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Met de deur in huis 

              Rik Van den Broeck 
 
Heel wat van onze bestuursleden stonden aanvankelijk wat sceptisch met betrekking tot de 
te verwachten aantrekkingskracht op het grote publiek van een expo in het kader van 
Erfgoeddag over de gemeenteraadsverkiezingen.  Die tentoonstelling in het heemmuseum 
zou, zoals in laatste instantie gepland, ook na Erfgoedddag nog enkele weken  dienen door 
te lopen.  En toch bleek dat de eerste zondagen van de surplus-uitbreidingsperiode van de 
expo telkens een bezoekersaantal kon genoteerd worden dat rond de 50 per 
zondagnamiddag schommelde.  Gelet op het weinig sexy karakter van de materie konden 
zowel het inrichtend comité als het heemkringbestuur dus alleen maar tevreden zijn over de 
bezoekersaantallen van deze gelegenheidsexpo.  En ook al sprak het onderwerp mogelijk het 
grote publiek minder aan, toch kan algemeen gesteld dat de bezoekers, die wél de berg 
opklommen, duidelijk geïnteresseerd waren in én bij navraag achteraf ook positief over de 
inhoud van het evenement. 
 
Mede door het traditionele goede weer daagde op het jaarlijkse topevenement, de 
Meiboomplanting aan de Kaasstrooimolen, dat de laatste zondag van mei doorging, weerom 
een zee van volk op.  Ons hyperactieve heemkringlid Hans Berghmans, zowat de geestelijke 
vader én alleskunner van onze vaste "meiboomfeest-partner", de volkskunstgroep 
Zonnedauw, werd dit keer na een unaniem voorstel van ons kringbestuur en van allen die 
ergens bij het Meifeest betrokken zijn, tot eregast 2018 uitgeroepen.  
 

           
 
De bijhorende ceremonie verliep vlekkeloos onder het allesziend oog van "onze" Jan 
Peeters, die als duivel-doet-al van onze heemkring ook de spelen coördineerde en in goede 
banen leidde.  Alle toeschouwers waren het erover eens dat de spelproeven voor het 
aanduiden van de meigraaf dit jaar erg afwisselend en knap bedacht waren. Ook de spelers 
zelf toonden zich achteraf in de wolken erover.  De meeste aanwezigen zullen zich 
ongetwijfeld een karakteristiek sfeerbeeld herinneren : de meigraaf, een grote slanke kerel, 



De Swanekoerier  juli-aug. 2018  ~ 98 ~ 

 

 

werd gevraagd een meigravin te kiezen.  Een jong meisje van zo'n 12 jaar, dat ook met 
succes had deelgenomen aan de spelproeven, bood zich enthousiast aan en werd meteen als 
meigravin(netje) weerhouden !  Gastheer Gaston van den broeck zag dat het goed was en 
genoot als geen ander van de superbe gezellige sfeer, die tijdens deze traditioneel gezellige 
meifeesten op Bruggeneinde weer heerste. Een oorkonde voor eregast Berghmans en een 
medaille en certificaat voor de meigraaf en meigravin waren de geschenken, die de 
gelauwerden in de toekomst ongetwijfeld nog aan deze zonnige namiddag zullen 
herinneren.  Verder in dit blad brengt Jan Peeters verslag uit over het verloop van dit 
geslaagde lentefeest. 
 
In juni nam onze kring zoals zowat elk jaar ook weer deel aan de heemkundezondagen. 
Organisator Heemkunde Gouw Antwerpen legt hierbij sinds een paar jaar geen verplicht 
onderwerp meer op. "Die Swane" opteerde voor een gelegenheidsexpo, waarbij  de recente 
museumaanwinsten aan de geïnteresseerden getoond werden, terwijl ook de weefsters 
weerom hun beste beentje voorzetten aan het prachtig gerestaureerde weefgetouw ! 
 
Tot slot nog enig goed nieuws voor de nabije en iets verdere toekomst.  Kort voor we deze 
regels schreven, ontvingen we ook nog onmiskenbaar rooskleurig - of misschien zelfs 
schitterend - nieuws wat het erfgoedpatrimonium van Booischot betreft : enerzijds 
verleende de Heiste gemeenteraad eergisteravond, 26 juni, goedkeuring aan de akte voor de 
aankoop van het domein Hof ter Laken door de gemeente Heist en anderzijds bleek de 
dienst cultuur van onze gemeente ook ermee akkoord om op voorstel van de heemkring 
"onze" Open Monumentendag 2018 op zondag 9 september in het voor velen raadselachtige 
huize Dens in de Dorpsstraat te Booischot  te laten doorgaan!  In het volgende nummer van 
de Swanekoerier wordt er een tipje opgelicht van de sluier die omheen deze historisch 
unieke locatie hangt.  
 
 
 

 
INHOUD                pagina 
 
Met de deur in huis            97 
Meifeest 2018 te Bruggeneinde          99 
Midzomerfeest ter Speelbergen         101 
Een merkwaardige figuur :  Stamvader Mathias Scherens      102 
Uitstap herdenking van “De slag der zilveren helmen” in Halen     105 
Briefwisseling voor soldaten van Heist-op-den-Berg in W.O. 1     106 
W.O. 1 : “DICKE BERTHA” in Heist-op-den-Berg  (deel 1)      109 
Een zwaan of een zwijn ?          115 
Schenkingen            116 
De laatste Heistse schout : Otto Antoon Bertrand (1795)      117 
Erfgoed in de steigers in Itegem         122 
Agenda            128 
 

  



De Swanekoerier  juli-aug. 2018  ~ 99 ~ 

 

 

Meifeest 2018 aan Pandoerenhoef & Keestrooimolen te Bruggeneinde. 
               Jan Peeters 
 
Zondag 27 mei, de dag van onze jaarlijkse meiboomplanting diende zich aan als een 
aangename warme dag met zon en wolken. Tegelijk keken we ook bezorgd naar boven, want 
het was drukkend weer en de soms dreigende wolken voorspelden onweer. De ganse week 
hadden op meerdere plaatsen felle onweersbuien het land geteisterd. Af en toe strooide het 
mistige wolkendek in de voormiddag druppeltjes uit, die ons treiterachtig in de ban hielden 
van donder, bliksem en stortregen. 
 

 
 
Ondanks die voorspellingen daagden er weer een trouwe schare van oude bekenden en 
nieuwe bezoekers op. Ook de jeugd was ditmaal goed vertegenwoordigd en aan kandidaten 
voor de titel van meigraaf en meigravin was geen gebrek. Die mochten zich met elkaar 
meten in enkele plezante spelen zoals zaklopen, touwtrekken en het ludieke “patatten 
kakken” waarvoor men op het spelterrein zelfs een heuse wc had opgesteld.  De jongens van 
de Heistse Chiro bewezen dat ze tot de sterksten behoorden en Laurens Lintermans werd 
dan ook na de ultieme tweestrijd als 59e meigraaf gekroond.  De titel van meigravin ging 
naar Zoë Maerten.  Dit paar mocht de felicitaties en het aandenken in de vorm van een 
kunstwerkje in ontvangst nemen.  
 
De meiboom werd opgehaald aan het bos en met vereende krachten neergepoot op de 
dansweide, waarna volksdansgroep Zonnedauw harmonieus een lintendans uitvoerde. Ook 
de vendeliers lieten hun vaandels met zwiepende vaart in het rond wapperen onder 
toeziend oog van het huldepaar, die de eer kregen over deze vlaggen te mogen stappen.  
Meifeestveteraan Jos De Cock was ook aanwezig en had zoals vanouds de jaarlijkse 
meiboodschap opgesteld en voorgedragen aan het meipaar en alle aanwezigen.  
 
Eregast dit jaar werd Hans Bergmans uit Hulshout.  Hij is een gedreven minnaar van onze 
volkskunde en spant zich al jaren in als opvolger van Jos De Cock om de meifeesten in goede 
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banen te leiden. Hans is bovendien ook actief als volksmuzikant en bespeelt graag de 
doedelzak.  Hij verklapte langs de neus weg dat hij pas sinds dit jaar voor het eerst 
muzieklessen volgt. Dit typeert getalenteerde muzikanten, ze hebben van nature een 
muzikaal gevoel en kunnen zelfs zonder de noodzakelijk geachte notenleer vanuit zichzelf 
muziek spelen.  
 

 
 

 
 
Na de ceremoniële plichtplegingen werd aan alle aanwezigen de gelegenheid geboden tot 
deelname aan het volksdansen, begeleid door onze trouwe muzikanten. De hoge 
temperatuur noopte tot voldoende vocht inslaan zodat de tappers aan de drankenstand hun 
handen vol hadden. Er werd tot lang na de slotdans nagekaart en gebabbeld bij pot en pint. 
De zwangere wolken hielden hun water hoog en droog voor zichzelf. Het was een geslaagde 
dag ! 
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Midzomerfeest ter Speelbergen 
               Lodewijk Weyns 
 
Naar jaarlijkse traditie vond dit jaar op 17 juni ll ter Speelbergen, waar Kempens Landschap 
haar zetel heeft op de grens van Beerzel en Heist-op-den-Berg, het Midzomerfeest plaats. 
Midzomer is een hoogfeest van de lente waar jong en oud hun mei-gevoelens uitleven. In de 
Scandinavische landen wordt er dan nog de meiboom gericht en dragen de meisjes een 
bloemenkrans in hun haar. Bij ons wordt de meiboom in de maand mei feestelijk ingehaald 
en geplant zoals de Heistse Heemkring met volksdansgroep 'Zonnedauw' van Hulshout dit 
jaarlijks aan de Kaasstrooimolen van Bruggeneinde doet. Midzomer besluit dit hele mei-
gebeuren tot een hoogtepunt: de winter is definitief overwonnen en de zomer mag 
aanbreken. 
 

         
      Foto’s © Kempens Landschap 

 
Ter Speelbergen was er verleden zondag veel goed volk uit de buurt en ook van ver 
daarbuiten, zelfs vanuit het Zoete Waasland. Ondanks alle artificiële intelligentie en virtuele 
bezigheden blijft de mens in de eerste plaats een natuurgebonden wezen dat in feesten als 
midzomer uiting geeft aan zijn 'archetypische' of oer-betrokkenheid bij de gang der 
seizoenen. 
 
Westel Folk van Westerlo en Circo Maximo van Beerzel zijn ondertussen als 
volksmuziekgroepen vaste waarden op de Midzomerfeesten; tussendoor leerde Marijke de 
kinderen nog wat danspasjes aan. De hongerigen konden terecht bij de standjes van Kurt en 
Lili Wouters-Stevens (een provincieraadslid dat pannenkoeken bakt is ook niet alledaags !)  
of bij Asih Suharti met loempia's ‘voor het goede doel’.  In de boomgaard had Willy 
Verschueren zijn honingkraam opgesteld en Oxfam-Wereldwinkel stalde hun aanbod uit ter 
bewustwording van de wereld die ons aangaat. Mensen die ter Speelbergen bezoeken 
weten dat als zij langs de door Paul De Ron fijn verzorgde moestuin wandelen, zij bij het 
bakhuis terecht komen waar Jan Peeters, nu vergezeld door leerling bakker Ben, het 
heerlijkste ovenverse brood kunnen vinden waarvan de geur alleen al doet watertanden. 
Tenslotte, en voor sommigen vooral, was er de KWB-Beerzel die in een grote tent alle 
variaties van lafenis en  dranken aanbood.  Zonder hen zou het feest toch maar zijn smaak 
en gulheid verliezen.  Het Midzomerfeest is een initiatief van vzw Speelbergen-Heem-Dr. 
Jozef Weyns met als voorzitter Ludo Helsen.  Hopelijk blijft het nog vele jaren duren en 
dragen de meisjes dan een langs de bermen van de velden geplukte bloemenkrans in hun 
haar… 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWtsOCqezbAhWDZlAKHXpYD4AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mot.be/resource/Bakehouse/peredreef-ter-speelbergen-5-heist-op-den-berg-belgium?lang%3Dnl&psig=AOvVaw1GG5blZY-8w1ueCeBGnfk1&ust=1529930392227623
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Een merkwaardige figuur :  Stamvader Mathias Scherens 
( °  ?   † Schriek 30.09.1676) 
               Alex Scheirs 
 
Eerst iets over de naam SCHERENS (Schérenne, Squerens, Schieren(s), Schirren.  
Familienaam (1) uit scherin, afgeleid van scheren. Beroepsnaam van de scheerder, barbier, 
lakenscheerder. 
 
Waar kwam hij vandaan? 
 
Ma(t)thias (Mathijs) Scherens dan. Volgens een bepaalde genealoog geboren in 1617. Waar 
kwam hij vandaan? Vele genealogen hebben hem als stamouder, maar niemand geraakt 
verder dan zijn trouwdatum (16.07.1641) in Schriek met Catharina Claes (1622- ?). Van haar 
kennen we zelfs de ouders. Getuigen bij het huwelijk waren Joannes De Roeck en Joannes 
Van den Broeck (Van den Broeck was een molenaarsfamilie in Schriek). 
 
Genealogen zochten tevergeefs in de doopregisters van Schriek en wijde omgeving2: 
Antwerpen, Haacht, Roosendael, Bergen-op-Zoom.  Waarom dit laatste ?  Dat is omdat door 
de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) vaak Staatse soldaten in de Zuidelijke Nederlanden 
binnendrongen.  Mathias zou dan wel gedeserteerd hebben, wat weerom onwaarschijnlijk 
is.  Zou hij als katholiek het overwegend protestantse Noorden ontvlucht zijn ?  Komt hij uit 
een Mattheusparochie (vergelijk de naam van zijn eerste zoon - mijn stamvader - Marcus 
°1642, ook een evangelist !) ; was het uit een streek met veel schapen  (scheerder) ?  Vele 
vragen… geen antwoord.  Ook onder de getuigen bij doopsel of huwelijk vinden we de naam 
‘Scherens’ niet terug.  Dat duidt er wel op dat hij van veel verder kwam.  Naast zoon Marcus 
ontsproten aan dit huwelijk nog negen andere kinderen. 
 
Gesitueerd in het Schriek van de zeventiende  eeuw 
 
Voorop staat een bloeiende verering van Sint Jan de Doper, patroonheilige van de parochie. 
Bedevaartvaantjes gaan jaarlijks vlot van de hand. 
 

 
 

                                                           
1
 Familienamen werden pas ingevoerd na de Kruistochten. 

2
 Aarschot kan niet worden onderzocht -  parochieregisters zouden in brand gebleven zijn 
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Minder fraai zijn de afpersing en plundering vanaf 1636 door de Hollandse Calvinisten uit 
Bergen-op-Zoom.  Ook Franse soldaten vallen binnen.  Ze vochten samen met de Staatsen 
(De Verenigde Zeven Provinciën der Nederlanden) tegen de Spanjaarden.  We vinden een 
brief uit 1636  terug waarin de Schepenen van Keerbergen officieel hun beklag doen over de 
grote overlast van soldaten.  Daarenboven viert de pest hoogtij. Ook na de Vrede van 
Westfalen in 1648 blijven er vijandigheden.  In 1675 ondergaat Schriek een totale 
plundering.  Er heerst ook nog melaatsheid in onze streek. Verder zijn er de voortdurende 
betwistingen over de tienden.  Dat is niets nieuws : wie betaalt er nu graag belasting aan wie 
en waarvoor? 
 
Dankzij een lening door Schriek aangegaan vinden we zijn naam vaak terug 
 
In het Gemeentearchief Schriek (GS) vinden we zijn naam vaak terug.  Op 8 maart 1642 gaat 
het dorpsbestuur een lening aan van het Groot Begijnhof van Mechelen. Borg hierbij van o.a. 
Mathys Scherens met 3 dagwant veld. In 1653 zijn de schulden van het dorp zo hoog 
opgelopen dat men drastische maatregelen gaat nemen.  GS 1658 : MS bezit 6 koeien, 1 
peerd, 60 schapen, 6 gd (gulden) 5 st(uivers). Elders vinden we 3 gd 5 st.  Judocus Mertens 
die bijna een halve eeuw (!) pastoor was in Schriek, van 1655 tot 1703, trok elk jaar 15 
gulden huur van Mathys Scherens, dit van een beemd te Putte.  Deze laatste huur werd in 
het jaar 1664 veranderd in een jaarlijkse betaling in natura, namelijk “75 saenkeesen in mey” 
en  “3 veertel terf” na de oogst en 1 dag werk in de boomgaard en “30 pont boter te bamis (1 
oktober)” 3. 
 
GS 1686 (dit klopt niet met zijn sterfdatum) MS : huis, hof, schuur, stal, schaapskooi, 5 
bunder aan de Hoochstraet  (zeg maar de Dorpsstraat) en de Pachtheye, 3 dagwant te 
Grootlo en 1 bunder beems. 
 
Mat(t)hias  Scherens wordt vermeld als kerkmeester in 1650 en als schepen in 1658. Hij was 
burgemeester van Schriek vanaf 15 maart 1665 tot 15 maart 1666. Die data moeten ons niet 
verwonderen, want het jaar begon toen met Pasen.  De voornaamste opdracht van een 
burgemeester was te zorgen voor de inkwartiering van de soldaten.  Had Mathys hier dan 
ervaring mee? 
 
In 1663 horen we iets over de tienden. De tienden waren belastingen die onder andere aan 
de pastoor en de parochie toegekend werden. De Hongary-tiende was belangrijk in St.-Jan 
Baptist Schriek. De naam verwijst naar een straat (Hongariestraat, later de 
Gommerijnstraat)4.  Verellen  5 schrijft : De Gommerijnstraat is de oude Hongarijestraat. De 
naam is veranderd tussen 1700 en 1725. Toen woonde er Gommer of Gommerijn De Bie. Hij 
staat ook in het Zetboek van 1734.  Ook René Patteet in zijn Stratenboek schrijft in die zin. Ik 
vermoed dat toen het Goorse moeras in de 18de eeuw (?) drooggelegd is een deel van de 
Schriekse Gommerijnstraat bij Heist gevoegd is.  Mijn stam heeft er in ieder geval tot diep in 

                                                           
3 Lemmens K., De Geschiedenis van Schriek en Grootlo van de vroegste tijden tot aan de Franse Revolutie 

(1795). Koninklijke heemkundige kring “Die Swane”, 2003. , p. 113. 
4
 (1771) Al deze getuigen bevestigen dat de “Hongaryestraate ofte Gommerynstraete“ lopende van Heist doqr 

Grootlo naar Leuven, een herestraat is, waar dus de baron plantagerecht heeft. (K. Lemmens p. 200) 
5
 Verellen J.R., Parochiegeschiedenis van Sint-Jan Baptist te Schriek en de H. Naam Jezus te Grootlo. Uitgave 

van de Pastorij Schriek, 1956, P. 71 
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de 20ste  eeuw gewoond.  We lezen: ”Ende van daer tot aen de steenen hoeve ende t’goet 
van Jan Somers met al dat tusschen leyt inclusive.”  Voor 92 gulden door Mathys Scherens 
met als borg Niclaes Verloo  (de schoonmoeder van Mathias was een Verloo !).  Ook bij de 
Heilig-Geestmeesters (armenzorg) wordt Mathys Scherens vermeld. 
 
25 september 1673 (S + B1)6. Jan Van Hove wijlen Janssone ende Adriana Van Hove, wijlen 
Jansdochter, zijn voldaen van Mathys Scherens schepen alhier over de coopsomme van syn 
peert en hem ook sterk makende voor Willem Van Hove sijn broeder woonende tot Oost. 
S + B1 fol 13v: 20 november 1673: Matijs Scherens  ende Catlijn Claes hebbende ontvangen 
(nog verschillende items over Mathys Scherens). 
 
S + B1 fo 18: 9 april 1674: Mathijs Scherens verkoopt een behuysde hofstede met boomgaert 
onder Schriek groot een half bunder, die hij zelf heeft gekocht van Jan Hendricx en kinderen, 
aen sr Jacques Hulet x Jouff Marie de Laene. 
 
GS 1686: de grote rente. Op 24 maart 1662 leende het dorp Schriek 16.000 gulden van 
joufr(ouw) Catharina De Cleijn. Vierentwintig gegoeden van het dorp stelden zich borg. Op 
11 oktober 1685, na het overlijden van deze dame, vragen de erfgenamen de ter-renten(?): 
in totaal 29.000 gulden. Aangezien het dorp die niet kon betalen kwam de deurwaarder de 
eigendommen van deze 24 gegoeden schatten om ze te verkopen. De verkoop is echter 
nooit doorgegaan. Wat betrof Mathys Scherens: huis, hof, Schuur, stal, schaapskooi, 5 
bunder aan de Hoochstraet en de Pachtheye. 3 dagwant  daar tegenover en een hofstee met 
3 dagwant te Grootlo en 1 bunder beemd.7 
 
In 1717 maakt de gemeente, die in 1662 van Katarina De Cleyn 21.000 (?) gulden had 
geleend, en ze niet kon betalen, een overeenkomst met de erfgenamen, de familie Ullens, 
mits terugbetaling van slechts 7.000 gl., en mits een wekelijkse Mis en een jaargetijde te 
laten celebreren. (Kerkarchief Schriek)8  We mogen stellen dat mijn voorvader Mathias 
Scherens (in de 18de eeuw is de naam overgegaan naar Scheers en Scheirs) in Schriek een 
belangrijk burger was die het zelfs schopte tot schepen, burgemeester en kerkmeester. Zal 
het mysterie van zijn herkomst ooit opgelost geraken ? Ook bij de Meiseniers  
(grootgrondbezitters) is hij niet terug te vinden. Hij heeft in ieder geval een talrijk 
nageslacht, waarvan ik er eentje ben. 
 
Bronnen: 
Parochieregisters van Schriek. Geboorten + huwelijken 1604 -1923. Bewerkt door René Lambrechts 2016. 
Parochieregisters van Schriek. Begraven en overlijden 1556 – 1929. Bewerkt door René Lambrechts 2017. 
Beide uitgegeven door “Familiekunde Vlaanderen”  Regio Mechelen. 

 
Tips en opmerkingen welkom :  alex.scheirs@skynet.be 
 

                                                           
6
 We vinden nergens waarop dit slaat. 

7 Een dagwant, dagwand, of dagmaal is een oude oppervlaktemaat uit het Brabantse matenstelsel. Dit was de 

oppervlakte grond die een boer met behulp van een os of trekpaard en een ploeg op één dag kon ploegen en 
omvatte ongeveer één derde van een hectare of 3300 m².  Er waren regionale verschillen ; zo kon de 
oppervlakte van een dagwant regionaal schommelen tussen de 3000 en de 3500 m². (bron : Wikisage) 
8
 Verellen J.R., Parochiegeschiedenis van Sint-Jan Baptist te Schriek en de H. Naam Jezus te Grootlo. Uitgave 

van de Pastorij Schriek, 1956.  p.62. 

mailto:alex.scheirs@skynet.be
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Uitstap naar de herdenking van “De slag der zilveren helmen” in Halen 
                  Paul Van Hemeledonck 
 
Op 12 augustus 1914 werd in Halen de laatste cavalerieslag in West Europa met de blanke 
sabel uitgevochten. Het werd de enige overwinning in WO I  - zonder de hulp van 
buitenlandse troepen -   die het Belgisch leger zou kunnen vieren. 
 
Dit gevecht staat bekend als “De slag der zilveren helmen”. Deze benaming komt van het 
grote aantal fel blinkende helmen die op het slagveld teruggevonden werden (naar analogie 
met de Guldensporenslag) . 
 
Elk jaar is er een herdenking van dit gevecht, waarin de Carabiniers-Cyclisten  - hun bijnaam 
was  “de zwarte duivels” -  een belangrijke rol  gespeeld hebben.  Ook de Heistse generaal 
Adolf Proost droeg in belangrijke mate bij tot de Belgische overwinning.  
 

 

      
 
Deze herdenking bestaat uit een gegidste wandeling van ongeveer 8 km over het slagveld en 
de mogelijkheid tot het bezoeken van het privémuseum over het gevecht.  De wandeling is 
voor iedereen mogelijk, met uitzondering van rolstoelen en kinderwagens. Het is 
aangeraden om toch stevige schoenen te dragen omdat de wandeling voor het overgrote 
deel uit veldwegen bestaat. 
 
Wij willen aan onze heemkringleden de mogelijkheid bieden om deze herdenking mee te 
maken.  Dit jaar gaat de wandeling door op zaterdag 11 augustus. Er wordt samengekomen 
aan het museum te Halen om 13.30 u.  Wij zouden met eigen vervoer vertrekken aan de kerk 
van Booischot om 12.30 u.  Carpooling wordt georganiseerd. 
 
De prijs bedraagt 12,00 Euro/persoon. Hierin is begrepen : de toegang tot het museum,  een 
“Halens Helmke” (streeklikeurtje) bij aanvang van de wandeling en bij het einde is er nog een 
stuk “vlaai” met een tas koffie ! 
 
Inschrijven kan tot ten laatste 27 juli, door overschrijving van 12,00 Euro op rekening 
nummer BE13 4161 0959 5139 van Heemkring Die Swane, met daarbij de vermelding 
“uitstap Halen”.  Wij hopen u op 11 augustus te mogen begroeten !  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpusiAwd3bAhUQK1AKHWJODV0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.boeiendbelgie.be/nl/bezienswaardigheden/museum-slag-der-zilveren-helmen/585/&psig=AOvVaw2jHt9uTIMK5qAY7L7BZ30v&ust=1529421432188021
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Briefwisseling voor soldaten van Heist-op-den- Berg tijdens de Groote Oorlog 
                       Johnny Driesen 
 

Inleiding 
 
Tijdens de Groote Oorlog werkte de militaire post goed, maar dan wel via een omweg  
Nederland-Folkestone (Engeland).  De militaire post werd in die tijd beheerd door luitenant 
Joseph Dorlodot, Priory Gardens 4, Folkestone. 
 
De briefwisseling destijds bestond uit : briefjes en brieven, die in kleine en grote enveloppen 
werden gestoken ; ook kaarten, meestal in potlood geschreven.  Er waren brieven bij waarbij 
de soldaat die drie jaar aan het front zat, nieuws vroeg over zijn ouders en familie. 
 
Om de Belgische burgers en soldaten te helpen, plaatste luitenant Dorlodot oproepen in De 
Legerbode, De Belgische Standaard en nog andere kranten. De namen kregen een nummer 
en je moest wel de naam en het nummer vermelden om nieuws te vernemen. 
 
Na de oorlog is de correspondentie overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Het waren 
wel 600 bakken post… 
 
De Belgische Standaard van 19 augustus 1917 
 
Nieuws voor onze soldaten : 
 
De personen wier naam hier onder vermeld staat worden verzocht hun adres op te geven 
aan E. Dorlodot, 4 Priory Gardens, Folkestone, Engeland.  Hij heeft nieuws voor hen. Ook het 
nummer op te geven dat aan de naam staat. 
 
1702: Geens Edmond, Oude God;  1701: Bastyns Richard Hallaersteenweg; 1702: Budts Denis 
Bergstraat; 1702: Lambrechts Naber Steenweg op Hulshout;  1702: Wouters Raymond, 
Bergstraat;  August Van Woensel bedankt Dorlodot, omdat hij wil helpen zijn familie terug te 
vinden. 
 
Brieven van Heist-op-den-Berg 
 
- Joseph Aertgeerts korporaal heeft van zijn wapenbroeders vernomen dat hij word gezocht, 
hij schrijft een briefje om meer te vernemen, maar heeft ook een vraag naar  een van zijn 
vrienden, meer bepaald Joseph Sylvester Verstraeten van Schriek ( °Schriek 31.12.1880). 
Onze briefschrijver was woonachtig in de Achterheide te Heist op den Berg (24.07.1918). 
- Frans Dupont  zoekt Joseph Ceuppens, slachter woonachtig in de Bergstraat, en Philip 
Liekens Statiestraat (Front 15.03.1918). 
- Alfons Verhaegen x Maria De Cuyper heeft nieuws ; hij schrijft een brief met zijn thuisadres 
en de namen van zijn ouders Franciscus Verhaegen en Maria Verhoeven (23.04.1918). 
- Victor Liekens zoekt zijn zuster Elena geboren in Beersel, en woonachtig in Engeland (Front 
21.12.1917). 
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- Er is informatie voor Leonard Mylemans °Schriek 28.05.1894, woonachtig in de Bredestraat 
Heist op den Berg (3696). 
- Hubert Schoovaert vraagt om de lijsten van de krijgsgevangenen van het Kanton Haagt en 
Heist op den Berg, omdat hij er vele familieleden heeft (Front 17.03.1918). 
 
Brief van het Front 20 augustus 1917 
 
Florimond Geens schrijft een brief naar de heer Joseph Dorlodot omdat hij in de Belgische 
Standaard heeft gelezen dat hij nieuws heeft voor Edmond Geens nr.1702. (Belgische 
Standaard 19.08.1917), en meldt daarbij dat zijn naam Florimond is en de naam van zijn 
kozijn Philemond. “…Zij wonen beiden aan de Oude God en anders is geen van Heyst soldaat 
die den naam van Mon draagt”.  Een geval van naamsverwisseling dus... 
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Door het doornemen van de merkwaardige brief verneem ik dat zijn vader tweemaal is 
gehuwd en 16 kinderen heeft verwekt. De broers en zusters vind je terug op de 
onderstaande lijsten. Juliaan = Josephus Juliaan; Silvijn = Josephus Ludovicus Silvanus; Mil = 
Rene Camiel Medard; Agnes = Julia Agnes; Helena = Odilia Helenea Leopoldina en Lin = 
Celina Josepha. 
 
Geens Ludovicus, roepnaam Louis, geboren te Heist op den Berg op 17 juni 1861 gehuwd 
met Van de Meutter Joanna Ludovica, geboren te Heist op den Berg op 26 april 1862 - aldaar 
gehuwd op 28 oktober 1885. 
 
Kinderen: 
Medardus °Heist op den Berg 22.02.1886  +Heist op den Berg 05.05.1886 
Amandus Franciscus °Heist op den Berg 09.03.1887 
Medardus °Heist op den Berg 15.07.1888 
Julia  Agnes °Heist op den Berg 26.04.1890 
Franciscus Florimondus °Heist op den Berg 01.01.1891 +Heist op den Berg 31.03.1892 
Adelina Coleta °Heist op den Berg 26.04.1890 
Franciscus Florimondus °Heist op den Berg 03.08.1894 
Josephus Ludovicus Julianus °Heist op den Berg 13.08.1896 
Odelia Helena Leopoldina °Heist op den Berg 01.04.1898 
Francisca Euphania °Heist op den Berg 07.05.1900 
Maria Josepha Valentina °Heist op den Berg 10.08.1901 
Frans Theophiel °Heist op den Berg 28.04.1903 
 
Geens Ludovicus is voor de tweede maal gehuwd te Heist-op-den-Berg op 14 januari 1904 
met Van de Meutter Virgina, °Heist op den Berg 24.06.1882 (zuster van zijn eerste vrouw….) 
 
Kinderen: 
Josephus  Ludovicus Silvanus °Heist op den Berg 28.08.1904 
René Camiel Medard °Heist op den Berg 12.02.1906 
Celina Josepha °Heist op den Berg 19.04.1910 
Maria Alphonsia Emilliana °Heist op den Berg 10.01.1914 
 
Geens Josephus geboren te Heist op den Berg 28 mei 1884, gehuwd met De Weyer Maria 
Theresia, geboren te Booischot 19 november 1851.  
Gehuwd te Heist op den berg op 28 mei 1884. 
 
Kinderen : 
Maria Antonetta °Heist op den Berg 01.05.1885 
Maria Antonia °Heist op den Berg 10.02.1887 
Petrus Alphonsus °Heist op den Berg 08.12.1888 
Josephus Dionisius °Heist op den Berg 27.01.1891 
Ludovicus Philemondus °Heist op den Berg 15.08.1894 
 
Bronnen: 
A.R.A. briefwisseling Dorlodot - Heist op den Berg, bakje nr.157 
Website Geneanet : Fons Van  Eccelpoel 
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Wereldoorlog 1914-1918 : “DICKE BERTHA” in Heist-op-den-Berg  (deel 1) 
                    Jos Vercammen 
 

In Wereldoorlog I werd door het Duitse leger bij de aanval op de Vestiging Antwerpen de 
Duitse Batterij Erdmann, ook genaamde de Kurze Marinekanonenbatterie Nr.3 of  Dicke 
Bertha ingezet om vanuit Heist-op-den-Berg het Fort van Lier te beschieten. 
 
De leiding was in handen van de Duitse kapitein Erdmann die 10 onderofficieren en 175 
reservisten onder zijn commando had. Twee Duitse compagnies, ongeveer 500 man, waren 
toegevoegd als bescherming batterij. De batterij bestond uit 2 stukken 42 cm-geschut, die 
werden vervoerd in onderdelen. 
 
De batterij Erdmann te Luik-Namen-Maubeuge midden augustus – begin september 1914 9 
 
De batterij werd ingezet op 12.08.1914 bij de aanval op Luik voor de beschieting van het Fort  
Pontisse.   Nadat dit fort tot moes werd geschoten op 13.08.1914  was het volgende doel het 
Fort Loncin.  Dit fort werd na het 25ste schot door een voltreffer in de munitiekamer volledig 
vernield.  De mars ging dan verder naar Namen.  Hier werd op 22.08.1914 het Fort de 
Marchovelette met 47 schoten tot overgave gedwongen.  Het volgende doel was het fort de 
Maizeret.   Na de val van dit fort kwam de batterij niet meer tot schot. 
 
De strijd ging verder richting Frankrijk om de 3de Vestiging, Maubeuge, te beschieten.  Fort 
Des Sarts en Fort Leveau werden hier door de batterij Erdmann onder vuur genomen.  Na de 
val van Maubeuge op 7 september 1914 lag de batterij enige dagen stil. 
 
Ottignies werd bereikt per spoor op 19 september 1914, waarna op 26 september 1914  
verder  werd gereden naar het station van Leuven.   Op 27 september 1914 was de volgende 
bestemming  het station van Aarschot.  
 

 
 
Inslag van een granaat 420 mm afgevuurd door de Duitse Batterij Erdmann op het Fort van Loncin. 

                                                           
9 Bron: die 12.Kompagnie als Bedeckungscompangie der 42cm-Mörser 
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Duitse aanvallen regio Heist-op-den-Berg – Aarschot – Herentals : 26 -30 sept. 1914.  10 
 
Het Duitse 39ste Landwehr-Infanterie-Regiment kreeg als opdracht op 26, 27 en 28  
september 1914 de streek te zuiveren van Belgisch verzet.  De bruggen over de Nete 
moesten door hen intact bezet worden en de baan Aarschot Heist-op-den-Berg moest 
veroverd worden met het oog op de aanval op Antwerpen.  Dit regiment maakte deel uit van 
de 26ste Landwehr-Brigade, waarvan de staf zich toen in Aarschot bevond.  
 
De Belgen hadden in Aarschot, Herselt, Heist-op-den-Berg, Ramsel, Booischot, 
Westmeerbeek en Westerlo een zestal pantserwagens Minerva op strategische plaatsen 
gezet, ondersteund met infanterie en cavalerie  om de Duitse opmars af te remmen.   Op 26 
september 1914 kwam het tot gevechten met het Duitse 39ste Landwehr-Infanterie-
Regiment en Minerva pantserwagens te Aarschot en Herselt. 
 
Op 27 september 1914 slaagden de Duitsers erin om de bruggen over de Nete te Booischot, 
Westmeerbeek (baanbrug en spoorbrug), Herselt en Westerlo te veroveren.   Te Heist-op-
den-Berg  moest het Duitse 39ste Landwehr-Infanterie- Regiment zich terugtrekken, toen ze 
op de Aarschotsesteenweg ter hoogte van het Kasteel Ten Bos  in een Belgische hinderlaag 
gelopen waren die bestond uit twee Minerva pantserwagens, infanterie en veldartillerie.   De 
Duitsers hadden toen tientallen doden en gewonden en dropen die dag af naar Aarschot. 
 
Op 28 september 1914 viel het Duitse 39ste Landwehr-Infanterie-Regiment de Belgen  terug 
aan langs de baan Aarschot - Heist-op-den-Berg ondersteund van cavalerie en artillerie.  Ze 
konden doordringen tot in Heist-op-den-Berg, Hallaar en Itegem, dorpen die door hen 
werden bezet.  
 

 
 

Belgische machinegeweerpost bij het verdedigen van de Nete 

                                                           
10

 Bronnen :  Geschichte des Reserve-Ulanen-Regiments Nr 3-  1933.   Geschichte des Landwehr-Infanterie 
Regimenter 39 und 430 - 1929  
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Het Duitse 39ste Landwehr  Infanterie-Regiment kwam te Westerlo in verbinding met het 
Duitse Detachement Uckermann.  Deze legergroep bestond uit 4 eskadrons cavalerie van het 
3de Reserve  Ulanen-Regiment, 2 stuks lichte artillerie, 2 machinegeweren, een eenheid 
pioniers en 2 wielrijderscompagnies.  Ze stonden onder het bevel van de Duitse majoor 
Uckermann en beschermden de rechterflank van het Duitse aanvalsleger op Antwerpen.  De 
streek rond Herentals moest door hen gezuiverd worden van slecht uitgeruste Belgische 
vrijwilligers en Belgische cavalerie. Uckermann vernielde op 30 september 1914 de 
spoorwegbrug over de Kempische Vaart (heden Albertkanaal) te Herentals.  Deze spoorbrug 
maakte deel uit van de lijn die liep via Overpelt-Mol-Geel naar het station van  Herentals.  
Van hier liep de lijn verder naar Bouwel – Nijlen – Lier ; een andere lijn ging naar Morkhoven 
– Hulshout – Westmeerbeek – Herselt - Aarschot. (dit traject is heden ontmanteld en 
omgevormd tot fietspad.) 
 
Vermits de Duitsers eind september 1914 nog dienden af te rekenen met het 
Vrijwilligersleger van de Belgische generaal De Schepper, die opereerde in de provincie 
Limburg en daar de Duitsers deze provincie nog niet volledig onder controle hadden, werd 
de spoorlijn opgeblazen te Herentals.  Zodoende moesten de Duitsers vanuit deze spoorlijn 
geen aanvallen in de rug  verwachten tijdens hun aanval op Antwerpen.   
 

 
 
De door Uckermann  vernielde spoorwegbrug over de Kempische Vaart te Herentals, die later door de Duitsers 
werd hersteld.  Het ganse complex verdween en ging over in het Albertkanaal in 1930.  
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De batterij Erdmann in het station van Aarschot – 27 en 28 september 1914. 11 
 
Op 27 en 28 september 1914 stond de trein met de batterij 42 cm in het station van 
Aarschot.   Het Duitse 31ste Infanterie- Regiment, de 12de Compagnie en het Duitse 85ste 
Infanterie- Regiment, de 4de Compagnie, waren de 2 compagnies die de trein beschermden.  
De 2 compagnies beveiligden het geschut tijdens het verblijf in het station, de 
verplaatsingen, de opstellingen en tijdens de vuuraanvallen.  De beide compagnies werden 
hiervoor onderverdeeld in aanvalsgroepen, die enkel opdrachten kregen met betrekking tot 
de batterij.  Ze hadden samen met  de batterij de aanvallen op Luik, Namen en Maubeuge 
meegemaakt.  Ze  bleven zo lang bij de batterij als de belegeringsaanval op Antwerpen 
duurde.  Hun regimenten waren verder getrokken richting Frankrijk. 
 
De Duitse 26ste Landwehr-Brigade bezette de stad, die door de Duitsers op 19 augustus 1914 
was afgebrand.  Het station en beide bruggen over de Demer te Aarschot, zijnde de ijzeren 
trambrug en de baanbrug waren nog intact.  Op 28 september 1914 ’s avonds kwam het 
bevel om de Kurze Marinekanonebatterie Nr.3 af te laden in het station van Aarschot. De 
fortengordel van Antwerpen diende aangevallen te worden.  De volgende opstellingsplaats 
van de Batterij Nr.3  werd  Heist-op-den-Berg, met als doel het Fort van Lier. 
 
 

 
 

Duits regiment voor het stationsplein te Aarschot in 1915 
 

                                                           
11 Bron: die 12. Kompagnie als Bedeckungscompagnie der 42 cm-Mörser 
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Wilde treinen vanuit Heist-op-den-Berg – Boortmeerbeek – 20 en 27 september 1914 12 
 
Het station van Heist-op-den-Berg gebruiken als aflaadplaats voor de batterij was nooit een 
optie voor de Duitsers.  Dit was te gevaarlijk, de Duitsers waren immers op hun hoede voor 
een aanslag van de Belgen met op hol geslagen treinen. 
 
Op 20 september 1914  was er een aanval van de Belgen met 2 “wilde” treinen, komende 
vanuit het station van Heist op den Berg, richting station Aarschot, waar de Duitsers zich 
bevonden ( wilde treinen zijn onbemande treinen met volle goederenwagons die door de 
Belgen naar de vijandelijke linies werden gejaagd en dan ontspoorden en voor vernielingen 
en chaos zorgden)   Het doel van de actie was de infrastructuur van het station van Aarschot 
te vernietigen, zodat het vervoer van soldaten en militair materiaal van en naar Leuven werd 
verstoord.   Ter hoogte van het seinhuis Goor - Langdorp richting Hasselt ontspoorden de 
beide wilde treinen en sloegen te pletter op een wissel. 
 
De treinen waren in hun dolle rit richting station Aarschot verhinderd door een kopwissel die 
de Duitsers hadden vastgezet om zulke aanslagen te voorkomen.  
 
Op 27 september 1914 was het weeral prijs, nu in Boortmeeerbeek.  Hier ontspoorden drie 
Belgische wilde treinen met wagons komende van het station van Muizen op enkele 
honderden meter van de opstellingsplaats van het Duitse spoorweggeschut 420 mm, de 
Duitse Batterij Becker. 
 

 
 

Boortmeerbeek – Belgische wilde treinen ontspoord voor het station van Boortmeerbeek 

                                                           
12

 Bron :  Aarschot in 1914 – J .Meerbergen 1928 
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Uitladen batterij Erdmann op het station van Aarschot, 29 september 1914  13 
 
Op 29 september 1914 ’s morgens begonnen de Duitsers in Aarschot met het afladen van de 
Batterij Erdmann.  Het uitladen op het station verliep soepel en zonder problemen.  De 
Duitsers hadden hun eigen tractors, materiaal en opritten bij om de onderdelen van de 
batterij veilig van de trein op het perron af te laden.  Het afladen duurde 6 uur, nadien kon 
de  opmars worden ingezet.  
 
Het totale gewicht van een stuk geschut met aanhangwagens bedroeg 70 ton en werd 
vervoerd in 5 tractors. Elk stuk geschut werd vervoerd in onderdelen.  Hiervoor diende elke 
tractor een aanhangwagen te trekken.  De ganse batterij bestond  uit een kolonne van 10 
tractors met aanhangwagens.  Die tractors waren van het merk Büssing, Mannesmann en 
Podeus. 
 
Ingenieur Lohmann, van de firma Podeus bleef de ganse belegeringstijd bij zijn tractoren en 
hield zich steeds bezig met het onderhoud en het repareren van de Podeus-machines.   Die 
functioneerden dan ook het beste. 
 

 
 

Duitse tractor van het merk Podeus, ingezet bij het vervoer van een Duitse batterij 420 mm 

 
 
(Foto’s : Privé-collectie J. Vercammen) 

 
(wordt vervolgd) 
 

                                                           
13 Bron: Eine 42 cm Mörser im Weltkrieg 
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Een zwaan of een zwijn ? 
                Leo Buts 
 
In ons mei – juni nummer 2018 was het Walter “van den Afgrond” die de mythe doorprikte 
van de Heistse zwaan. Het hadden dus zwijnen moeten zijn.  O.K., misschien een aprilgrap 
maar nog niet zo slecht gezien !  In Hallaar, waarvan nogal eens beweerd werd dat het de 
eerste oudste kern was van wat later Heist werd genoemd, kennen we nog steeds een 
‘verkensstraat’ (lees varkensstraat) en verderop is er nog ” ’t Spek” en de “Spekstraat”, 
verwijzende naar - vind ik  -het meest edele deel van het zwijn !  Of zijn dat ook dialectische 
verbasteringen ?  En schuilt in ons Hallaarse provinciebos de ‘Averegten” ook niet het woord 
“Aver” of “Ever”(zwijn) ?  Misschien is het “varken” dan toch verbonden aan het aloude 
Heist ! 
 
In ons Heistse taalgebruik hebben we al meer te kampen gehad met mis-opgevatte 
schrijfwijzen. Die lelijke uitspraak van de “ei” en “ij” die klinken als “aa” is eveneens de 
oorzaak van de misvatting omtrent de ‘Bernumlaakweg’. Deze weg bestond, nog ten dele, 
vanaf de Heistse berg, zuidwaarts, kruiste de Hollestraat, vervolgens de Broekstraat, de 
Nete, de Laak langs de Bernumse (Itegemse -) kant en kwam uit pal in het (destijds Heistse) 
gehucht Bernum. 
 
Thans is deze Laak (zijrivier van de Nete onder Hallaar) eveneens genoemd Bernum Laak. 
Dus deze weg vanaf de Berg loopt veel verder dan deze Bernum Laak al lijkt de straatnaam 
er naar te verwijzen. Wat is nu de betekenis ? Vanuit Bernum (nu gebied rondom 
Hulshoutsesteenweg en Krombeekweg onder Itegem) diende men vanouds ofwel langs de 
Itegemse brug of de Lodijkbrug om te gaan om in Heist te geraken. Er was evenwel een 
alternatief langs ‘Pinzieleke’ door de beemden. Voor de Franse Revolutie was het bereiken 
van Heist niet zo nodig, maar sinds de invoering van de burgerlijke stand voor o.a. de 
registratie van de overlijdens, geboorten en huwelijken bij het Heistse gemeentebestuur, 
was het ofwel ver omgaan ofwel door een ellendige weg trekken dwars door de beemden 
via een overzet. Misschien dat vandaar de naam “(s)lijk”weg is gehanteerd. Een beetje 
sinister misschien maar de ellendige doortocht door de beemden en de overzet speelden 
wel degelijk mee in het dossier over de afscheiding van Bernum van Heist (1872 – 1876).  
Op te merken valt wel dat al van ouds Bernum parochiaal bij Itegem hoorde. Dus het kan 
niet zijn dat de lijkweg een traject was om een lijk naar Heist te vervoeren. Begraven 
gebeurde nog altijd in Itegem. In ieder geval is hier ook de “ij” uit het dialect later “aa” 
geschreven waardoor de “lijkweg” omgevormd werd tot “laakweg”. Net zoals bij de zwanen 
en de zwijnen dus ! 
 
In Itegem kennen we zo ook nog een misvatting. De Haringstraat, heeft ondanks onze 
spotnaam “Haringleurders” niets met haring te maken. De oude naam was Heurinck – 
Horinck wat niet anders is dan “driehoek” (vgl hoorn uit koe-, instrument hoorn etc).  Daar 
de uitspraak “Heirik” deed denken aan haring, ging men Haringstraat noteren.  Een andere 
straat die er naar toe loopt bewijst het : de Driehoekstraat. Dus eigenlijk noemen twee 
straten er hetzelfde.  Een zelfde dialectisch fenomeen trof de Itegemse en Booischotse 
“Hoge weg”, weg die parallel met de overstromingsvlakte van de Nete liep.  Het werd na 
dialectische uitspraak “Hoeweweg” omgevormd tot “Hooiweg”.  En zeker werd er daar 
gehooid maar niet initieel. 
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Maar over die zwanen toch nog dit ! Zeggen dat er geen zwanen in Heist te zien waren, is 
ook niet helemaal juist. We keren daarvoor terug naar Itegem, waar de familieleden Van 
Immerseel dorpsheren waren van 1380 tot 1672. De eerste, Karel van Immerseel, was zowel 
heer van Itegem als van het kasteel Ter Hameyde (Gestel) als van Bernum. Na enige 
vererving onder nakomelingen blijkt omstreeks 1450 – 1510 Ter Hameyde toegekomen aan 
Elisabeth van Immerseel, die gehuwd was met Godevaart Vilain. Zij waren o.a. grote 
weldoeners voor de stad Lier.  Haar behoorden o.a. ook “de zwaenderijen van Duffele, der 
bruggen tot Ouwen (Grobbendonk) ende van Lierre de Nethe op totten Lodyck toe” (bron : 
leenhof Brabant nr 1635 geciteerd en besproken in STOCKMANS J.B. Geschiedenis der 
gemeenten Kessel, Bevel, Nylen, Emblehem en Gestel, Lier, 1910, p 322-326). Stockmans 
noteert hierover in een voetnoot bij de notitie “Lodyck” : de ligging dezer plaats is ons 
onbekend ! Hij zal wellicht onvoldoende ‘voeling’ gehad hebben met de streek, gemis dat ik 
reeds aanhaalde in mijn artikel over het gesprek met Jan Peeters over de Nete en Itegem in 
de Swanekoerier mei – juni 2018.  
 
Uit voorgaande gegevens blijkt dat er in 1514 nog 9 zwanen waren die veel kostten om te 
voeren in de winter. Ook kregen jaarlijks de wethouders van Lier er één om op te eten !  
Er zijn dus wel degelijk zwanen geweest op de Nete tot Lodijk.  Immers, Bernum moet reeds 
van ouds aan de van Immerseeles hebben gehoord.  In 1561 roerde de heer van Heist, 
Gaspar Schetz, even in de pot en claimde Bernum.  Na een procedure werd in 1616 Bernum 
door van Immerseel aan Schetz verkocht en sindsdien hoorde het onder Heist, hoewel 
parochiaal nog steeds onder Itegem.  
 

      
 
 

Schenkingen 

Volgende milde schenkers uit Booischot worden van harte bedankt  : Jan Van Doninck voor vijf 

afbeeldingen (foto’s of tekeningen) van Booischotse burgemeesters.   En ook Didi Van Tricht, die een 

foto bezorgde die werd gemaakt na een opvoering van “De Boerenstudent”  in 1936-37 door “Willen 

is Kunnen”  in Booischot. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Om te besluiten, sinds halfweg 16de eeuw waren er geen 
zwanen meer te zien op de Nete, tenzij hun symbool …in 
Heist i.p.v. in Lier ! 
 
De laatste zwaan die in Heist werd opgemerkt pleegde in 
1977 nog enkele memorabele feiten, met name slokte zij  
bij de gemeentefusie Booischot (terug) op, Hallaar 
(weerom) en ook Schriek, Wiekevorst en Itegem.  
 
Van één van die schranserijen werd een tekening 
gemaakt, een waarop de Heistse zwaan de Itegemse 
haring verorberde !! 
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Tussen Ancien Regime en Nieuwste Tijd :  
de laatste Heistse schout Otto Antoon Bertrand (1795). 
                    Luk Herteleer 
 
Inleiding 
 
Voor de lezer die in zijn/haar boekenkast de Geschiedenis van Heist-op-den-Berg van 
Lodewijk Liekens heeft staan, is het misschien een goed idee om vooraf pagina 266 van het 
2de deel open te slaan.  Op deze bladzijde geeft Liekens een “Naamrol der gekende schouten 
van Heist” weer. De naamlijst sluit af met een zekere O.A. Bertrand, “zich noemende 
franschen schout van Heyst”.  Nog steeds volgens Liekens oefende Bertrand deze functie uit 
in 1795 (het jaar III volgens de Franse kalender)14.   Dit is in volle Franse Revolutietijd. 
 
In tegenstelling tot de meeste andere Heistse schouten is in de Heistse geschiedschrijving 
O.A. Bertrand een illustere onbekende gebleven15.  Wie is deze O.A. Bertrand ?   Hoe 
verzeilde hij in Heist-op-den-Berg en wat is zijn betekenis voor onze gemeente ?  Over deze 
man is zeer weinig gepubliceerd. 
 
Gelukkig wordt in het stadsarchief van Mechelen een brief bewaard van de hand van “le 
Citoyen Bertrand écoutette de Heyst”, zoals hij hierin zichzelf noemt 16.  Deze brief is gericht 
aan de Franse overheid 17 en is gedateerd op 4 juni 1795 (16 prairial jaar III).  Een snelle 
reactie van diezelfde Franse overheid  (d.i. dus het  ‘arrondissement du Brabant’ - zie 
voetnoot 17) kwam er enkele dagen later, op 7 juni 1795 (19 prairial jaar III).  Opvallend : in 
de brief van het ‘arrondissement’ wordt Bertrand aangesproken als “agent national”, als 
vertegenwoordiger dus van het Franse bestuursapparaat. 
 

                                                           
14

 LIEKENS Lodewijk, Het Ressort van Mechelen of de Geschiedenis der gemeenten Heist-op-den-Berg, 

Booischot, Hallaar en Gestel, deel 2, p. 266. Heist-op-den-Berg, 1921. 

 
15

 VAN OORLE, Schouten uit het Land van Heist. Heist-op-den-Berg, 1975. 

 
16

 Met dank aan de heer François van der Jeught, die ons attent maakte op het bestaan van deze briefwisseling. 

We vonden daarna deze briefwisseling ook terug in: Heidi DE NIJN, Inventaris van het modern archief op het 

Stadsarchief te Mechelen, deel 1, p.184, nr. 5208. Mechelen, 1989. 

 
17

 Met ‘Franse overheid’ wordt in ons geval “L’administration général de l’arrondissement du Brabant” 

bedoeld. Het begrip ‘arrondissement’ kreeg toen echter een heel andere invulling dan vandaag het geval is. 

De verovering van de Oostenrijkse Nederlanden in juli 1794 door de Franse legers betekende immers niet 

meteen het startsein voor de invoering van de departementen in ons land. Het bleef wachten tot de annexatie van 

de Belgische gewesten bij Frankrijk op 1 oktober 1795 vooraleer het republikeinse staatsbestel hier naar het 

voorbeeld van het moederland Frankrijk werd ingevoerd (met de indeling van onze gewesten in 9 

departementen). Tot zolang heerste een overgangsperiode (tussen juli 1794 en 1 oktober 1795 dus) waarin de 

Fransen de gebiedsindeling van het Ancien Régime grotendeels nog even lieten bestaan. Er vond wel een 

naamsverandering plaats: bij besluiten van 15 oktober en 16 november 1794 (24 vendémiaire en 26 brumaire 

jaar III) werden de Belgische gewesten verdeeld in 8 arrondissementen: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, 

Doornik, Namen, Henegouwen, Luxemburg, Luik en Brabant. Heist-op-den-Berg hoorde dus tussen 

oktober/november 1794 en 1 oktober 1795 administratief bij het arrondissement Brabant (dat territoriaal 

grotendeels overeenkwam met het 17
de

- en 18
de

-eeuwse hertogdom Brabant en een zeer uitgestrekt gebied 

besloeg). Naar dit arrondissement Brabant heeft O.A. Bertrand dus zijn brief geschreven. Zie: Sven 

VRIELINCK, De territoriale indeling van België, 1795-1963, volume 1, p. 62-63. Universitaire Pers Leuven, 

2000. 
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Alvorens deze briefwisseling te bekijken, zetten we enige info over O.A. Bertrand op een 
rijtje vóór hij schout werd in Heist-op-den-Berg. 
 
 
O.A. Bertrand vóór zijn aankomst in Heist-op-den-Berg: een korte biografische schets 
 
Otto Antoon Bertrand werd geboren in Sint-Truiden en er gedoopt op 23 juni 1743. Zijn 
vader was Henri Bertrand (° 1697). Deze laatste cumuleerde verschillende functies: hij was 
burgemeester van Sint-Truiden, meier en schepen van Halle en ook luitenant-drossaard van 
Montenaken en Gelinden.  De moeder van Otto Antoon was Maria Lucia Beckers 18. 
 
In 1767 vestigde Otto Antoon Bertrand zich in Mechelen 19.  Hij was toen een jongeling van 
24 jaar. 
 
O.A. Bertrand werd onmiddellijk daarop benoemd tot advocaat van de prestigieuze Grote 
Raad van Mechelen, het hoogste rechtscollege in de Nederlanden dat sinds 1504 in 
Mechelen was gevestigd 20. 
 
De doopakte van zijn eerste kind op 7 december 1774 vermeldt vader Otto Antoon Bertrand 
trouwens expliciet als “advocati [us] in supremo concilio”.  
 
Een jaar eerder was Otto Antoon Bertrand op 12 augustus 1773 in de Sint-
Romboutskathedraal gehuwd met de 8 jaar jongere Anna Cornelia De Vijlder (gedoopt te 
Mechelen op 26 november 1751). Zij was de dochter van Jan Filips De Vijlder, schepen van 
de stad Mechelen en o.a. lid van het Mechelse brouwersambacht.  Het echtpaar betrok op 
de Melaan een woning, genaamd Den Keirskorff, op een boogscheut van de Mechelse 
kathedraal.  Het gezin werd verrijkt met 7 kinderen, 5 meisjes en 2 jongens. 
 
Door het uitbreken van de Brabantse Revolutie in 1789 en de daaropvolgende 
krijgsverrichtingen tussen Frankrijk en Oostenrijk in onze contreien, geraakten de 
werkzaamheden van de Grote Raad van Mechelen verstoord. Meer zelfs, de Grote Raad 
week in 1792 uit naar Roermond en Düsseldorf 21.  Vele raadsleden en advocaten van de 
Grote Raad volgden, anderen probeerden zo goed en zo kwaad als mogelijk in Mechelen hun 
werk verder te zetten.  Tot deze laatste groep behoorde wellicht O.A. Bertrand.  We vonden 
hem in een schepenregister van 1792 nog steeds terug als advocaat van de Grote Raad 22. 
 
 
 

                                                           
18

 INSTALLE Henri, Patriciërs en ambachtslui in het stadsbestuur te Mechelen onder Maria-Theresia. De 

sociale status van burgemeester en schepenen (1740-1780), p. 86. Mechelen, 1982. 
19

 Stadsarchief Mechelen, Volkstelling Mechelen 1796. 
20

 We vermoeden dat Bertrand op dat moment pas afgestudeerd was als jurist, mogelijk aan de universiteit van 

Leuven. 
21

 DE LANNOY Herwig, Een stad in omwenteling. Een reis door Mechelen in de ‘lange’ negentiende eeuw, 

1789-1914, p. 25. Mechelen, 2017; MAES L. Th., Het Parlement en de Grote Raad van Mechelen, p. 157-158. 

Antwerpen, 2009. 
22

 Stadsarchief Mechelen, schepenregister nr. 410, f°221r, 27 juni 1792. Met dank aan de heer François van der 

Jeught. 
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Na de slag van Fleurus op 26 juni 1794 vestigden de Fransen definitief hun gezag over onze 
gewesten. Zij maakten er geen geheim van dat zij met de rechtsorganen uit het Ancien 
Régime komaf wilden maken. De Grote Raad werd afgeschaft. De meeste raadsheren 
vluchtten het land uit. Anderen bleven als eenvoudige burgers in Mechelen wonen en 
wachtten de gebeurtenissen af.  Waarschijnlijk hoorde O.A. Bertrand hierbij. 
 
Is het in deze omstandigheden toeval dat korte tijd later - in de lente van 1795 - de mogelijk 
werkloze O.A. Bertrand op 52-jarige leeftijd schout van Heist-op-den-Berg is geworden ? 
 
 
O.A. Bertrand schout van Heist-op-den-Berg én nationaal agent van de Franse republiek 
 
Toen in het voorjaar 1795 Otto Antoon Bertrand de post van schout opnam, stond dit ambt 
al 5 jaar vacant. De vorige Heistse schout, Jan-Baptist Pansius, diende in december 1789 
immers zijn schoutschap op te geven en Heist te verlaten wegens onenigheid met de 
plaatselijke bevolking. De Brabantse Revolutie woedde toen in volle hevigheid en de 
sympathie die Pansius koesterde voor keizer Jozef II werd door de Heistse inwoners niet in 
dank afgenomen. Toen Pansius in mei 1790 naar Heist wilde terugkeren, werden zijn woonst 
en andere bezittingen vernield 23. 
 
De volgende jaren bleven onrustig. Maar de bevolking kreeg het pas zwaar te verduren na de 
bezetting door de Fransen medio 1794. Klimatologische omstandigheden speelden hierbij 
een rol. Door de kurkdroge, warme zomer van 1794 mislukte de oogst. Daarna volgde einde 
1794 - begin 1795 één van de koudste winters van de 18de eeuw. Bovendien werd de 
bevolking getroffen door talrijke opeisingen van de Franse bezetter. Hongersnood en 
armoede namen zienderogen toe. Het ongenoegen was groot. Er kwam verzet en er 
vormden zich bendes. 
 
Het is in die context dat Bertrand in maart of april 1795 in Heist arriveerde.  In de 
openingszin van zijn brief wond Bertrand er geen doekjes om en gaf meteen de precieze 
reden van zijn aanwezigheid in Heist-op-den-Berg. Hij schrijft namelijk dat hij vanwege de 
(Franse) staat verplicht (!) wordt om de wetten inzake orde en veiligheid in Heist-op-den-
Berg te herstellen en te doen naleven. 
 
De eerste beleidsdaad van O.A. Bertrand is daarom de oprichting geweest van een 
burgerwacht om orde op zaken te stellen en de bestaande wetten te doen uitvoeren. 
 
Een ander pijnpunt was de afwezigheid van een gemeentehuis in Heist-op-den-Berg. Tot dan 
werden vergaderingen gehouden in een herberg, wat de geheimhouding van wat besproken 
werd niet ten goede kwam. Zo werden de opstandelingen vrijwel onmiddellijk op de hoogte 
gebracht van de maatregelen die Bertrand tegen hen nam 24.  Bertrand stelde voor om het 
voormalige Herenhuis op de Berg in eigendom van hertog d’Ursel, heer van Heist, als 
gemeentehuis in te richten. 

                                                           
23

 Lodewijk Liekens, o.c., deel 2, p. 148-151 en 160-161. 
24

 Bertrand schrijft letterlijk: “…les sèances municipales se tiennent indécemment dans un cabaret; les 

déliberations sont connues aussitot quelles sont prises, abus qui est d’une grande ressource pour les refractaires 

aux lois puisqu’ informés à temps, ils sont dans le cas de prévenir et d’éluder les mesures prises à leur égard”. 
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Als O.A.Bertrand schrijft : “les sèances municipales se tiennent indécemment dans un cabaret ...”, zou hij dan 

deze toenmalige herberg De Zwaan op het Heistse Kerkplein  bedoeld hebben ? Vandaag is het de woonst van 
een van onze heemkirngleden.   (Bron  : Inventaris onroerend erfgoed  © Vlaamse gemeenschap   
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84820   ) 

 
Datzelfde gebouw zou volgens Bertrand tevens moeten dienen als huis van bewaring 
(‘maison d’arrêt’) om tegenstanders van het Franse regime erin op te sluiten. 
 
Gezien de revolutionaire toestand van het ogenblik hebben we onze twijfels of de 
maatregelen waarvan sprake in Bertrands brief effectief zijn uitgevoerd. We hebben nooit of 
nergens gemeentelijke verslagen of notulen gevonden die zijn opgesteld in het vroegere 
Herenhuis. In die zin lijkt de brief van Bertrand een kroniek van intenties te zijn geweest 
zonder uitvoering ervan. 
 
Op het einde van 1795 verliet O.A. Bertrand meer dan waarschijnlijk onze gemeente. We 
lezen in de Geschiedenis van Liekens: “Den 23 november [1795] werd G. Caluwaert door de 
gemeente aangesteld om voorlopig de bediening van Nationaal Agent uit te oefenen, omdat 
O.A. Bertrand meest altijd afwezig was en van zin was zijn ontslag te geven” 25. 
 

                                                           
25

 Lodewijk LIEKENS, o.c., deel 2, p. 181. 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84820
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Het voormalige “Herenhuis” vond Bertrand beter geschikt als gemeentehuis en als huis van bewaring…  
Vandaag is er het politiekantoor van Heist in gevestigd.  (foto Erfgoedbank Kempens Karakter) 

 
 
Otto Antoon Bertrand na zijn kortstondige passage in Heist-op-den-Berg (najaar 1795 - 
1800) 
 
In de volkstelling van Mechelen van 1796 vinden we het laatste geschreven spoor van O.A. 
Bertrand terug. Hij woonde met zijn vrouw en zijn 4 dochters nog steeds samen op de 
Melaan.  
 
In deze volkstelling wordt het beroep van Bertrand omschreven als “homme de loi”.  Dit wijst 
ongetwijfeld op een loyauteit van Bertrand tegenover de wetten van de Franse bezetter en 
de idealen van de Franse Revolutie. 
 
Daarna geraken we het spoor van O.A. Bertrand en zijn familie bijster. We vonden wel een 
aanwijzing (maar geen geschreven historische bron of overlijdensakte) als zou Bertrand in 
Brussel op 57-jarige leeftijd overleden zijn op 5 maart 1800 26. 
 
 
          

                                                           
26

 Gevonden op https://gw.geneanet.org/edehults?... 
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Erfgoed in de steigers in Itegem. 
                   Leo Buts 
 
Waar ooit bij het binnenkomen van ons dorp een monumentale waterburcht de wacht hield 
over het Netelandschap, staat nu, verscholen tussen de moderne gebouwen, nog het restant 
ervan, een eerder onooglijk klein wachttorentje. Die oude waterburcht hoorde ooit toe aan 
de illustere families Berthout, Van Immerseel en Gansacker die over Itegem en Bernum 
regeerden en misschien wel voor vochten.  Laatst was het de eigendom van een oude tante 
moei die het naliet aan haar neven en nichtjes, de familie Berckmans uit Lier.  Die legateerde 
het, ondertussen verworden tot ‘maison de plaisance’ in 1894, om te dienen als rusthuis 
voor ouderlingen, aan het Bureel van Weldadigheid van Itegem (later C.O.O. en O.C.M.W.).  
 
In 1973 moest het oude rusthuis plaats ruimen voor een nieuwbouw, uitgezonderd het 
wachttorentje dat zou blijven als souvenir. Nochtans was het kasteel geklasseerd ! Het werd 
aldus gedéklasseerd, afgebroken, ontmanteld en zorgvuldig overgebracht naar Bokrijk voor 
heropstanding aldaar.  Dat laatste is nooit gebeurd en zelfs werden de bouwmaterialen 
verkocht toen er in Bokrijk definitief geen optie meer voor heropbouw leek te bestaan.  
 

 
 
De achterzijde van de hoektoren nog voor de afbraak van het kasteel. (Foto documentatiecentrum Bokrijk). 
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In het voorjaar van 1975, het kasteel was dan al van in het najaar 1973 afgebroken, gingen 
bij het C.O.O. stemmen op om het ‘toreke’ ook maar naar Bokrijk te laten verplaatsen, 
omwille van geldgebrek om de noodzakelijk restauratie uit te voeren.  Immers, het toreke 
was niet beschermd als monument.  Men kan zich inbeelden dat sinds vele jaren hieraan tijd 
noch middelen zijn besteed geweest.  
 
De toenmalige heemkring van Itegem bracht als reactie tegen de voorgenomen verplaatsing, 
zelfklevers in omloop om de kosten en de restauratiewerkzaamheden op zich te nemen. 
Even voor de vakantie 1975 begonnen Leo Nestor, Romain Heylen, Flor Vets en Flor Tubex 
aan de restauratie van het dak. 

     
 

Door het kopen van de sticker kon men steun verlenen aan de restauratie  (ware grootte = 11 cm ) 

Rechts : restauratie van het toreke met de restaurateurs op de foto, links (wijlen) Leo Nestor en rechts (wijlen) 
Romain Heylen. (Foto Leo Buts)..  

 
De schalies werden afgenomen, evenals het houtwerk, uitgezonderd de middenbalk.  Ook de 
bovenste zandsteenlaag ging er af en werd nadien teruggeplaatst.  Vervolgens werd er een 
nieuw schalieberden onderdak gemaakt en, deels voor en deels na de winter, dekte Paul Van 
Eester het toreke opnieuw met schalies.  Als topbekroning werd het oude sierstuk van het 
dak opnieuw verguld met bladgoud en terug geplaatst. 
 
Rond dezelfde tijd werd echter de heemkring ontbonden. De kosten van de restauratie, 
ongeveer 30.000 Bef, bleven ten laste van Leo Nestor, zei het dat Paul Van Eester gratis 
gewerkt had.   Zo kreeg ons toreke, in het jaar van de 1000-jarige viering van ons dorp, toch 
nog zijn nieuwe hoed. 
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Bescherming als monument 
 
Op 15 april 1996, in het vooruitzicht dat het domein van het rusthuis zou overgedragen 
worden aan de Huisvestingsmaatschappij, deed de V.V.V. Heist-op-den-Berg v.z.w. een 
voorstel tot klassering van het toreke als monument.  Het antwoord van 10 mei 1996, 
uitgaande van de heer Brenders van Monumenten en Landschappen, was ‘dat het torentje 
slechts een fragment is van een groter geheel waarvan op het terrein thans niets verder meer 
van overblijft’, en ‘dat het gebouw als karikaturaal kan worden bestempeld’.  Aldus vond hij 
een bescherming niet zinvol.  Blijkbaar had de heer Brenders de zaak niets eens voorgelegd 
op de provinciale commissie voor klassering.  Op 14 december 1996 werd de commissie door 
de V.V.V. aangeschreven en bevraagd omtrent het voorstel.  In hun verslag van de 
vergadering van 15 januari 1997 spreekt de commissie zich positief uit over de bescherming 
als monument.  Tot op heden echter verkreeg het toreke zijn bescherming als monument 
nog steeds niet.  
 
En nu ? 
 
Ondertussen werd het ‘nieuwe’ rusthuis omgevormd tot sociale woningen (appartementen) 
en kwam er zelfs nog een straat achter te liggen met nog meer moderne woningen en 
appartementen.  In herinnering aan de oude site, die ooit de naam droeg ‘Hof Ter Strapen’, 
kreeg deze nieuwe belendende straat de naam ‘Ter Strapen’.  Er daarmee staat ons 
wachttorentje heel alleen tussen de moderne buildings.  
 

 
 

Opknapbeurt juni 2018. (Foto Leo Buts). 
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Het torentje werd door het O.C.M.W. overgedragen aan de gemeente Heist-op-den-Berg en 
is thans netjes ingekleed in het geheel van moderne architectuur.  Dat het torentje ook de 
tand des tijds voelde is maar normaal en vandaag is men dan ook bezig aan een 
opknapbeurt.  Het dak werd al eerste aangepakt.  Wat er eventueel nog zal volgen is ons 
onbekend. Maar het dak is uiteraard belangrijk.  
 
Van waterburcht tot maison de plaisance - 1756 
 
De restauratie van 1975 en 2018 brengt me ontegensprekelijk naar de grote verbouwing van 
de burcht tot ‘maison de plaisance’ anno 1756.  De oude, wellicht aftandse burcht, zoals we 
ze uit de gravure nog kennen, was in 1756 klaarblijkelijk verouderd. Er viel niets meer ‘te 
verdedigen’ en het was de hype van de tijd toen om als statussymbool eerder een ‘lusthof’ 
te bezitten dan een stoere burcht. Dat die verbouwing gebeurde in 1756 maakt het 
balkonhek boven de voordeur ons duidelijk door de verstrengelde initialen en het jaartal die 
het bevatte. Het balkonhek is mee afgebroken in 1973, overgebracht naar Bokrijk en later 
ook wellicht met de andere bouwmaterialen verkocht geweest. Uiteraard is de vraag wie 
deze verbouwing liet uitvoeren. Eén en ander kan men dus uitmaken aan de hand van die 
initialen M V R en G die naast het jaartal 1756 in het balkonhek verwerkt zijn.  Jozef Weyns 
merkte dit ook op bij de (nakende) afbraak. In Ons Nieuws wijdt hij een artikel over dit 
raadsel van de initialen. Zijn verhaal gaat als volgt :(27) 

 
Het ligt voor de hand dat wij moeten zoeken in de 
lijst der heren van Itegem. ……Ik heb ijverig gezocht 
in de lijst der Heren van Itegem, inzonderheid 
omstreeks 1750. Heb ik de oplossing gevonden ? 
Neen, slechts een vermoedelijke oplossing. Ziehier 
mijn voorstel. In 1742 deed Jacomo Gerebrandus 
Gansacker, geboren te Itegem (d.w.z. op Ter Borcht, 
feitelijk dus Heist), het verhef der heerlijkheid 
Itegem. In 1757 is hij gehuwd met Maria Theresia 
Josepha Van Reynegom. En nu moeten we goed 
toekijken, we zijn omstreeks de tijd van de herbouw 
van het kasteel (1756). De naam Gansacker past niet 
voor ons monogram in het balkonhek, maar de 

 
 

Wapenschild met initialen en jaartal 
 in balkonhekken (Ons Nieuws 23/11/1973) 
 

naam van zijn vrouw wel. Laat ik de beginletters van elke lettergreep met een 
hoofdletter schrijven, dan krijgen we MaRia Van ReyneGom. Dat zou dus passen, 
alleen de N in Reynegom is dan als beginletter van een lettergreep overgeslagen, 
maar dat vind ik niet zo erg : daarop ligt niet de klemtoon. …. Daarmee is het raadsel 
van de letters opgelost, maar nog niet het raadsel van de datum : onder de letters 
staat 1756, en Maria van Reynegom werd de vrouw van Jacomo Gerebrandus 
Gansacker pas in 1757. Hoe moeten we hier een mouw aan passen ? 

                                                           
27

 WEYNS J., in Ons Nieuws dd 23/11/1973 p 20. 
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Hier kunnen we, meen ik een romantisch verhaaltje inlassen. Wij keren ertoe terug 
naar de ‘goede oude tijd van Maria Theresia’. Daar is een pronte jonkheer van 30 
jaar, met witte zijden kousen, schoenen met gespen, fluwelen donkere kniebroek, een 
lichtgroene, breedpandige justaucorps, d.i. een lang getailleerd, met geel en goud 
afgeboord, zwierig vest, en een wijnkleurige openhangende frak, een korte pruik en 
een steek of driekantige hoed. Het is Jacomo Gerebrandus Gansacker. Hij is verliefd 
met een lieve freule, met bepoederd kapsel, sluitend blauw keurslijf en een ruisende 
weelde van dekoratief vallende rokken, die slechts de neusjes van haar fijne rode 
schoentjes laten zien. Dit is Maria Van Reynegom. We zijn nu in 1756, één jaar voor 
de bruiloft en nu kunnen we twee veronderstellingen maken : ofwel heeft Jacomo 
Gerebrandus gezegd : ‘Eerst het nest en dan de bruid’ hetgeen onze boeren op hun 
manier zouden zeggen : ‘Eerst het kot en dan het varken’’; ofwel heeft Maria gezegd 
‘Lieve Jacomo, uw Ter Borcht is een verouderd slot; zoudt ge er niet om denken, er een 
lief modern huis van te maken, naar de smaak die thans uit Parijs, uit het hof van 
Lodewijk XV, naar ons overwaait ?’ Jacomo heeft te oordelen naar het jaartal in het 
balkonhek, aan die wenk met bekwamen spoed gehoor verleend en inderdaad het 
kasteel laten vernieuwen. Zoals het een verliefde bruidegom past heeft hij de 
naamletters van zijn aanbedene laten verwerken in het balkonhek van het huis dat 
voor haar bestemd was. …. Misschien zat Jacomo er geldelijk eerder berooid voor en 
kwam het geld voor het nieuwe Ter Borcht van de kant van Maria van Reynegom en 
heeft zij zelfs geëist, dat zoiets moest blijken uit de naam in het balkonhek… . 

 
Tot daar het verhaal van Jef Weyns.  Mooi is het wel, maar spijtig genoeg is er niets van 
waar.  Romantiek moet vooreerst geweerd worden in historische bevindingen.  Dus ‘van het 
kot en het varken’ verwijzen we naar praatjes tijdens gezellige winteravonden bij het 
haardvuur, want hier vindt het geen plaats.  Jef Weyns zocht in de lijst der heren van Itegem, 
en dat is misschien al een eerste misslag.  Lang niet alle kastelen zijn van de dorpsheer, ook 
al zijn ze er van geweest ; er waren kinderen en die moesten een erfenis delen.  En dan gaat 
hij de toer op van hoofdletters van elke lettergreep van de naam van de vrouw, maar hij 
geeft toe dat het niet schijnt te kloppen.  Toch vindt hij het niet erg.  Ook zegt hij zelf dat de 
naam Gansacker niet past bij de initialen ; inderdaad niet als elke eerste letter van een 
lettergreep er moet in voorkomen.  Vervolgens lost hij het raadsel van de letters op met een 
romantisch verhaal of zelfs met een gissing naar de sponsoring door de jonge bruidegom.  
Ook gissingen zijn uit den boze tenzij gefundeerde hypothesen.  
 
Nochtans is het raadsel - eigenlijk is het geen raadsel - direct opgelost.  Men neme de 
parochieregisters van Itegem en men ontwaart er dat de oudste dochter van wijlen de 
dorpsheer Jacobus Ferdinandus Gansacker en van wijlen Maria Theresia Fredericx, met 
name Maria Martha Gansacker gehuwd is met Matheus Van Raevels, omstreeks 1755. Zij 
vertoeven te Itegem want hun kinderen worden er achtereenvolgens geboren :  
 

- naamloos kind, overleden 10 april 1756 te Itegem 
- naamloos kind, overleden 27 juni 1758 te Itegem 
- Petronella Carolina Van Raevels, geboren te Itegem op 13 januari 1761 
- Jacoba Maria Theresia Van Raevels, geboren te Itegem op 27 september 1762 
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Door het feit dat latere erfgenamen van dit echtpaar (kinderen Berckmans) omstreeks 1840 
de goederen delen met inbegrip van het kasteel Ter Borcht, mogen we met zekerheid stellen 
dat de oudste dochter van wijlen Jacobus Ferdinandus Gansacker en van wijlen Maria 
Theresia Fredericx, met name Maria Martha Gansacker wel degelijk eigenares was van het 
kasteel. Ook de volkstelling van 1796 bevestigt dat dit gezin op het kasteel woonde.  
 
Daarmee lost ook het raadsel van de initialen zichzelf op, zonder uitsluiting van letters of 
lettergrepen of dergelijke. De letters M V R en G staan voor niets meer of minder dan 
Matheus Van Raevels en Maria Gansacker. De letter R werd nog eens omgekeerd 
weergegeven, kwestie van symmetrie. 
 
 

 
 
 
De oude waterburcht zoals ze weergeven is in het werk van baron J. Leroy, Notitia Marchionatis Sacris Romani 
Imperii, …., Amsterdam 1678, getekend door Harrewijn. In de hoeken staan de wapenschilden van Gansacker 
en Bollaert, toenmalige heren van ons dorp. 

 
 
Meer over het verdwenen kasteel Ter Borcht, vanouds ook Ter Strapen genoemd, schreef ik 
in 2003 neer in mijn uitgave ‘Een bijdrage tot de geschiedenis van Itegem, nr. 18, “Ter 
Borcht”.  
 
Dit nummer is nog te verkrijgen, zowel in heemmuseum Die Swane28  als bij mezelf 29. 

 

 
                                                           
28

 Vrij te bezoeken elke zondagnamiddag van 14 tot 18 u. (maart-oktober) 
29

 Leo Buts : tel. 0497-16 53 18  –  E-mail butsingahem@gmail.com 
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Agenda 
 

Zondagnamiddagen in de zomermaanden   
 
Heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, Heist-op-den-Berg, open van 14 tot 18 uur. 
Toegang gratis.  Tijdens de vakantiemaanden  zijn er op 8 en 22 juli en 12 augustus. 
weefsessies op het historisch weefgetouw.  

 

Vrijdagen 20 juli en 17 augustus 2018  :  Volksmuziek in de Pandoerenhoeve 
 
Het stemmige heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve ontvangt weer diverse 
virtuozen van de Europese volksmuziek.  Toegang gratis, maar vooraf te reserveren wegens 
beperkte bezoekersruimte.  Mail naar Gaston van den broeck (uiterlijk 14 dagen voor het 
evenement) op het E-mailadres  ston@telenet.be 
 

 

Zondag 22 juli 2018:  Fietsen in onze Netevallei. 
 
De start is om 13 u. 30 aan het lokaal van Natuurpunt, Leopoldlei 81 te Hallaar. 
Iedereen is welkom ; deelname is gratis. 
Organisatie : Natuurpunt  afdeling Heist-op-den-Berg. 
 

 

Zaterdag 11 augustus 2018 :  Uitstap naar museum te Halen om 13.30 u. 
 
Vertrek aan de kerk van Booischot om 12.30 u.  Carpooling wordt georganiseerd.  Inschrijven 
kan tot ten laatste 27 juli, door overschrijving van 12,00 Euro op rekening nummer BE13 
4161 0959 5139 van Heemkring Die Swane, met daarbij de vermelding “uitstap Halen”. 
 
Zie voor meer informatie pagina 105 van deze Swanekoerier.  
 

 

Zondag 29 augustus 2018 :   Molendag  en oogstfeest op het  heemerf Kaasstrooimolen en 
Pandoerenhoeve aan de Bruggeneindse Heibaan. 
 
Kom kijken en genieten van stemmige volksmuziek en van overheerlijke spijs en drank : vers 
brood en taartjes uit de bakoven !  De molen is natuurlijk, zoals elke zondag, te bezichtigen. 
 
Dit jaar verwachten we weer een hele reeks “oldtimer” landbouwtrekkers en zal met een 
authentieke “dorsmolen” getoond worden hoe het machinaal dorsen van het graan in zijn 
werk ging in vroegere tijden. 
 
Het heemerf is zoals steeds gratis toegankelijk.  Iedereen welkom. 
 


