties : enkele kleine bouwsels
lijken bv. sterk op veldkapellen. Er staan ook heel wat markante bomen op. Eén daarvan,
schijnbaar met een omheining errond, staat prominent nabij de kerk en de Voogdij. Zou dit
de gerechtslinde kunnen zijn die hoorde bij het (niet afgebeelde) schepenhuis De Zwaan ?
Diverse plaatsen en huizen, aangeduid met een letter, zijn misschien wel belangrijker, maar
daar staat op de kaart geen verdere informatie over. Opvallend is wel dat de huizenrij aan
de noordzijde zeer gedetailleerd getekend is. Wellicht zou hierover meer aan het licht
kunnen komen als de akte waar de kaart bij hoort nog aanwezig is in de Mechelse archieven.
De Sint-Lambertuskerk en de Voogdij zijn de twee gebouwen die duidelijk aangegeven en
herkenbaar zijn. Maar uiterst rechts naast de letter B is er een schets te zien van wat een
zeer belangrijk gebouw lijkt te zijn, met een verdieping en twee trapgevels. Laten we het er
maar op houden dat dit “t'heeren huijs” is, dat in de tekst vermeld staat (…tegenwoordighen
voetwegh vanden bergh naer Hallaer, Bruggeneijnde, naer t'heeren huijs ende soo voorts…)
Dat “heeren huijs” zou het Hof Van Riemen kunnen zijn. Het lijkt er alleszins op, zeker als we
het huis op het plan gaan vergelijken met de tekening (Riemen in 1738), die we kunnen
vinden in Liekens zijn geschiedenis van Heist (29). Daarop is wel de toegangspoort te zien.

Wie de “voetweg naar Hallaar, Bruggeneinde, naar ‘ t herenhuis en zo voorts…” betrad, kon
dan blijkbaar nog alle kanten op, want de drie bestemmingen – gesteld dat het herenhuis
effectief het Hof van Riemen is - liggen in drie verschillende windrichtingen! Het heeft er
ook alle schijn van dat het plannetje vanuit de losse pols werd getekend, want een poging
om de wegenissen die er op staan aangegeven ongeveer juist te situeren door ze te
vergelijken met de kaarten van Popp, Vandermaelen, Ferraris en de atlas der buurtwegen,
bracht niet veel duidelijkheid.
Besluit : Dit eeuwenoude plannetje van het Kerkplein blijft vooralsnog een merkwaardig
document, dat voor Heistse ingezetenen in de 18e-eeuw misschien wel nuttig is geweest als
wegbeschrijving, maar anno 2016 ligt dat iets moeilijker…
(red.)

29

Lodewijk Liekens - “Geschiedenis van de gemeente Heist-op-den-Berg, Booischot, Hallaar en Gestel”, p. 161.
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Heistse krijgsgevangenen tijdens W.O. II – Oproep
Heemkringlid Leo Cannaerts is al een tijdlang bezig met opzoekingswerk over het
wedervaren van zijn vader, Jules Cannaerts, tijdens de 2e wereldoorlog. Hij stuurde ons
volgende vraag door :
Ik ben bezig met historisch opzoekwerk over het oorlogsverleden van mijn vader, in het
bijzonder de achttiendaagse veldtocht, de scheepsramp van 30 mei in Willemstad (NL), en
over het leven in Stalag XVII-b in Gneissendorf, Oostenrijk.
In het legerarchief vond ik o.a. het register van krijgsgevangenen in Stalag XVII-b.
Hieronder de gegevens die ik vond m.b.t. een aantal soldaten, afkomstig uit Heist of
omgeving.
Hierbij doe ik een oproep aan wie enig idee heeft of suggesties kan geven over hoe ik van
familieleden nog bijkomende info zou kunnen krijgen. In het register van het kamp treffen
we 336 namen aan, waaronder dus enkele uit de regio Heist-op-den-Berg, die op 25 mei
1940 in Nevele werden gevangen genomen :
Jules Cannaerts, °Heist-op-den-Berg 18-12-1919, zoon van Emiel Cannaerts en moeder
De Wijn, Hoge Brug, Heist-op-den-Berg.
Amand De Raet; ° Hallaar 13-09-1912, zoon van Frans De Raet en moeder Renap,
Itegem (Bekkeneinde 120 ?? Bruggeneinde (??))
Theofiel Goris, ° Booischot 07-05-1913, zoon van Henri Goris en moeder Van Tricht,
Liersesteenweg, Begijnendijk.
Jules Albert Naets, ° Heist-op-den-Berg 20-12-1915, zoon van Frans Naets en moeder De
Cuyper, Stationsstraat 71.
Jules Rosseau; ° 10-03-1914, (neef van Jules Cannaerts), zoon van Victor Rosseau
(invalide WO1) en moeder De Wijn, Bossestraat 294-a, Heist-op-den-Berg.
Emiel Van Bael, ° Heist-op-den-Berg 04-04-1915, zoon van Frans Van Bael en moeder
Panken, Halfstraat, Heist-op-den-Berg
Frans Van de Velde, ° Booischot 09-05-1913, zoon van Jan Van de Velde en moeder
Verstraete.
Achilles Van Gorp, ° Heist-op-den-Berg 18-04-1918, zoon van Frans Van Gorp en moeder
Van Tulden, Vogelzang, Heist-op-den-Berg.
Alfons Van Meerbeeck, ° Schriek 21-01-1914, zoon van Theofiel Van Meerbeeck en
moeder Van Oosterwijck, Pijpelheide 18, Booischot.
Aloïs Welters, ° Booischot 15-08-1913, zoon van André Welters en moeder
Haesendonckx, Tuinwijk, Heist-op-den-Berg.
Alle info is welkom bij :
Leo Cannaerts
Schaffelberg 14
B-2220 Heist-op-den-Berg

Tel : +32 15 25 19 25 GSM : +32 475 44 36 78
E-mail : leo@cannaerts.be
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Een frisse zevende dochter.
In het eerste nummer van jaargang 2016 van De Swanekoerier stond een foto uit 1911 van
de familie Bellens - Tubbax met hun zevende opeenvolgende dochter. Zowat een eeuw later
zullen zulke foto's niet vlug meer genomen worden in ons Koninkrijk België. De nataliteit is in
goed honderd jaar fel afgenomen. Heden ten dage bedraagt de gemiddelde grootte van een
gezin minder dan 2 kinderen. Zodus...
Van mijn vriend, heemkringlid Eric – alias Titte – Van den Broeck, kwamen we te weten dat
zijn moeder ook als zevende opeenvolgende dochter geboren werd. Traditioneel heeft de
koningin dan het voorrecht om het meterschap van de zevende dochter, als de ouders het
wensen, waar te nemen. Bij een zevende zoon is dit voorrecht van peterschap
voorbehouden aan de koning. En zoals de traditie het voorschrijft krijgt de zevende dochter
de voornaam van de koningin en de zevende zoon de voornaam van de koning.
Uit wat ik kon opmaken uit navolgende doopakte uit de parochieregisters van Werchter
tijdens het ancien régime, blijkt dat zelfs toen een traditie bestond om het peterschap van
een zevende telg bijzondere luister bij te zetten. Ik vond namelijk een zevende
opeenvolgende zoon in het gezin Guilielmus Wauters x Lucia Verstraeten en die zevende
opeenvolgende zoon, Henricus Fredericus Josephus Wauters, kreeg als dooppeter de
Hooggeëerde Heer Abt van Averbode Van den Panhuijsen.
Parochieregister Werchter - doopakten.

3 may [1726]
Henricus
Fredericus
Josephus

Baptizatus est filius septimus Guilielmus
Wauters et Lucie Verstraeten coniugum
Susceptores Amplissimus Dominus Van den Panhuijsen
Abbas Averbode et Joanna Theresia Wauters
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[Werchter], 3 mei 1726. Henricus Fredericus Josephus is gedoopt, zevende zoon van
Guilielmus Wauters en Lucia Verstraeten, echtgenoten. Doopgetuigen: Hooggeëerde Heer
Van den Panhuijsen, Abt Averbode, en Joanna Theresia Wauters.
Tijdens het ancien régime waren er dus ook al bijzondere geplogenheden betreffende de
invulling van doopgetuigen bij een zevende opeenvolgende zoon of dochter. En dan stellen
we ons natuurlijk ook de vraag of een zevende opeenvolgende dochter een Abdis als
doopmeter kreeg…
Nu is er in onze vaderlandse geschiedenis een periode geweest dat er geen dienstdoende
koningin was, dat was tussen het overlijden van koningin Astrid, de eerste vrouw van koning
Leopold III, en het huwelijk van koning Boudewijn met Fabiola. Koningin Astrid overleed bij
een auto-ongeval op 29 augustus 1935 te Küssnacht am Rigi in Zwitserland.

De Astridkapelle in Küssnacht, ter hoogte van de plaats waar de koningin in 1935 dodelijk verongelukte.

Koning Boudewijn huwde met Fabiola op 15 december 1960. Gedurende meer dan 25 jaar
was er dus geen koningin meer op de troon. Koningin Elisabeth was na het overlijden van
haar man, koning Albert I, op 17 februari 1934 geen mee regerende koningin meer. Koning
Leopold III huwde op 7 december 1941 met Liliane Baels, maar zij kreeg slechts de titel van
prinses van Retie.
Met voorgaande gegevens in het achterhoofd vonden we het interessant om wat verdere
opzoekingen te doen naar de geboorte van de moeder van mijn vriend. We beginnen met
de familiefoto die genomen werd na de geboorte in 1937 van de zevende opeenvolgende
dochter in het gezin Van den Broeck - Doms.
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Boven de voordeur van het gezin Van den Broeck - Doms werd volgende opschrift aangebracht :
WE JUICHEN WANT GOD SCHONK HIER IN
'T GEZIN 'N FRISSCHE ZEVENDE DOCHTER

Op de foto onderscheiden we volgende personen :
- Moeder Maria Doms (º Hingene-Wintam, 12 september 1904 - † Thuin (Wallonië), 12 april
1988) ; vader Jan Van den Broeck (º Schriek, 17 juni 1901 - † Boechout, 14 september 1940)
en de zeven opeenvolgende dochters van links naar rechts:
- tweede dochter Gabriëla (º Wintam-Hingene, 22 april 1927)
- vierde dochter Julia (º Heist-Goor, 3 juli 1932)
- zevende dochter Astrid (º Tremelo, 24 september 1937)
- vijfde dochter Magdalena (º Heist-Goor, 21 februari 1935)
- zesde dochter Gerarda (º Tremelo, 11 juni 1936)
- derde dochter Angèle (º Wintam-Hingene, 23 januari 1929 - † )
- eerste dochter Maria (º Wintam-Hingene, 21 maart 1926).
De “frissche” zevende dochter werd niet alleen genoemd naar de reeds overleden koningin
Astrid, maar ook naar de nog levende koningin Elisabeth. Ze kreeg namelijk de voornamen
Astrid Elisabeth Melania Mariette, zoals blijkt uit onderstaande geboorteakte.
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Wanneer er een zevende opeenvolgende zoon geboren werd in een familie, dan had de
Koning voorrecht van peterschap. Hieronder geven we als voorbeeld weer hoe dit gebeurd
is in een Schrieks doopregister:
Anno Domini 1897 die undecima Martii baptizatus est natus quarta ejusdem
mensis hora prima nocturna Leopoldus Engelbertus Antonia Jennen filius
Huberti ex Baelen et Coleta Vertommen ex Berlaer junctorum in Beersel
susceperunt Serenissimus Belgarum Rex Leopoldus II cujus locum tenuit
Engelbertus Goossens 30 et Isabella Antonia Van den Broeck
Quod attestor E. Truyts Pastor
Vertaling :
In het jaar 1897 op de elfde dag van maart is gedoopt, geboren de vierde dag van
dezelfde maand in het eerste uur van de nacht, Leopold Engelbertus Antonia
Jennen, zoon van Hubert uit Baelen en Coleta Vertommen uit Berlaer, getrouwd
in Beerzel, hebben ten doop gehouden de Serene Belgische Koning Leopoldus II
in wiens plaats is Engelbertus Goossens en Isabella Antonia Van den Broeck.
Hetgeen ik bevestig: E. Truyts, pastoor.
Gezien Astrid Elisabeth Melania Mariette geboren werd in de periode dat er geen koningin
in functie was, kunnen we niet verwachten dat zij een koninklijk meterschap zou hebben. Dit
blijkt ook uit de doopakte. Astrid Elisabeth Melania Mariette Van den Broeck werd als volgt
ingeschreven in de doopregisters.
30

Engelbert Goossens was burgmeester van Schriek in de periode 1896-1920.
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We dienen aan te stippen dat de doop niet door ging in de kerk van de gemeente Tremelo,
waar Astrid Elisabeth Melania Mariette geboren is, maar in Grootlo 31 en dit in de nieuwe
parochiekerk van De Zoete Naam Jezus, die slechts enkele maanden tevoren, op 15 juni
1937, ingewijd werd.

Oorkonde naar aanleiding van het
50-jarig bestaan van de nieuwe kerk
van Grootlo –

De Zoete Naam Jezus - werd op 15
juni 1937 ingewijd.

Zoals ambtenaren van de burgerlijke stand al eens fouten maken als ze het te druk hebben
of beneveld zijn 32 maken pastoors ook al eens fouten als ze het te druk hebben of beneveld
zijn door (mis-)wijn. Dat zal blijken als we de doopakte eens nader bekijken.
31
32

Gemeentegrenzen zijn niet altijd gelijk aan de parochiegrenzen.
zie De Swanekoerier nr. 4: Getrouwd met... je schoonmoeder !!
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De pastoor schreef namelijk dat de vader van de dopeling, Jan Van den Broeck, getrouwd
was met... zijn moeder Francisca Van Roosbroeck ! Het zou nogal ver gezocht zijn om te
gewagen van een oedipuscomplex van zoon Jan tegenover zijn moeder, waardoor de
pastoor zich geroepen voelde om dat aan de kaak te stellen door het neer te schrijven in de
doopakte. De protagonisten zijn allemaal al lang overleden, dus zal niemand ooit begrijpen
wat de pastoor bezielde ! Laten we het dus maar houden bij een tijdelijke mentale
kortsluiting.
Lucas Goris en Melania Torfs waren de doopgetuigen. De derde voornaam van Astrid
Elisabeth Melania Mariette is deze van meter Melania Torfs. Naar eigen getuigenis heeft de
dopeling haar peter en meter nooit persoonlijk gekend. Verder onderzoek leerde ons dat
Lucas Goris en Melania Torfs tot de notabelen van de gemeente Tremelo behoorden. Zo
was Lucas Goris wellicht schepen en Melania Torfs was de vrouw van burgemeester Frans
Geens.
In de boeken Van Amer tot Zwigger - 1000 Tremelose bijnamen van Rik Wouters, vonden we
over deze Tremelose “notabelen” volgende informatie.

Dooppeter Lucas Goris, alias “Liekas”, (°1875 †1944). "Liekas" was in feite geen bijnaam,
maar in het dialect klonk het wel sterk en
onverwisselbaar.
Hij werd tot de geziene burgers gerekend,
maar was niet van ijdelheid gespeend.
Ultieme test om zijn populariteit te meten
was deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn manier van leven
leverde een ruim voldoende aantal stemmen
op om verkozen te worden. Werken deed hij
weinig, maar zoveel te meer tijd bracht hij in
de herbergen door. Als voorzitter van de
maatschappij Oud-soldaten en als lid van vele
verenigingen
nam
hij
tijdens
het
winterseizoen vrijwel elke week aan een
teerfeest deel.
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Doopmeter Melania Torfs, Melle van Tonjken Teurf ,
(°1880 - †1962). huwde in 1907 met Frans Geens,
Tonjkespeiter, alias Peiter van Tonjke Pessis, (°1881 †1957).
Frans Geens was de eerste inwoner van Kruis die
per auto bolde, dit vanaf 1931.
Zijn talenten wist hij vlot te gelde te maken. Hij was
er van overtuigd dat een functie in de
gemeenteraad profijt kon opleveren. In 1931 werd
hij verkozen en bleef tot bij zijn overlijden in 1957
gemeenteraadslid of burgemeester.

Het gezin Van den Broeck - Doms liet een tweetal jaren later terug een foto maken van de
ouders met de inmiddels al uit de kluiten gewassen dochters :

Had vader Jan grootste plannen met zijn zeven dochters ? Bijvoorbeeld zoiets als een
danscafé “De 14 Billekens” in zaal Astrid in Heist-op-den-Berg. Het zou toch best kunnen dat
vader Jan eerder op dat idee gekomen is dan wat later in het alom gekende baancafé “De 14
Billekens” in Zandhoven in de praktijk werd gebracht ! Dat zullen we spijtig genoeg nooit
weten, want vader Jan Van den Broeck overleed op 14 september 1940 na een ongeval te
Boechout. Zijn jongste en zevende opeenvolgende dochter was net geen 3 jaar oud…
Eric Van Loo
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Genealogie en menselijke missers
Zoals we in het voorgaande artikel over de zevende dochter kunnen lezen, werd er soms wel
eens geblunderd door degene die verantwoordelijk was voor het noteren van namen en
data, hetzij in een officiële geboorteakte, dan wel in de parochieregisters.
We zagen bij de doopakte van Astrid, de moeder van mijn vriend Titte en zevende dochter
van Jan van den Broeck uit Schriek, dat daarin haar grootmoeder langs vaderskant, Joanna
Francisca Van Roosbroeck, verkeerdelijk vermeld stond als haar moeder.
Wellicht was grootmoeder Joanna Francisca bij de doop aanwezig en niet de moeder, Maria
Doms, en maakte de pastoor daarmee de hierboven beschreven vergissing.
Een ietwat gelijkaardig verhaal stond onlangs in De Swanekoerier nr. 4, onder de titel
“Getrouwd met… je schoonmoeder!!”. Daarin werd een typisch voorbeeld besproken van
soms hilarische fouten die genealogen regelmatig ontdekken in kerkelijke akten en in
registers van de burgerlijke stand. In dit geval werd, zoals in de geboorteakte van de 7 e
dochter, de naam van de verkeerde persoon genoteerd. Ook de verkeerde schrijfwijze van
familienamen kan als schoolvoorbeeld gelden van een veel voorkomende fout.
Toen ik evenwel dat artikel over het huwelijk in Geluwe aandachtig las, leek het wel alsof de
kwade hand in ’t spel was bij die akte uit 1804, want ook meer dan 200 jaar nadat occulte
machten de pen van de officier van de burgerlijke stand hadden beïnvloed om hem te laten
optekenen dat Martin Ignace Samyn getrouwd was met zijn schoonmoeder, bleek het
boosaardig zetduiveltje ook weer te hebben toegeslagen in De Swanekoerier.
Immers, als we de akte analyseren lezen we :
... né a Rolleghem Capelle le premier fevrier mil sept cent soixante six ...
En ook :.
... né a Moorseele, demeurant a Gheluwe, le troisieme octobre mil sept cent soixante trois ...
Beide huwelijkscomparanten zijn dus geboren in de 18e eeuw, zoals het op pagina 123
correct is vermeld (resp. 1766 en 1763).
Maar bij het noteren van de vertaling is er iets scheef gelopen, want Martin Ignace Samyn,
38 jaar, is geboren in Rolleghem Capelle 1/2/1766 en niet in 1866 ! En anderzijds is Rose
Bernarde Mestdagh, 40 jaar oud, wonende te Geluwe, geboren te Moorsele op 3/10/1763
i.p.v. in 1863…
Het is uiteraard door de veelheid aan data die normaliter voorkomen in documenten
betreffende de burgerlijke stand, dat er al eens een verkeerd cijfertje komt tussen
geslopen…
Genealogen weten het maar al te goed : vergissingen zijn van alle tijden, missen is menselijk,
Errare humanum est, enzovoort….
Eric van Loo
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Dymphna en de ketel
Een cruciaal moment in de legende van Sint-Dymphna is wanneer de soldaten, door haar
vader uitgezonden op zoek naar zijn door hem ziekelijk begeerde dochter, in een herberg
vernemen dat er daar mensen gepasseerd zijn die met Ierse muntstukken betaalden. De
waardin wijst de soldaten de weg naar Dymphna en de priester Gerebernus die in Zammel
een hut hadden gebouwd en er geacht door de mensen uit de buurt leefden. Zo zal de vader
zijn dochter vinden en uiteindelijk eigenhandig onthoofden, nadat hij eerst Gerebernus door
zijn manschappen liet onthoofden, omdat zij weigerde aan zijn incestueuze verlangens toe te
geven.

Detail Sint Dymphnaretabel uit de Sint Dymphnakerk te Geel (1515, door Jan van Waver). (Erfgoedbank
Noorderkempen. Collectie: Stadsarchief Turnhout - Inventarisnummer: 04461_01 t.e.m. 04461_10 )

De naam van de bewuste herberg is hierbij betekenisvol : 'In de ketel'. Deze staminee zou
zich volgens de legende in Westerlo hebben bevonden, niet zo ver uit de buurt van
Zammel33. De peripetiën van de Ierse koningsdochter en haar gezelschap, waartoe naast de
priester Gerebernus ook de hofnar en diens vrouw behoorden, - over die twee laatsten
vernemen wij in de legende verder niets meer - spelen zich af in de 7de eeuw. Gevieren
vluchtten zij in een bootje van Ierland naar Antwerpen en vandaar, stel ik mij voor, langs de
Nete tot in Zammel.

33

Ook in Heist-op-den-Berg is hotel 'Den ouden ketel' bekend. Op de voorplaat van De Swanekoerier jrg 45
(2016) nr. 5 wordt een zeer oude ingekleurde prentkaart van 'Den ouden ketel' afgebeeld. Een café 'De ketel'
bestaat nog steeds.
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In die tijd floreerden de Keltische sagen in Ierland, Brittanië en Armorica (Bretagne), landen
waartussen het vluchtelingenbootje laveerde, weg van de bezeten vader-koning. Toen
waren ketel-mythen aan de orde : 'Cauldron stories are common in Celtic folk-tales, and their
quest was liable to send bands of warriors to dark and dangerous places ... The source of
thouse myths is now quite impossible to disentangle, but we can be fairly certain that the
popular medieval tales of the search for the Holy Grail were merely a Christianized reworking of the much older cauldron myths'.34
Of de legende van Sint-Dymphna tot de Graal-legenden dient gerekend te worden is maar de
vraag. Alleszins is het een verchristelijkte mythe waarin het zoeken naar de ketel een
centraal thema is : de soldaten vonden 'In den ketel' de informatie die de vader naar zijn
beeldschone dochter zou leiden. Zeer boeiend in deze context is wat Jean Markale in 'La
femme celte' schrijft onder het hoofdstuk met de sprekende titel : 'Le Graal ou la quête de la
femme'.35 In talrijke varianten van de Graal-legende documenteert hij dit thema: het zoeken
naar de Graal is eigenlijk het zoeken naar de vrouw, maar dan wel een heel bijzondere
vrouw, zij die de oppermacht heeft, 'la Souveraine'. Nu was het zo dat de vader-koning
uitzinnig bezeten was om zijn dochter voor hem te winnen en hij beloofde haar alle
rijkdommen die hij kon bedenken, maar zij bleef weigeren in naam van haar trouw aan
Christus, aan hem toe te geven, noch in Ierland, noch in Zammel. Zoveel macht had zij dus
over hem.
In de Graal-legenden komt het thema van de onthoofding herhaaldelijk voor, ook al lijkt het
hier altijd om een mannenhoofd te gaan; de Graal zelf zou in sommige versies zelfs een
hoofd op een schaal gepresenteerd zijn. Markale schrijft in dit verband : 'Le "jeu du
Décapité" est un rituel de passage, et la tête coupée sur le plateau doit être le souvenir d'un
ancien rituel de ce genre ...'.36 De koning geeft aan zijn soldaten de opdracht Gerebernus, die
ook zijn vrouw tot het Christendom bekeerd had, te onthoofden. Als hij hen ook beveelt zijn
eigen dochter te onthoofden, weigeren zij dat, en moet de vader-koning dit zelf doen, wat
hij ook doet. Zijn waanzinnige begeerte naar zijn dochter werd oorspronkelijk ingegeven
door het feit dat alleen zij zo mooi was als zijn overleden echtgenote die aan ziekte
overleden was, het begin van de legende. Dymphna was de enig mogelijke vervangster van
haar moeder. Door haar te onthoofden treft hij evenzeer zijn teerbeminde echtgenote, en
ook haar macht over hem.
De legende van Sint-Dymphna vertoont kenmerken van de ketel-mythen, de Graal-legenden.
Atypisch is het wel dat een vader zijn dochter begeert en haar onthoofdt. Hoe dan ook
speelt zich dit allemaal af in een tijd dat het patriarchaat zijn wraak nam op het bij de Kelten
voorheen heersende matriarchaat. Het Christendom bezwoer de macht van de vrouw die zij
des duivels achtte en zo kan de legende van Sint-Dymphna ook gelezen worden. Door zijn
dochter te onthoofden heeft de vader echter een onvergeeflijke misdaad begaan: hij is de
duivel geworden.
Dr. Lod. Weyns 19.10.16
34

Cornwell Bernard, 'Enemy of God', Michael Joseph, London, 1996, p. 395.
Met dank voor de verwijzing aan mijn schoonbroer Willy Bens.
35
Markale Jean, 'La femme celte', Payot, Paris, 1977, pp. 248-292.
36
Ibid. p. 264.
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Wat zei mijn moeder altijd ?
Mijn moeder zei altijd als ik op een koude dag de deur liet openstaan: “We stoken niet voor
de mussen”. Als we een kersenpit hadden doorgeslikt dan was de vaste uitspraak: “Wat door
de roeper kan, kan ook door de poeper”. Jaap Toorenaar maakte een inventaris van
Nederlandse familiespreuken en daarmee een beetje de geschiedenis van onze opvoeding. Ik
merk dat er een verschil bestaat tussen een Nederlandse en een Vlaamse benadering van de
uitdrukkingen. Ik groef dus in mijn geheugen naar nuchtere wijsheden en uitspraken van mijn
ouders en grootouders. Een enkele keer komt ook een vroegere leerkracht aan bod. Zonder
vermelding te geven van wie ik de uitdrukking hoorde, bezorg ik hier een aantal
familiespreuken. Als men nog jong is, denkt men er niet aan zulke spreuk direct te noteren.
Spijtig, want tal van pittige spreuken, vooral van mijn grootouders, ben ik vergeten. En wat
zei uw mama?
Wat het hoofd vergeet, moeten de benen bekopen.
Houd moed, de blaar wordt niet groter dan je voet. (tijdens de Vierdaagse van Nijmegen)
Neuze, kerieuze, mosterdpot.
Waar ga je naartoe? Naar nieverance, Castel del Norte (Noordkasteel), Playa Santa Anna.
Water van de kraan: château de la pompe.
Eerst oomke en dan oomkes kinderen.
Wafel, wafel, elleboog van tafel.
Als je boos keek : Pas op, als de klok 12 uur slaat, blijft je gezicht zo staan.
Ik zal je neus eens tussen je twee oren zetten.
Bij het laten van een windje:
Achter Kontich wonen ook nog mensen of : Beter in de wijde wereld dan in een donker gat.
Als je iets niet terugvond: Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik het terug vind.
Hoe laat is het? Tijd om je leven te beteren.
Als de hemel valt, zijn alle mussen dood.
Een boertje laten: Geef die boer een stoel.
Een goede soldaat is op tijd als hij vijf minuten te vroeg is.
Gij kunt niet langer onthouden dan van twaalf uur tot de middag.
Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft.
Bij iets mispeuterd te hebben: Er zit een dikke vlieg aan de lamp!
Vloeken : potverpisseblom. Mijn tante zei : potvolkoffie.
Verwonderd : Godjumenas.
Met een open gulp: Het tocht hier en de vogeltjes kunnen wegvliegen.
Ik ben Rockefeller (Rothschild) niet.
Met meten wordt veel tijd versleten, maar wie het niet doet, doet het niet goed (van een
leerkracht).
Gooi geen oude schoen weg vooraleer je een nieuwe hebt.
Gooi geen ruit in als je ze niet kan herstellen (repareren).
Er bestaat geen slecht weer, wel slecht aangepaste kledij.
Wat eten we vandaag? Boksbonen met korenten gestoofd.
Er was eens een soldaat die kwaad was en de koning trok zich daar niks van aan.
Het is alle dagen zondag en kermis in de week.
Hugo Lambrechts-Augustijns
Bibliografie : Toorenaar, Jaap, Mijn moeder zei altijd, Amsterdam, 2015.
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Een sterk staaltje, of hoe Arthur Vereecke sport en kunst samensmeedde.
Dat de wielersport in de periode tussen de twee wereldoorlogen een grote bloei kende in
Heist, was voor een groot deel te danken aan figuren zoals Eugeen Wouters, de latere
burgemeester, die aan de basis lag van de oprichting van Heist-Sportief, de plaatselijke
wielerclub. Ook het ontstaan van de eerste velodroom in Heist droeg daartoe bij. Maar de
centrale figuren van het koersgebeuren waren natuurlijk machtige coureurs zoals Denis – de
“reus van Itegem” – Verschueren en Gust – “kassaar” – Mortelmans die tezamen met een
resem andere sterke renners uit de streek de glorietijd van de wielersport in onze streek
kleur en aanzien gaven.
In die tijd kende Heist niet alleen fameuze wielercoryfeeën, maar ook een kunstenaar die
bijna onafgebroken werd opgevoerd in alle nummers van De Swanekoerier van dit jaar :
Arthur Vereecke. Eén en ander had natuurlijk te maken met de restauratie van zijn
meesterwerk, de smeedijzeren bekroning van de Swanepomp, die nu volop aan de gang is.
Nu heeft Vereecke volgens krantenberichten van toen ooit een huzarenstukje gepresteerd
waarmee hij de kunstsmederij en de wielersport op spectaculaire wijze wist te combineren.
Daarvan getuigt onderstaande foto.

De stunt werd uitgehaald ter gelegenheid van een Heistse wielerwedstrijd en daarvoor werd
onze kunstenaar met zijn alaam, smidsvuur en aambeeld op een platte wagen geposteerd
die als podium fungeerde. De bedoeling was om tegelijk met de start van de koers te
beginnen met het bewerken van een ruwe ijzeren staaf, zodanig dat die zou omgesmeed zijn
tot een overwinnaarspalm nog vooraleer de winnaar over de eindmeet zou spurten. De
kranten wisten te melden dat Vereecke ruim op tijd zijn kunststuk onder grote publieke
belangstelling wist te voltooien, zodanig dat de winnaar (een van de gebroeders
Verschueren), zelfs zijn vingers niet hoefde te verbranden toen hij de zegepalm in ontvangst
mocht nemen…
(red.)
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Agenda
Teerfeest van verloren maandag
Maandag 9 januari is verloren maandag en dan is het traditioneel feesten geblazen bij
heemkring Die Swane.

Noteer alvast de datum in uw agenda. In het 1e nummer van de Swanekoerier 2017
verneemt u er alles over.

Ledenbijdrage 2017
Het jaar 2016 is aan zijn donkerste maanden begonnen, en daarom willen we onze leden er
nu al attent op maken dat we binnenkort weer hun lidgeldbijdrage voor het nieuwe jaar
verwachten.
Bij het verschijnen van de volgende Swanekoerier, dat is het nummer 1 van het nieuwe jaar,
zullen we een extra geheugensteuntje meegeven, maar niets belet onze trouwste leden om
zich nu al verzekerd te weten van hun lidmaatschap 2017.
Deze ijverige vroege betalers – waarvoor dank – willen we er toch even op wijzen dat de
bijdrage van 9,00 euro (het lidgeld dat liefst zeven jaren op rij ongewijzigd bleef ! ) nu toch
aan een kleine verhoging toe is. Vanaf 2017 wordt dat op het ronde maar nog steeds
bescheiden bedrag van 10,00 euro gebracht.
Alleen wie tijdig zijn lidgeldbijdrage van heemkring Die Swane overmaakt, krijgt daar
bovenop ons heemkundig tijdschrift De Swanekoerier, dat sedert vorig jaar een merkbare
kwaliteitsverbetering heeft ondergaan, met o.m. een omslag in kleur,

Denk eraan !
Lidgeld 2017 wordt

10,00 €
BE13 4161 0959 5139

