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Met de deur in huis
Rik Van den Broeck
Wanneer deze Swanekoerier in uw brievenbus valt, loopt 2017 alweer op zijn einde. Dat jaar
zal ongetwijfeld in de herinnering van vele geboren en al al dan niet getogen en ja, zelfs bij
een aantal van de ontelbare recent ingeweken nieuwe Heistenaars, blijven leven als datgene
waarin (voornamelijk dank zij academiedirecteur Dirk Lemmens en enkele van zijn bevlogen
academieprofessoren) de alom gekende Swanepomp op ’t Pleintje gerestaureerd werd en
daardoor – eindelijk - aan een derde leven kon beginnen.

In een van de vorige Swanekoeriernummers (het nummer 5 van de jaargang 2017) waadden
we meteen verder door de erfgoedvijver met een bescheiden pleidooi in de richting van de
gemeente Heist voor zich opdringende instandhoudingswerken aan de stilaan wegkwijnende
kapel “Moeder van Smarten” op de Liersesteenweg. De inkt van deze oproep was als het
ware amper droog of we lazen reeds in de sociale media en de plaatselijke pers dat onze
gemeente nu ook met baron de Gruben (alweer… ) een principieel akkoord bereikt heeft
opdat kasteel en domein “Hof Ter Laken” behouden zouden blijven en op die manier
misschien zelfs geheel en definitief in Heists gemeenschapsbezit zouden raken.
Heemkring ‘Die Swane’ droomt in dit dossier alvast hardop en samen met u, beste lezer :
“derde keer, goede keer ! ” Zo leven we voortaan dus in de hoopvolle verwachting dat het
enthousiasme van onze lokale beleidsvoerders, de werkkracht van onze gemeentelijke
diensten en van bepaalde dorpspolitici, tezamen met de competentie van onze vrienden van
de V.Z.W. “Kempens Landschap” en deze van de nieuwe intergemeentelijke vereniging voor
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onroerend erfgoed de ideale mix zullen vormen om de verwerving van Ter Laken nu eens
echt tot een definitief en succesvol einde te brengen !
Niemand van de betrokken partijen die we hier vernoemden, noch onze heemkring, zal dan
uiteraard mogen denken dat in verband met erfgoedzorg in 2018 de tijd aangebroken is om
op zijn lauweren te gaan rusten. Wel integendeel ! Met veel belangstelling kijken we uit
naar wat de toekomst in petto heeft voor een andere parel aan de Heistse kroon : het
Pelgrimhof. Het overlijden van de laatste bewoonster, de 94-jarige Jonkvrouw Nicky Dessain
in augustus jongstleden, zal wellicht niet zonder gevolgen blijven voor dit aloude landgoed.
En mogelijk zullen we met alle rechtgeaarde heemzaten in 2018 zelfs spoedig in de bres
moeten springen om de goegemeente te behoeden voor het waanidee dat woonblokken van
acht bouwlagen op onze door skiërs en andere dranklustigen zo fel geplaagde berg qua
hoogte de concurrentie moeten kunnen aangaan met de uitkijktoren...
Immers, of dit nog te rijmen valt met het voornemen om niet te tornen aan de vermaarde
Heistse skyline, dat is en blijft natuurlijk maar de vraag !
Over de berg gesproken. In dit zeer genealogisch getint nummer van De Swanekoerier roept
kringlid Leon De Vries tedere herinneringen op aan zijn groottante en aan zijn
overgrootvader, die het grootste deel van zijn leven doorbracht in zijn woonst, verscholen
tegenover het lommerrijke Bergbos, dat oeroud stukje groen met zijn idyllisch grotteke van
O.L.Vrouw In ’t Hout. Dàt Bergbos zal ons, Heistenaars, toch altijd iets meer dierbaar zijn
dan de bouwsels die sedert midden vorige eeuw op de kruin van onze machtige
getuigenheuvel zijn neergepoot.
Ondertussen gaat het leven natuurlijk verder en staan we aan de vooravond van een nieuw
heemkundig jaar. Dat heemjaar 2018 openen we met het traditionele teerfeest van
Verloren Maandag. Al onze leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom en niets belet
bovendien dat ze zich daarbij laten vergezellen door iemand die (nog) geen lid zou zijn...

INHOUD
Met de deur in huis
Het afzwaailied bij het einde van de legerdienst
De Rhenus 127
Mijn overgrootvader Joannes Baptist (Tist) De Vries en Tante Wis
Jubileum stambomendag te Begijnendijk
Nog wat van Noeëkes
Schenkingen en expo Louis Schoeters
De bewogen geschiedenis van Agatha Zinrijk (deel 2)
Teerfeest Verloren Maandag
De grenzen van het dorp Heist in 1358 (deel 3)
Agenda

pagina
1
3
7
8
17
18
19
20
26
27
32

De Swanekoerier jan. – feb. 2018

3

Het afzwaailied bij het einde van de legerdienst
Hugo Lambrechts-Augustijns
Op mijn vraagstelling in De Swanekoerier van september-oktober 2017 (45 jg. nr. 5) kreeg ik
twee boeiende reacties van lezers. De eerste reactie kwam van Julien Cannaerts. Ik had een
interessante babbel met Julien, temeer daar hij een oud-collega van mij is bij het Belgische
Rode Kruis. Zijn waardevolle informatie moet nog verder verwerkt worden en die wil ik in
een volgend artikel aanbieden.
Een tweede reactie kwam van Renier Van Dessel, een trouwe lezer van het tijdschrift. Zijn
inbreng handelt niet direct over de parodieën bij de regimentsmarsen en sonneries, maar
over het bekende drinklied van afzwaaiende miliciens. Ik wil dankbaar gebruik maken van de
hint van Renier Van Dessel om dit stukje militair erfgoed onder de loep te nemen.
Het afzwaailied luidt als volgt:
En we zèn der van de klas
En we drinken bier met emmerkes
Terwijl die arme schachten aan ’t patatten jassen zijn
Vergeten wij den troep en zijn droevige dagen
En roepen allen gelijk
Smeerlappen ge zijt ons kwijt!
De laatste zin van het liedje werd steeds met de nodige stemverheffing en uit volle borst
gezongen. De datering en de ontwerper van dit lied kan ik niet achterhalen. De zevenjarige
Renier Van Dessel, afkomstig van Mortsel, hoorde in 1945 het bewuste afzwaailied zingen
door zijn vader August Van Dessel. August werd in 1894 geboren in Booischot, in het
gehucht Pijpelheide. Zowel vader August als diens broer Jan-Baptist hebben geen militaire
dienst gedaan, wel de oudere broer Egide Victor Van Dessel, geboren in 1884. Egide
behoorde tot de categorie soldaten die het ongeluk hadden na vier jaar dienstplicht, nog
eens vier jaar frontsoldaat geweest te zijn. Egide zal ‘den troep’ en de droevige dagen wel
achter zich hebben willen laten, maar of hij dit deed met de gekende afzwaairituelen valt te
betwijfelen. De studies van veel jongens van die generatie waren onderbroken. In 1921
verhuisde nonkel Egide naar Charleroi om in de steenkoolmijnen te werken en is in die
streek gebleven.
Het woordje ‘schacht’ is in Vlaanderen het best bekend in de studentenwereld, waar een
schacht een ‘commilito’ of kandidaat-lid is van een studentenvereniging of een
studentenclub. Het woord ‘commilito’, in het meervoud ‘commilitones’ is afkomstig uit het
Latijn en betekent kameraad of wapenbroeder. Een eerstejaars is pas schacht na de
eigenlijke doopceremonie. De periode vóór de doop wordt de kandidaat ‘feut’ of ‘foetus’
genoemd. Bij ‘Corps Flaminea Leuven’ spreekt men van ‘bieten’. In 2000 werd in Leuven het
standbeeld ‘kamerood sesteg’ ingehuldigd. Het begrip stamt uit het middeleeuwse
schuttersleven. De schuttersverenigingen mochten maximaal zestig leden tellen. Wanneer
een lid overleed, mocht een ‘bleuke’ de gilde betreden. Het zestigste lid, een nieuweling dus,
werd ‘kamerood sesteg’ genoemd.
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De omschrijving ‘schacht’ in het drinklied zal overgenomen zijn uit de studentenwereld. Het
betekent dat die categorie van miliciens nog nieuwkomers of beginnelingen zijn. In
soldatentaal spreekt men echter meestal van ‘een bleuke’. Iemand die nog geen ervaring in
iets heeft, wordt ook wel ‘een groentje’ genoemd. Iedereen die bij het leger dienst heeft
gedaan, weet dat daar een andere terminologie wordt gebruikt. Dat is natuurlijk om de
vijand te misleiden.

ABL-History Forum (foto Patrick De Wolf)

De twee klaroenblazers, waarschijnlijk van dezelfde compagnie, flankeren de soldaten die al
serieus aan het aftellen zijn. Sommige miliciens voelden hun dienstplicht aan als het dragen
van een kruis.

Toen de grootmoeder van Patrick De Wolf zijn afscheidsbrief van het leger ontving, dacht zij
dat hij overleden was. Hij kon het even gaan uitleggen bij zijn grootmoeder.
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De verzuchtingen van veel miliciens om hun lief niet om de vier weken of langer te mogen
zien en terug het burgerleven te mogen begroeten, uitten zich in tal van groepsfoto’s en
postkaarten. De ‘droevige dagen’ van het afzwaailied zorgden voor een samenhorigheid die
resulteerde in verenigingen van oudgedienden. Lezers van De Swanekoerier zullen
ongetwijfeld gelijkaardige documentjes en foto’s in hun familiearchief aantreffen. Laat ze
gerust zien bij de heemkundige kring. Ze maken er graag een scan van voor het heemkundig
archief. Vermeld in ieder geval de namen van de personen die u kunt identificeren.
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ABL-History Forum, foto Patrick De Wolf

Hoeveel dagen nog?

Vive la Classe
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De "Rhenus 127" in het land
De redactie
Bovenstaande titel trok de aandacht toen we onlangs het novembernummer van de
nieuwsbrief “Erf en Heemmededelingen” lazen van onze Waverse heemvrienden. Onze
lezers konden immers in de loop van 2017 in de Swanekoerier de belevenissen volgen van
soldaat en krijgsgevangene Jules Cannaerts, wiens verhaal werd opgetekend door kringlid
Leo Cannaerts en zijn broer Johan, de zonen van wijlen Jules. In aflevering 4 konden we het
relaas lezen van de “ramp van Willemstad”. 1 Daarin wordt verteld hoe de rijnaak, genaamd
“Rhenus 127” op een mijn botste en explodeerde, waarbij vele tientallen krijgsgevangenen
omkwamen. Jules Cannaerts was ingescheept op een boot in hetzelfde konvooi en was
ooggetuige van de catastrofe. Het verhaal deed de ronde dat de noodlottige aak later werd
gelicht, hersteld en opnieuw in de vaart gebracht. Het bericht dat in het tijdschrift van Erf en
Heem stond bevestigt althans dat het schip nog altijd de Europese wateren doorklieft. En er
blijken dus ook Waverse soldaten aan boord te zijn geweest.
Hierbij geven we het
interessante stukje daarover dat Willy van Hoof postte in de Waverse nieuwsbrief.

Erf en Heem ontving op 24 mei 2017 vanuit Nederland de melding dat het schip met de
naam "ATHOS" op dat ogenblik in het Albertkanaal in Merksem aanmeerde. Het betreft
hier de vroegere Rhenus 127, het schip dat in 1940 een aantal van onze soldaten, na de
overgave van ons land, naar Duitsland zou transporteren. Het liep in Willemstad in het
Hollands Diep op een zeemijn op 30.05.1940. August Torfs (vroegere bakker in de
Generaal Deschachtstraat), Jules Van der Auwera (eerder Duffelsesteenweg), Jozef
Cornelis (eerder Berlaarbaan) overleefden deze ramp maar Frans Ludovicus Rams uit
Onze-Lieve-Vrouw-Waver kwam er om het leven. Het schip vaart vandaag onder
Roemeense vlag en komt slechts zeer uitzonderlijk nog naar het Westen. Het schip meet
80 x 9 meter.
Willy Van Hoof
1

De Swanekoerier 2017 – nr. 5, p. 152
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Mijn overgrootvader Joannes Baptist (Tist) De Vries
Leon De Vries

Vooraf : Zoals aangekondigd in het vorige nummer van De Swanekoerier, brengen we hier
de door heemkringlid Leon De Vries bezorgde genealogische info over zijn overgrootvader
Jan Baptist De Vries en over zijn groottante Sidonie, die hem het gedichtje bezorgde van
Beno Frans, dat in Swanekoerier nr. 6/2017 verscheen.

Familie en nakomelingen van DE VRIES Joannes Baptist
Geboren te Morkhoven op 15 mei 1854 - Overleden te Heist-op-den-Berg op 1 oktober1942
Tist was evenals zijn vader en al zijn gekende voorvaders van beroep schrijnwerker, hij was
mijn overgrootvader.

Volgens wat mijn groottante Wis (Constantia Sidonia De Vries, geboren in Heist-op-den-Berg
op 22 augustus 1899), het achtste en jongste kind van Tist De Vries, mij vertelde rond 1990,
zou haar vader als schrijnwerker gewerkt hebben bij Tist De Greef, houthandelaar te Heistop-den-Berg. Er was te Morkhoven bij zijn vader André De Vries onvoldoende werk. Hij
kwam te voet van Morkhoven naar Heist-op-den-Berg en bleef er met de week logeren,
zondags ging hij dan terug te voet naar zijn ouders te Morkhoven.
Af en toe bleef hij ook wel eens een zondag te Heist, vooral als er een kermis in de omgeving
was, en zo vond de jonge Tist een “lief” te Hallaar.
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Tist huwde te Hallaar op 4 februari 1880 (Hallaar was pas een onafhankelijke gemeente van
Heist-op-den-Berg sinds 1876) met Rosalia VOET. Zij was geboren te Heist op 2 september
1857. Van beroep was zij handwerkster volgens hun huwelijksakte. Zij was de dochter van
Gommarus VOET, landbouwer geboortig van Lier en van Johanna DE HAES, van geboorte van
Berlaar. Beiden waren woonachtig te Heist-op-den-Berg, wijk 1 Bosch. Hij ging wonen te
Heist op het bergbos (vijfstraten) en oefende er het beroep uit van schrijnwerker,
timmerman en hield er samen met zijn vrouw een café open.
Met viskenskermis2 was er altijd wat te doen in de café van Tist ; de mensen maakten toen
nog echt plezier. Zo was de inschrijving voor “zaklopen voor vrouwen” op 29 juni 1893 bij
hem in het café (zie affiche hieronder).

2

Viskenskermis bestond volgens een gemeentelijk document uit 1881 “sinds onheugelijke tijden”. Deze kermis
werd gehouden op de feestdag van de H. Petrus en Paulus (29 juni) en vond plaats nabij de Nete op het
gehucht Vijfstraten, in de Poverstraat en op Lodijk.
(Uit Geschiedenis van Heist-op-den-Berg 1795-1976 door Luc Herteleer)
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De prijskamp met “Reepen” werd gehouden in de herberg van Jan Baptist Lambrechts (Tist
de mandenmaker). Tist Lambrechts was getrouwd met Victoria De Vries, een nicht van Tist
De Vries. Dit echtpaar komt terug in het hoofdstuk over de Wiekevorstse stam De Vries.

3

Het huis van Tist en zijn vrouw Rosalia Voet op “ ’t bergbosch” in Heist, waar zij ook café hielden. . ,

Tist De Vries was in de eerste plaats schrijnwerker, timmerman, uit een oud notaboekje dat
ik bekomen heb van Tante Wis kon ik opmaken dat overgrootvader Tist zowat alles maakte.
Als schrijnwerker maakte hij heel wat doodskisten voor het ouderlingengesticht van de
Zusters op de Berg te Heist. Hij was al een begrafenisondernemer alvorens dit beroep
bestond.
Hieronder geef ik enkele uittreksels uit zijn nota’s in de spelling van overgrootvader:
Maken van een hondenkar !

4 uuren gewerkt
voor hout
bolons en nagelen
totaal

7,00 fr
1,25 fr
0,80 fr
9,05 fr.

Voor het maaken van eenne houtten hamer : 4,00 fr.
Voor het maken van een spaarkas (die nu nog hangen in sommige dorpscafé’s)
kostprijs voor hout, slot en werkuren totaal fr. 39,25.
Eenne schupesteel gemaakt fr. 3,00

3

Foto Jef Nys (+)
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Eenne doodskist 25 uuren aan gewerkt aan 1,75 fr per uur, plus toebehoren “eenne Kristus,
14 toppen, nagelen en vijzen, hout doen doorzagen, olie en vernis dit alles tezamen kostprijs
75,35 fr. (het kisten van het lijk inbegrepen)
De school Bruggenen gelas ingezet 70 vierkante dezemeter aan 0,16 fr. Per vierkante
dezemeter fr. 11,20.
Ik veronderstel dat de schooljeugd van Bruggeneinde Wishagen, gelegen onder de gemeente
Heist-op-den-Berg ook geen lieverdjes waren en er regelmatig een schoolruit sneuvelde.
Overgrootvader Tist moest regelmatig ruiten gaan inzetten in deze school. In 1922 alleen is
hij er driemaal ruiten gaan herstellen.
Tist en zijn vrouw waren nauw verbonden met het “Grotteke” van het Bergbos, zij woonden
er recht tegenover.
Deze Kapel ter ere van O.L.Vrouw, die nu nog bestaat en versierd wordt in de maand mei
door de afstammelingen van Tist, werd opgericht in 1862 en sinds ongeveer 1880 tot nu
onderhouden en versierd door Tist en zijn vrouw en zijn nakomelingen, vooral Tante Wis en
haar dochter Laura. Men kan stellen dat het Grotteke grotendeels, en dit meer dan 125 jaar,
zijn glans en uitstraling heeft weten te bewaren dank zij Tist De Vries, zijn vrouw en zijn
afstammelingen !
Het Grotteke kreeg als naam “O.L.V. IN ’T HOUT – BEHOUDENIS DER KRANKEN” 4. In een
aantekening van latere tijd wordt het volgende vermeld : “Het Kapelleken werd vernieuwd in
1905, grotendeels door giften van M. Verbist, vrederechter te Heist-op-den-Berg en
Juffrouwen Rymenants en Brems van Heist en gedurende 25 jaar het beeld versierd door
vrouw De Vries en Joanna Van Beethoven getekend J B De Vries schrijnwerker Heist-op-denBerg”.
In januari 1976 werden de twee oorspronkelijke Mariabeelden gestolen en de pers
besteedde toen aan deze diefstal heel wat aandacht.
Tist was ook een verwoede duivenliefhebber. Als zijn duiven ’s zondags goed hadden
gepresteerd, dan ging hij al de zondagavond naar de uitslag kijken in het lokaal te Hallaar,
maar als hij slecht had gespeeld, dan zagen ze hem niet in het lokaal (anekdote mij verteld
door tante Wis, zijn dochter).
Heist-op-den-Berg was vooral in de tijd van Tist gekend voor zijn vroege aardappelen. Men
beweerde dat de velden gelegen tegen de berg van Heist, bestand waren tegen late vorst,
vandaar dat men juist op die velden de vroegste aardappelen kon kweken.
Overgrootvader Tist die tegen de berg woonde kweekte ook vroege aardappelen ; in 1910
verscheen in de plaatselijke krant “De Aankondiger” volgend bericht over een dubbele oogst
vroege aardappelen, wat uitzonderlijk was:
4

Aan de naamgeving van het Grotteke is een hele legende en/of geschiedenis verbonden, zo zou een
onderpastoor uit Heist, E.H. Van Inthoudt, mede aan de basis liggen van de naamgeving.
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“Bij J.B. De Vries, vleugd, heyst, heeft men dit jaar tweemaal aardappelen op een en dezelfde
plek grond gewonnen. De tweede soort bracht ook nog redelijk goed op. Als zeldzaamheid
dient er te worden bijgevoegd, dat er gedurende 20 jaren op dit stuk aardappelen zijn
voortgebracht.”
Toen Tist zijn einde voelde naderen heeft hij een primitief testament opgesteld waarin hij
zijn bezittingen naliet aan zijn dochter Sidonia Constantia De Vries (Tante Wis) die bij hem
woonde en voor hem zorgde in zijn oude dag.
Hierna dit eigenhandig geschreven testament van Tist :

Zoals men kan zien was dit testament niet gedateerd, in feite was het ongeldig, maar de
laatste wil van Tist werd door alle kinderen gerespecteerd! En zoals hij het had gewild, zo is
het ook geschied.
Het echtpaar Jan Baptist De Vries en Rosalia Voet kregen acht kinderen:
1. Julius Andreas De Vries
2. Edmondus Gommarus De Vries
3. Maria Theresia De Vries
4. Josepha Joanna De Vries
5. Constantia Leonia De Vries
6. Ludovicus De Vries
7. Clothildis Josephina De Vries
8. Constantia Sidonia De Vries

° Heist-op-den-Berg 19/01/1882
° Heist-op-den-Berg 11/11/1883
° Heist-op-den-Berg 31/12/1887
° Heist-op-den-Berg 28/07/1889
° Heist-op-den-Berg 13/08/1891
° Heist-op-den-Berg 02/07/1894
° Heist-op-den-Berg 20/04/1896
° Heist-op-den-Berg 22/08/1899

Deze acht kinderen en hun nakomelingen volgen hierna.
Tist kende ook zijn deel van tegenslagen in zijn leven, zijn zesde kind Louiske leefde amper 2
dagen. Zijn vrouw Rosalia Voet stierf betrekkelijk jong, namelijk op 1 februari 1917, 59 jaar
oud. Het jaar 1917 was wel een zeer hard jaar voor Tist, amper een drietal weken na de
dood van zijn vrouw stierf zijn zoon Edmond op 26 februari 1917, 33 jaar oud. Volgens tante
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Wis heeft men nooit het overlijden van zijn moeder aan Edmond meegedeeld, want Mon
was er zo erg aan toe (pleuris) dat de familie het raadzamer vond hem niet op de hoogte te
brengen van dit overlijden. Helaas alle goede bedoelingen mochten niet baten.
Tist werd 88 jaar en bleef tot deze hoge leeftijd gezond en monter. Hij stierf op het Bergbos
te Heist-op-den-Berg, waar hij al die jaren sinds zijn huwelijk had gewoond op 1 oktober
1942 in volle donkere oorlogsjaren en hij werd begraven op het kerkhof van Heist-op-denBerg, amper een 100 tal meter van zijn woonst.

Tist “fit en monter”

Tist op hoge leeftijd.

Een viergeslacht in mannelijke lijn:
Tist De Vries (° 1854 + 1942)
Zijn oudste zoon, mijn grootvader:
Julius Andreas De Vries (Jules) (°1882 +1952)
Mijn vader : Edmond De Vries, zoon van Jules
(°1908 +1988)
Mijn broer : André De Vries zoon van Edmond
(°1936 - )
Foto is waarschijnlijk genomen rond 1938 1939 ; op de foto kan men zien dat André De
Vries toen ongeveer 2 à 3 jaar was.
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8e Kind van Tist DE VRIES en Rosalia VOET :
Constantia Sidonia DE VRIES - Tante Wis 5

Tante Wis in de Kerk St Lambertus in Heist, waar
zij vele jaren geholpen heeft bij begrafenissen
en andere diensten.

Tante en haar man Fille Van den Broeck

Constantia Sidonia (tante Wis) De Vries, het jongste kind van Tist De Vries en Rosalia Voet,
werd geboren te Heist-op-den-Berg op 22 augustus 1899 en is te Heist-op-den-Berg
overleden op 6 mei 1993 op 93 jarige leeftijd. Zij werd begraven te Heist op 13 mei 1993.
Tante Wis huwde op 1 mei 1943, op 43-jarige leeftijd, te Heist met Theophiel (Fille) Van den
Broeck, 47 jaar oud, geboren op 19 januari-1896 te, Heist-op-den-Berg en overleden te
Hallaar op 23 januari 1981 (Ten Kerselaere). Fille was 85 jaar geworden.
Uit dit huwelijk:
Laura Van den Broeck, geboren op 15 mei 1921 eveneens te Heist-op-den-Berg.

5

Aan Tante Wis, aan haar dochter Laura, en haar familieleden heb ik heel veel te danken. Tante, eigenlijk mijn
groottante, kon nog honderduit vertellen over haar vader, mijn overgrootvader Tist De Vries. Aan haar en haar
familie heb ik heel veel steun gehad bij het opmaken van het onderdeel: de afstammelingen van Jan Baptist De
Vries – Rosalia Voet.
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Laura heette vanaf haar geboorte De Vries en werd pas in 1943, bij het huwelijk van haar
ouders, gewettigd. Zij was toen 22 jaar en haar naam veranderde van Laura De Vries in
Laura Van den Broeck. Laura huwde met Marcel Vivet, (° 25 april 1919) op 1 mei 1943 te
Heist-op-den-Berg, dus op dezelfde dag als haar moeder !
Uit hun huwelijk werd geboren:
Magda Vivet. Magda huwde met Jef Nys.
=> Guy Nys ° 19 juni 1970 x Elke Van de Putte (°14 april 1974)
=> Pieter Nys ° 10 juli 2003 te Lier.

O.L.Vrouw in ’t Hout, behoudenis der Kranken

“Het Grotteke” is een kapelleke ter ere van O.L.Vrouw. op het Bergbos, recht tegenover de
woonst van Tist De Vries, waarin nu nog de dochter van Sidonia (Tante Wis) woont, Laura
Van den Broeck en haar man Marcel Vivet.
“Het Grotteke”, - het kapelleke - werd jaren onderhouden en versierd door Tist en zijn
vrouw Rosalia Voet, daarna door Tante Wis en haar dochter Laura.
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Gemeentelijk archief- en documentatiecentrum Begijnendijk-Betekom
Kerkplein 3, 3130 Begijnendijk

Jubileum stambomendag te Begijnendijk op ZONDAG 28 JANUARI 2018
Naar jaarlijkse gewoonte richt het Gemeentelijk archief en documentatiecentrum
Begijnendijk een stambomendag in. Het is ons dan ook een genoegen om u uit te nodigen
op onze jubileumuitgave die zal plaatsvinden op zondag 28 januari 2018 in de Gemeentelijke
Basisschool, De Bruynlaan 19 te Begijnendijk (van 09.00h tot 18.00h).
Eveneens jubilerend met 25-jarige aanwezigheid : FV Mechelen, Leo Vervloet en Els
Schelkens
Lezing : ‘ Het verleden in een digitaal jasje ’
Kennismaking met het Rijksarchief, de digitaliseringsprojecten en de zoekrobot ‘Zoeken in
het Rijksarchief ’. van 14 t.e.m. 16 u. door Annelies Coenen, archivaris bij de dienst ‘Digitale
Preservatie en Toegang’ van het Algemeen Rijksarchief.
CONTACT + INFO:
PRIJCK Paul, prijck.paul@hotmail.com ; WIJNS Frans, tel.: 0478 309
485. Voor genealogische informatie en ondersteuning in uw opzoekingen kan u steeds
terecht bij : VAN HERCK Roger, molenwiek@hotmail.be .

Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDIJK : elke laatste zondag van de maand van
09.00h tot 11.30h ; elke tweede zondag van de maand van 09.00h tot 11.30h.
Tijdens openingsuren tel.: (016) 25 43 84; E-mail: gadc@begijnendijk.be
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Nog wat van Noeëkes
de redactie
Onze uitnodiging aan de lezers van De Swanekoerier (nr. 5 van 2017 – p.138) om de redactie
deelachtig te maken aan verhalen die nog de ronde doen over Benoit Frans, de
legendarische Heistse grappenmaker – beter gekend als Noeëkes – heeft al direct wat
opgeleverd. Heemkringlid Chris De Cnaep uit Itegem schreef ons over dit plezante voorval :
Mijn moeder, Juliette Meurs, vertelt de anekdote van Noeëkes die door de Bergstraat reed
met zijn fiets. Hij kwam ter hoogte van de café waar nu La Cita is en waar ze indertijd als het
goed weer was altijd buiten zaten. Zo ook die keer. Ze riepen toen hij voorbijfietste : “Goe
weer, eh Noeëkes!”, waarop deze antwoordde: “Da sloagek ni af!” en hij stapte af omdat hij
dacht dat er hem een pint werd aangeboden!
Nog een sterk staaltje van de kwajongensstreken van Beno Frans kregen we doorgespeeld
van kringbestuurslid Leo Buts :

In vroeger tijden was het Heistse kerkplein op de berg beplant met mooie beuken. Nu
gebeurde het op een zondag na de Hoogmis (de Hoeëmis zeggen ze in Heist) dat de
verbaasde kerkgangers een vreemd tafereel zagen. Noeëkes – iedereen kende hem – stond
daar voorovergebogen en hield daarbij een van de bomen op het plein vast in een stevige
armklem. Terwijl hij wrikte en wrong aan de forse beukenstam brulde hij onophoudelijk :
“Hij moet eruit… hij moet eruit, zeg ik…”. Een bezorgde parochiaan mompelde wel iets van :
“allee Noë, zo’n dikke boom, dat zal niet lukken zelle”. Maar Noeëkes luisterde niet en leek
vast besloten om de beuk te ontwortelen, steeds luider roepend van “hij moet eruit…”. Tot
de omstaanders plots een formidabele wind hoorden knallen, die ontsnapte aan Beno’s
ingewanden. Triomfantelijk loste Noeëkes de boomstam, rechtte zich en sprak de
verlossende woorden : “hij is eruit !”, terwijl hij monkelend zijn weg vervolgde, de menigte
toeschouwers verbouwereerd achterlatend.
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Schenkingen
Jos Claes uit de Oude Godstraat in Heist schonk aan de heemkring het zeer goed
geconserveerde vaandel van het Genootschap der H. Kindsheid.
Jos wordt van harte bedankt voor deze mooie gift.

Tentoonstelling natuurfoto’s van Louis Schoeters
Het gloednieuw onthaalcentrum van de Averegten – dat is voor de meeste Heistenaars nog
altijd “het wandelbos” - pakt uit met een schitterende fototentoonstelling met werk van
heemkringlid en fervent natuurfotograaf Louis Schoeters uit Hallaar. Niet te missen !

De fototentoonstelling “Winter in de Averegten” door de lens van buurtbewoner Louis
Schoeters loopt van 20 november 2017 tot en met 22 februari 2018, telkens op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13 u. en 16 u. (Gesloten op feestdagen).
Plaats : nieuw onthaalgebouw de Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg
Wagen parkeren op de hoofdparking, rechts het bospad opgaan, voorbij de
hondenlosloopzone aan de rechterzijde.
Info en contact: averegten@provincieantwerpen.be of 015/22 81 00
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De zeer bewogen geschiedenis van Agatha Zinrijk (deel 2)
Staf Peeters
Het verdere verloop
Wat is er verder met het kindje gebeurd ? Zoals alle vondelingen werd het kind uitbesteed.
Over het algemeen zullen mensen, die vondelingenkindjes opvingen, dit gedaan hebben
omdat ze er geld voor kregen. Dus uit eigenbelang of nooddruft in die schamele tijd. Kun je
het die mensen kwalijk nemen? Helemaal niet, het waren immers harde tijden. Om de
boterham te verdienen, waren alle beetjes welkom. Anderen deden het vanuit hun diep
christelijk geloof. Een werk van barmhartigheid dus, verlaten kindjes opnemen in hun
meestal talrijk gezin. Op een mondje meer kwam het dan ook niet meer aan.
Een vaststelling evenwel is, dat diegenen die vondelingen opnamen de voorkeur gaven aan
zuigelingen want dan was de vergoeding, het kostgeld voor die kleintjes, het grootst. Dit
kostgeld verminderde ieder jaar. Er werd immers verondersteld dat, hoe ouder het kind
werd, hoe meer het al kon bijdragen tot z’n eigen onderhoud. Het kostgeld werd per
kwartaal betaald en de kinderen kregen jaarlijks “volledige verschoninghe” (zie hierna) plus
schoenengeld. Er werd kostgeld betaald tot op 14-jarige leeftijd. Nadien volgde het
vondelingentehuis zijn pupillen toch nog op tot zij huwden of alleszins zelfstandig waren. Zo
staat het leventje van de kleine Agatha volledig geboekt in de archieven van het O.C.M.W. te
Antwerpen. Aangezien het kopiëren van oude documenten schadelijk is, mag dat niet meer.
Alles werd zo goed mogelijk genoteerd en de taal werd in z’n oude vorm behouden 6.
“Op 18 februari 1816: geplaatst bij Jean Sloot en Elisabeth dellafaille te Wijnegem.
Afgeleverd met een volledige uitzet en geld voor schoenen tegen 72 Fr.(Franse
franken) per jaar”.
“Op 15 januari 1817: heden naar het Vondelingentehuis gezonden”.
“Op 31 januari 1817: heden besteed bij Franciscus GEERTS en Anna GEENS tot Heyst
opdenberg tegen 8 gulden per kwartaal.
In de loop van het jaar krijgt zij van alle kleers en schoengeld. Het kostgeld is nu 7,5
gulden (ieder jaar tot aan haar 14de vermindert het kostgeld met 0,5 gulden)
Jaarlijks wordt zij van kleedsel, volle verschoeninghe7 en schoenengeld voorzien”
“In 1822 is het kostgeld nog 5,5 gulden, maar vanaf 4 juli wordt er driemaandelijks
0,5 gulden betaald voor schoolgeld”
“Op 28 maart 1823 krijgt zij “volle” kleedsel en schoengeld voor de “Eerste
Communie”.
“In juli 1828 woont ze bij Egidius Van Herck tot Heyst”

6
7

Archief O.C.M.W. Antwerpen
Wellicht is hier bedoeld nieuw ondergoed
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“April 1829 half kleedsel en schoenengeld”
“Op 31-12-1829 stopte men met het betalen van kostgeld voor Agatha. Het
schoolgeld werd echter doorbetaald tot 18 april 1830. Op die dag kreeg zij weer
“volle kleedsel”
“April 1832: volle kleedsel en andere dingen voor Uitzet”
“April 1833: half kleedsel. Agatha is nu 17 jaar en wordt verondersteld alleen haar
plan te kunnen trekken, alhoewel zij nog gevolgd wordt door het Vondelingentehuis
want op…
“28 april 1837 werd zij naar ‘t gasthuis gezonden wegens stijfte in het been”
“Op 25 maart 1839: trouwt te Heyst met Jan Jennes (GEENS)”
Tot hier de gegevens van het Antwerpse O.C.M.W.
Allerlei bedenkingen bij de verstrekte gegevens
In Wijnegem verbleef de kleine Agatha bijna één jaar. Het kostgeld werd toen nog
uitgedrukt in Franse franken. Eigenaardig is dit wel. Immers door het verdrag van Wenen
van 9 juni 1815 had Willem van Oranje het koninkrijk der Nederlanden bekomen,
omvattende zowel Zuid- als Noord-Nederland. Maar de gulden was hier bij ons te lande nog
niet ingeburgerd. Napoleon bleef dus in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden nog wel
nawerken in de gebruikte munt.
De kleine Agatha verblijft dan 14 dagen in het vondelingentehuis te Antwerpen. De
ambtenaren zullen terug een vervangende thuis hebben gezocht en… gevonden, met name
de genoemde familie Fransciscus GEERTS en Anna GEENS te Heist-op-den-Berg.
Vanaf haar eerste levensjaar – namelijk van 31 januari 1817 - verblijft de kleine in Heist-opden-Berg en zal aldaar opgroeien. Nog een aantal elementen zijn opvallend :
a) De naam van de vrouw des huizes Anna GEENS. Immers als de kleine Agatha een
volwassen vrouw is, huwt zij met Joannes Baptista GEENS.
b) Voor het meisje wordt er schoolgeld betaald. Er was toen nog geen schoolplicht.
Dus was Agatha één van de gelukkigen die naar school kon gaan. Dit komt dan weer
opmerkelijk in tegenstrijd met de vaststelling die we later zullen ontdekken op haar
huwelijksakte.
c) In 1828 deed Agatha haar Eerste Communie. Ze was toen 12 jaar. Wij noemen dat
nu de Plechtige Communie.
d) In juli 1828 woont Agatha niet meer bij de familie Geerts-Geens maar bij Egidius
Van Herck te Heist. Had die verandering te maken met het feit dat vanaf 31
december 1829 het kostgeld niet meer betaald werd ? Mogelijk wel. Het niet meer
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doorbetalen van het kostgeld, in het jaar waarin de vondeling 14 jaar werd, steunde
wellicht op het idee dat ze op die leeftijd al konden werken voor hun kost. Er volgt
dan een jong meisjesleven van hard werken als inwonende meid (de wisseldatum
waarop meiden en knechten in dienst gingen was immers rond die tijd, namelijk SintJan op 24 juni). Kwamen daar – uit die dienst - de problemen van “stijfte in het
been” van voort, waarvoor ze in het gasthuis belandde in 1837 ?
En nu een kleine zijsprong. Wie was die Egidius Van Herck? Was hij één van die
ongediplomeerde onderwijzers van het Goor, die in de Franse tijd toch door het
gemeentebestuur erkend werden ?8. Deze Egidius is – gezien de tijdsovereenkomst –
mogelijk dezelfde als Petrus Van Herck, die school hield in de Mechelbaan op het Goor9 &10.
Als Agatha als tienermeisje in dienst is gekomen – en inwonende was ten huize van Egidius
of Peter Van Herck (die onderwijzers hadden toen nog een tweede beroep, bv. als
landbouwer) dan moet dit nog wel eens getoetst worden aan de bevolkingsregisters uit die
periode. In de tijd – 1828 – dat Agatha als dienstmeid introk bij E. Van Herck, had die
wellicht geen ambt meer in het gemeentelijk onderwijs.
Toch zal Agatha, zoals ieder jong meisje, nog wel wat tijd gehad hebben om naar het andere
geslacht te kijken en er contact mee te hebben ! Het Antwerpse O.C.M.W. vermeldt immers
dat Agatha Zinrijk “op 25 maart 1839 (sic) trouwt te Heist met Jan Jennes Geens”. Een
bezoek aan het Heistse gemeentehuis stelde ons in staat om daarover alles te vernemen.
Ten uitzonderlijke titel verkregen wij daar een fotokopie van de inschrijving van het huwelijk
Geens-Zinrijk in het huwelijksregister.

In de huwelijksakte d.d. 22 mei 1839 staat de bruid vermeld als : “…Dogter van onbekende ouders…”

Conclusie huwelijksregister
Agatha Zinrijk huwde te Heist-op-den-Berg op 22 mei 1839 en dus niet op 25 maart 1839.
De vermelde datum in de notering van Het Vondelingentehuis is zeker niet juist. De
inschrijving in het gemeentelijk register is duidelijk en onaanvechtbaar. Men zal de
trouwdatum vanuit Heist ofwel foutief hebben doorgegeven, ofwel heeft men die toch
correct doorgegeven maar is hij foutief genoteerd te Antwerpen.
De naam AGATHA staat eigenaardig genoeg niet vermeld in het huwelijks register, maar wel
ANNA ZINRIJK! Het lijkt hier wel zeker dat de Heistse gemeenteambtenaar in de fout ging.
8

L. Herteleer, Geschiedenis van Heist-op-den-Berg van 1795-1976, Heist-op-den-Berg, 1986, p. 142
A. Coeck, Jubileumboek Heist-Goor, s.l., s.d.
10
J. Buts, Geschiedkundige Aantekeningen over de parochie Sint-Alfons-Goor, Heist-op-den-Berg, 1964-65
9
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Het huwelijk van de echtelieden Geens-Zinrijk vond wel degelijk plaats op 22 mei 1839

Agatha heet nu Anna, volgens de huwelijksakte…

Men noemde haar misschien wel Anna. Een officieel document van de akte van geboorte
was er wel in Antwerpen, maar (waarschijnlijk) niet in Heist.

Beroep : “Dienstmeijd”

Dienstmeid was Agatha vóór haar huwelijk, zo vermeldt de akte. Bij wie was ze toentertijd
dienstmeid en waar ? Na haar verblijf bij de familie Sloot-della Faille, belandde Agatha op 31
januari 1817 – bijna één jaar oud – bij de familie Fr. Geerts en Anna Geens. Vanaf juli 1928
verbleef ze bij Egidius Van Herck te Heist. Zo staat het allemaal keurig opgeschreven (zie
hiervoor). Nadien wordt in het boek van het Vondelingentehuis geen andere verblijfplaats
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meer vermeld. De vraag is of de familie Geerts-Geens verwant was met de familie Geens
Adriaen Francis -Van Bel Anna Maria. Van deze laatste familie was immers Joannes Baptista
Geens de zoon en hij was de kersverse echtgenoot van Agatha.

e

Joannes Baptista GEENS, de echtgenoot van Agatha, is geboren op de 19 Germinal in het jaar 12 van de
Republikeinse kalender, dat is op 9 april 1804.
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Dan is het wel best mogelijk dat Agatha lange tijd geleefd en gewoond heeft nabij haar
toekomstige man. Bij haar huwelijk was Agatha 23 jaar en haar man, Joannes Baptista
Geens, al 35 jaar. Hij was, zoals zijn vader, landbouwer. Bij zijn huwelijk was zijn moeder,
Anna Maria Van Bel, reeds overleden (†31 december 1813).
De familie Geens-Van Bel woonde in de eerste wijk, “Heyde” genaamd.
Het Antwerpse O.C.M.W. vermeldde dat Agatha Zinrijk huwde met Jan Jennes Geens. De
voornamen werden in Antwerpen duidelijk volgens de volkse zegswijze genoteerd. Men
noemde hem wellicht Jan of Jennes alhoewel het officieel JOANNES BAPTISTA was.

…”bij gebrek van onderwijs niet te kunnen schrijven”. Een vermelding die vragen oproept !.

11

Op het einde van de huwelijksakte (zie hierboven) staat nog de grootste verrassing te lezen.
Er staat : “En nadat de tegenwoordigen akt hun was voorgelezen, hebben wij, met de
burgemeester, zijnen vader en de twee laatstgenoemde (P. Fr. Naulaerts, orgelist en
Mauritius Proost, secretaris, getuigen) denzelven, geteekend. En de bruid en de twee
eerstgenoemde getuigen (Franciscus Geens – broer - en Lambertus Herbotels,
schaapherder), bij gebrek aan onderwijs niet te kunnen schrijven”.
Dus… Agatha Zinrijk zou niet kunnen schrijven hebben bij haar huwelijk ! Mogelijk was het
wel van emotie ?
(wordt vervolgd)

11

Erg vreemd, gezien in de archieven van het OCMW staat vermeld : “….vanaf 4 juli wordt er driemaandelijks
0,5 gulden betaald voor schoolgeld” !
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Teerfeest van verloren maandag
Jan Peeters
De eerste zondag na Driekoningen, “verloren maandag” valt in 2018 op de 8e januari. Dan
wil de traditie dat onze heemkring uitpakt met zijn jaarlijks teerfeest. H et "Derde bedrijf" zal
ons, na de uitputtende schranspartijen rond Kerstmis en nieuwjaar, vergasten op eerlijke en
heerlijke winterkost van eigen bodem. Wat schaft de pot ?
Om te beginnen :
Aperitiefje,
vergezeld van enkele plaagstoten voor de tong alvorens de grommende magen te bedienen
met :
Hemelse amuses.
Vervolgens, als hartverwarmend tussendoortje

Een gloeiend erwtensoepje met spekjes en korstjes
Daarna wordt er finaal van bil gegaan met een koninklijk gerecht :

Konijnenbil
vergezeld van de geliefkoosde groentjes van het beestje :

Worteltjes, witloof en spruitjes, met daarbij fijne krieltjes

Als er nog een gaatje werd gereserveerd, dan kan men zich nog uitleven in iets dat ze in de
hemel eten met gouden lepeltjes, maar wij serveren het met een alledaags lepeltje, een
heerlijke

Saffraangekruide rijstpap

Dit alles mag naar believen, dat is dus “à volonté ! …” worden overgoten met :

Witte, rode of rose wijn, Duvel, trappistenbieren,
water, koffie of thee.
Deze geneugten worden aangeboden aan de zeer schappelijke prijs van 37,00 €. Vergeet
ook niet dat er daar bovenop nog de (gratis !) traditionele tombola is, waarmee iedereen
prijs heeft om vervolgens beladen met boeken, wijn of honing huiswaarts te laveren...
Het feest begint om 18 uur in brasserie en theatercafé “Het 3e bedrijf” in het cultureel
centrum Zwaneberg aan het Cultuurplein in Heist-op-den-Berg. Uw inschrijvingen zien we
graag toekomen ten laatste op 3 januari 2018.
Deelnemen kan door 37,00 € per persoon over te maken op rekeningnr. BE13 4161 0959 5139.
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De grenzen van het dorp Heist in 1358 (deel 3)
Pol Winckelmans

13.
dat cruce: accusatiefvorm van dat (= het) cruce (onz. vorm) bij het voorzetsel ane: bij,
tegen, aan. Het ging om een kruisbeeld naast de weg en niet om het kruispunt.
13.
den aerscotschen wech: accusatiefvorm van de aerscotsche wech (mannelijk bij up:
op – de bepaling staat bij cruce (zie r. 25).
14.
ieghen: tegenover (niet: tegen)
14.
wolfs donc: wolfs: genitiefvorm van wolf (mannelijk sterk) bij donc - donc:
accusatiefvorm van donc (mannelijk sterk) bij het voorzetsel ieghen. Zie Grillige Grenzen, p.
94-95.
Als toponiem is Wolfsdonk niet uniek. Interessant is in dit verband dat wolf-toponiemen
vaak in grensgebieden blijken voor te komen, maar toch… Tot een gehuchtnaam heeft het
toponiem zich nooit ontwikkeld, zodat de donk nog vrij precies gesitueerd kan worden. Het
is dan ook geen toeval dat de ondubbelzinnige situering van 1358 een half millennium later
nog perfect herkenbaar is op kadaster- en stafkaarten.
Heel veel donk-toponiemen hebben als eerste lid de naam van een dier of een plant, waarbij
het onderscheid niet altijd duidelijk gemaakt kan worden omdat nogal wat diernamen ook
naar planten kunnen verwijzen. Wolf hoeft zelfs niet te verwijzen naar een dier of een plant,
maar kan een voornaam of een toenaam zijn: (de) Wolf, familienaam die nog altijd vrij
verspreid is, met opvallende concentraties te Antwerpen, Aalst en Brussel. Ook in Haasdonk
of Hazebergen hoeft het niet te gaan om dieren of planten ((de) Haas). Vriesdonk te
Brasschaat verwijst hoogstwaarschijnlijk naar een familie (de) F/Vries. En ook namen als
Kerkendonkske (Hallaar) of Papendonk (Loenhout, Lint, Oosterhout, …) wijzen op de
bezitters.
Er staat geen lidwoord en de woorden staan duidelijk los van elkaar (ook op r. 25). We
mogen ervan uitgaan dat, in de ogen van de opsteller van de tekst, de “donk” bepaald werd
door een bezitsgenitief “wolfs”. De schrijver ging er blijkbaar van uit dat hij met een
(toe)naam te maken had: Wolfs donk (= de donk van (de) Wolf). Of er in 1358 nog een
specifieke donk mee aangeduid werd, die dan pas later zijn naam aan hoeve en omgeving
gegeven heeft, weten we uiteraard niet.
14.
dien cruce: datiefvorm van dat cruce bij van
14.
hantsucks hoeve: hantsucks: genitiefvorm van hantsuck (mannelijk) bij hoeve. Te
verbeteren in hantsutters
Er staat wel degelijk geschreven cks, maar hier durven we toch te verbeteren tot
tt(er)s op basis van inlichtingen van Rik Van den Broeck als reactie op wat al te fantasierijke
oplossingen van mijnentwege. “Op het Laar of te Booischot” vinden we in 1375 een
“handsutt(er)s donc” (weer een bezitter – zie hierboven). Later wordt er nog een “Giel
Handsutters streep” aangetroffen12.
12

Zie voor de weinig voorkomende naam Handsutters Louis DE MAN, “Middeleeuwse beroeps- en
ambachtsnamen te Leuven”, in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 27 (1949), p. 59: Egidio dicto
hantsuttere de herent sartore (1340 - [Aan/voor] Gielis, bijgenaamd de handsutter, van Herent, kleermaker.).
e
Lijsbet godekens docht(er) tsansutters (Rillaar, 14 eeuw - Lijsbet, de dochter van Godeken de handsutter. Dit is
de in zo’n combinatie gebruikelijke genitiefvorm van de naam van vader of eventueel echtgenoot = [de]s
hansutters.). Verder Mededeelingen van de Vlaamse Toponymische vereeninging te Leuven, 10(1934), p. 27: op
ten handsitter hof (Heinric die handsitter), vermeld in het cijnsboek van Lille (1368=1410). Een sartor is een
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Afgaande op deze vermeldingen kunnen we een verschrijving aannemen van Handsutt(er)s
(zoals gezegd: onze tekst is een kopie). De tt+afkortingsteken voor “er” werden gelezen als
ck, wat ook de uitdrukkelijk getekende krul van de letter k kan verklaren.
14.
hoeve: accusatiefvorm van hoeve (vrouwelijk) bij up: tot op (richting).
De term “hoeve” wijst niet op een gebouw, wel op een geheel van door één eigenaar/familie
in cultuur gebrachte gronden.
14.
tgor: = dat gor (onz.), een accusatiefvorm bij an. Ane kan betekenen: op, tegen, bij, …
15.
hornec (mannelijk): hoek – den horneke, dier hoeve: datiefvormen van de hornec,
die hoeve bij van
15.
zoe (vrouwelijk): afwateringsgracht, sloot – die zoe: accusatiefvorm van die zoe bij up
15.
beede de meeren: de onbeklemtoonde vorm van die, dat komt voor na alle (al de
mensen), beede, enz.
ma/ere (vrouwelijk): een plas, poel, drassig terrein dat snel onder water komt.
Meer(e) kan ook betekenen: meerpaal, en als zodanig ook een bepaald type van grenspaal,
en tenslotte: grens (bv. Grillige Grenzen, p. 57: godevarts van poerderloo meerstadt). Die
betekenis komt hier, als we de toponymie en het landschap ter plaatse bekijken, niet in
aanmerking, denk ik, wanneer we zien dat het toponiem de “meeren” (mv.) daar ter plaatse
is blijven bestaan tot op vandaag.
“Tussen de twee meeren” is ofwel een bepaling bij “de gracht” ofwel een bepaling
die los van staat van de gracht. In het eerste geval identificeert zij een bepaalde gracht die
tussen twee meeren te situeren is, in het tweede geval bepaalt zij het punt waar de grens op
de gracht valt, en wel: tussen de twee meeren.
16.
drieboomen: recht toelopen op
16.
de kerke: accusatiefvorm van de kerke (vrouwelijk) bij up (cfr. r. 20)
16.
Werchteren: datiefvorm van Werchtere (vrouwelijk) bij te. De gewone vorm lijkt
echter Werchter geweest te zijn, mannelijk, met als datief Werchtere.
De gracht lag min of meer haaks op de richting die men van bij de hoeve insloeg, en
een gebaande weg was er duidelijk nog niet, aangezien men het punt waar de grens op de
gracht viel, moest aangeven met als referentiepunt de kerk van Werchter (blijkbaar het
enige vaste referentiepunt dat men daar had). Het zal wel geen toeval zijn dat precies op dat
punt het meerenlandschap merkelijk versmalde en dus het gemakkelijkst over te steken was.
16.
dien pale: datiefvorm van die pael (mannelijk) bij van
16.
up die zoe (zie r. 15): bepaling bij pale
17.
de cleene meere: accusatiefvorm van de cleene meere bij up.
17.
dier cleinder meere: datiefvorm van die cleine meere (vrouwelijk, naar hier duidelijk
blijkt) bij van. Cleinder is geen comparatiefvorm (“klender dan”) maar de verbogen vorm van
clein.
Van aan de grenspaal op de gracht tussen de twee meren gaat men over hoger naar
een tweede laagte: de “kleine meere”.
kleermaker, een sutor is een “naaier, snijder”. Naar analogie met schoesitter (schoenmaker), verklaart De Man
de naam als hand(schoen)maker. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, verklaart Handsuttere als
“kleermaker”.
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17.
al die zoe: gans de gracht – accusatiefvorm (bijw. bepaling van plaats met beweging)
17.
neder (bijwoord): stroomaf, naar beneden
17.
tote in: tot in (wijst erop dat de gracht die men volgt, uitmondt in een andere
gracht.De gracht die men stroomaf moet volgen, mondt uit in een andere gracht, die dus
stroomafwaarts op het laagste punt ligt (en waarin meerdere beken samenkomen ?). De
bepaling “laagst gelegen gracht” (waarin de grachten bijeenkomen) is dan een eenvoudige,
maar zeer precieze bepaling.
17.
ander: tweede – die ander zoe: accusatiefvorm van die ander zoe bij in
18.
beneden: in de betekenis van “het laagste”
18.
staan: “zich bevinden”, al naargelang de context: staan (zie r. 20), liggen, gesitueerd
zijn
18.
nederscher: superlatief van neder in de datiefvorm (= nederster) – laagst gelegen.
18.
dier nederscher zoe: datiefvorm bij van
Pas van aan de monding van de Scheiloop in de Kerkloop liep de grens opnieuw over een
gebaande weg, wat visueel zeer goed tot zijn recht komt op de kaart van de wegen van
Schriek door Van der Linden en Govaerts uit 1742 (de weg van Mechelen naar Booischot was
half Schriek en dus ook half Heist – reproductie in Grillige Grenzen) en op een kaart uit 1702
in het archief van de abdij van Grimbergen (‘t Swanekoeriertje, nr. 1- 2013, – Eric van Loo –
Een oude rondweg omheen Schriek. p. 11.)

Fragment uit “Carte figurative de plusieurs chemins situés à Schriek” – dressée en 1742 par J. François Van der
Linden et J. Fr. Govaerts géomètres jurés.

18.
18.

den hornec: accusatiefvorm van de hornec bij up
der rihaghen: datiefvorm van de rihaghe (vrouwelijk) bij van
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Rihaghe bevat de elementen ri-/re- dat ook in “regenoten” te vinden is, en “scheiding tussen
twee eigendommen” betekent, en haghe.
Voor de niet-literaire betekenissen van “haghe”, zie vooral het Vroegmiddelnederlands
Woordenboek (in het Middelnederlandsch Woordenboek vindt men vooral literaire citaten).
Het kan gaan om een bos (met laagstammig hout en kreupelhout), een houtkant en vaak ook
om een stuk grond door houtkanten afgebakend. Vandaar de familienaam Van der
Haegen/Verhaegen, en namen als Orshage en, te Brasschaat, Mishage als hoevenamen. Was
Wishage ook een hoevenaam?
Voor de combinatie met “re”, zie het Middelnederlandsch Woordenboek op “rein” en
“reinhage” en het Vroegmiddelnederlandsch Woordenboek op “reehaghe”. Hoewel Verdam
in zijn Middelnederlandsch Woordenboek uitgaat van de spelling “rein” met variant “reen”,
blijkt uit zijn voorbeelden dat in samenstellingen de eind
-n meestal weggevallen is. Volgens zijn definitie is een “rehaag” wat men nu een “houtwal”
noemt, als scheiding tussen twee eigendommen: een “kant” dus.
Te Rijmenam, waar het toponiem Rehagen bewaard is, vinden we een Rehagenbeek
en een Rehagenstraat. Ook in Bilzen vinden we nog een Rehagestraat.
Die rehaghe zal wel niet in de eerste plaats de grens van Heist en Beerzel hebben
aangeduid, wel de afbakening van de “Minksbossen”. Of liep de baan daar tussen twee
houtkanten ?
19.
den horneke: zie r. 15
19.
toten: tot den
19.
den bogarde: datiefvormen van de bogart (enk. mannelijk, sterk) bij tote –
boomgaard wijst op een regelmatig aangeplant plantsoen, al dan niet van vruchtbomen.
19.
beersele: datiefvorm van beersel(e) (mannelijk) bij bi.
Het voorzetsel bi gevolgd door een plaatsnaam betekent “bij”, maar kan ook
betekenen “op het grondgebied van” (betekenis 5.2 in het Vroegmiddelnederlands
Woordenboek).

De Bogaardenstraat : grensgebied Heist-Beerzel
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In elk geval lijkt “bi Beersele” een bepaling bij de boomgaard. Op de huidige kadasterkaarten
is, vlak bij de Bogaardenstraat, de benaming “Beerselvelden” bewaard, ongetwijfeld
eenzelfde type aanduiding van de ligging.
19.
dien bogarde: datiefvorm van die bogart bij van
19.
der beereycken: datiefvorm van de beereycke (vrouwelijk) bij tote.
20.
heinemans bemt van der straten: heinemans: genitiefvorm van heineman
(mannelijk) bij bemt – bemt: accusatiefvorm van bemt (mannelijk) bij bi – van der straten:
bepaling bij heineman (vergelijk: sgraven weghe van Vlaendren in r. 4).
Heineman: veel gebruikte koosnaam voor Hein(ric), of: oorspronkelijke mansnaam
(Vroegmiddelnederlands Woordenboek) – het gebruik van “heer” wijst op een
vooraanstaand persoon – in de lijst van de Heistenaars die het poorterschap van Mechelen
kochten, komt de naam Vander Straten drie maal voor (’t Zwaantje, 10, 149).
20.
der beereeken: datiefvorm van de beereeke (vrouwelijk) bij van
Beer kan een mansnaam zijn, al dan niet een toenaam.
Indien het hier inderdaad om de Billekenseik zou gaan, die op de oude baan naar Mechelen
zou gestaan hebben, dan loont het de moeite het Meetboec van Heist (1641) te raadplegen,
waar een Belekens Eijckstrate zou vermeld zijn (Van Oorlé, Schouten uit het Land van Heyst,
p. 26). De eik staat getekend, op de oude baan naar Mechelen, tegenover de huidige Kleine
Kegelstraat, op een kaart uit 1701 (Grillige Grenzen, p. 100) en ook op de kaart van Everaert
(1735). Terloops willen we opmerken dat Everaert zo’n boom ook tekende vlak voor de
bocht in de Koningsbaan.
20.
die kerke: cfr. r. 16
21.
yeteghem: zie de spelling in de commentaar bij r. 23
21.
der kerke: datiefvormen van de, kerk (vrouwelijk) bij van
21.
Melis: op 14/1/1489 wordt ene Steven Melijs, zoon van Machiel, van Wickenvorst,
opgeschreven als gekocht poorter van Mechelen (’t Zwaantje, 10, 152).
Melis (een vleivorm van Aemilius – blijkbaar zonder naamvalskenmerken, zie het
Vroegmiddelnederlands Woordenboek) kan een genitief zijn (bij perre) of een accusatief (bij
up).
21.
perre: mogelijk een eigennaam (heer Melis Perre), maar waarschijnlijk een omheinde
plaats, een “pa/erk” (= pa/erre): de “perre” van heer Melis. Pa/erre is mannelijk met zwakke
verbuiging, zodat er geen verschil is tussen datief (bij “van”) en accusatief (bij “up”), in
tegenstelling tot bv. hornec (mannelijk sterk: dat. horneke >< acc. hornec). Van de
afwisseling a/e een voorbeeld in de tekst: r. 4: heer van Parke en r. 27: heer van Perke.
21.
te: te (bij plaatsnamen)
21.
wickevorst: datiefvorm van wickevorst (apocope van –e ?) bij te.
De “parre” was in Wickevorst gelegen.
(wordt vervolgd)
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Agenda

Maandag 8 januari 2018 : jaarlijks teerfeest op Verloren Maandag

Alles over het teerfeest is te vinden op pagina 26 van deze Swanekoerier.

Nu tot einde februari 2018 : expo natuurfoto’s van Louis Schoeters
Fototentoonstelling met werk van heemkringlid en fervent natuurfotograaf Louis Schoeters
uit Hallaar.
Wanneer ? Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13u tot 16u.
Waar ? Onthaalcentrum provinciaal domein Averegten,
Boonmarkt 4a, 2220 Heist-op-den-Berg
Zie ook de aankondiging op pagina 19

Ledenbijdrage 2018
Het overschrijvingsformulier dat u vindt bij dit eerste nummer van de Swanekoerier 2018
herinnert eraan dat het weer tijd is om het lidmaatschap van onze heemkring te
hernieuwen. Heel wat trouwe kringleden hebben intussen al spontaan hun ledenbijdrage
voor 2018 overgemaakt, waarvoor hartelijk dank !
Denk eraan dat we op uw bijdrage rekenen om u in 2018 verder te blijven voorzien van
heemkundig leesvoer in de vorm van ons heemkundig tijdschrift De Swanekoerier !
Het lidgeld blijft behouden op 10,00 €, over te schrijven op rek. nr. BE13 4161 0959 5139

