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Met de deur in huis
De redactie
In een terugblik over onze recente heemkringactiviteiten springt alvast één evenement
prominent in het oog : de oogstfeesten op zondag 26 augustus -- provinciale molendag! - op
het heemerf. Die groeiden ondanks het wat mindere weer doch mét het nodige tractorenen dorsmolengeweld uit tot een mega-succes.

(foto Gaston van den broeck)

Op dit zelfde heemerf te Bruggeneinde nadert het project "inrichting en opwaardering van
het molenkot" stilaan zijn voltooiing. Allround kunstenaar Dieter Dresselaers heeft voor de
teerlingen van het molenkot een reeks prachtige tekeningen in de heemkundige sfeer
uitgewerkt, die weldra het voorgeborchte van de molen in een artistieke oase en tevens een
oord van volkse educatie zullen omtoveren... We houden u op de hoogte !
Van het Openluchtmuseum Bokrijk ontving onze kring een vraag tot medewerking om samen
met hen de erfgoedbanden tussen het Openluchtmuseum en de inwoners van Heist te
kunnen verstevigen. Er was ook al een concrete vraag van Bokrijk aan onze kring om met
Open Monumentendag het domein te bezoeken waar alsdan de restauratie van het huis van
Janneken Coeckelberghs centraal komt te staan. Gezien onze eigen OMD-activiteit is dat
niet mogelijk, maar we staan uiteraard wel positief tegenover de vraag tot nadere
samenwerking.
Op vrijdag 19 oktober a.s. organiseren veel heemkringen in de Kempen de “Nacht van het
Kempens Erfgoed”. Die vrijdagavond zal er vanaf 20.00 u. in de Pandoerenhoeve “Stoute en
plezante volksmuziek” voor burgers, boeren en buitenlui te horen zijn. Deze avond vol jolige
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muziek werd alvast bij de vzw Kempens Karakter aangemeld om te worden ingeschreven op
het programma van de Nacht van het Kempens erfgoed . (zie agenda op pagina 160)
Onder impuls van Liljan Verstraeten, één van onze gewaardeerde super-actieve nieuwe
bestuursleden, krijgt de geheel vernieuwde website van de heemkring stilaan vorm. Naast
onze kring en het heemmuseum zal hierin ook aan het heemerf, het heemkundig
documentatiecentrum en -archief, de Swanekoerier en de radio-collectie van Remy
Waegeman de nodige ruimte worden toebedeeld !
Open Monumentendag in Heist op zondag 9 september gaat door van 10.00 tot 17.00 uur, in
het huis Dens te Booischot, Dorpsstraat 64. Dat is een eerbiedwaardige burgerwoning uit
1754 die een belangrijke historische betekenis met zich draagt. Vooraf inschrijven voor de
gegidste rondleidingen bij bestuurslid Paul Van Hemeledonck is noodzakelijk. Wie zeker wil
zijn van een plaatsje, weet dus wat te doen ! (zie ook pagina 147)
Wij vragen ook nu reeds uw aandacht voor de Heistse viering van het einde van de Eerste
Wereldoorlog, waaraan de heemkring actief deelneemt met de organisatie van een lezing
door Bruno De Wever over W.O.I op 14 november in cultuurcentrum Zwaneberg.
Met een vooruitblik op 2019 kan al worden gemeld dat we bij de start van het nieuwe
museumseizoen op zondag 3 maart 2019 van wal steken met een kleine maar fijne
openingstentoonstelling, dit keer onder de veelbelovende noemer : “Vroomheid met naald
en draad”.
In het heemkringbestuur wordt er van gedroomd om volgend jaar nog eens een Zwaantje uit
te geven, want het laatste jaarboek dateert immers al van… 2007 ! De nieuwe publicatie zou
dan in het teken staan van de herdenking -na 10 jaar- van het overlijden van oud-voorzitter
Marcel Van der Auwera. Dan wordt het uiteraard stilaan tijd om de hand aan de ploeg te
slaan, teneinde dat nog ongeboren Zwaantje uit te broeden. Wie daarvoor nog bruikbare
teksten moest "liggen hebben", wordt bij deze uitgenodigd om contact op te nemen met één
van onze bestuursleden.
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Een Heistse Truyts - vervolg van het verhaal
Dirk de Wever
Begin dit jaar publiceerden we in de Swanekoerier 1 de wederwaardigheden van Romanus
Truyts en zijn gezin. Zij lieten aan het einde van de 19de eeuw Heist achter zich en trokken
naar Brazilië. Marc Storms, pleitbezorger in Sao Paulo van het Belgisch Patrimonium in
Brazilië 2, maakte een Portugese vertaling van die tekst en bezorgde hem aan de Braziliaanse
Suzana Truyts. Deze fiere nazaat van Romanus Truyts verzamelde op haar beurt een aantal
weetjes omtrent de stam Truyts. Marc bood zich eens te meer aan als de verdienstelijke
vertaler. Het resultaat lees je hierna, zij het licht aangepast.
Migratie van de familie Truyts naar Brazilië
De afschaffing van de slavernij in 1888 confronteerde de Braziliaanse economie al vlug met
een enorm tekort aan werkkrachten. Als redmiddel ging de regering, en in het bijzonder die
van de deelstaat São Paulo, al vlug actief mensen uit Europa aantrekken. Zij startten diverse
propagandacampagnes, en zonden hele legers ronselaars uit om de kansen op beloftevolle
tewerkstelling wijd en zijd bekend te maken. Een voorspoedig leven wenkte aan de horizon...
Die berichten kwamen ook de Heistenaar Romanus Truyts ter ore. Met zijn 48 jaar was hij al
niet meer zo jong, maar toch besloot hij met vrouw en kinderen te emigreren naar Brazilië.
Het gezin scheepte begin september 1890 in te Antwerpen
De overtocht van de Truytsen naar Brazilië
Het passagiersschip SS Ohio, dat hen in Antwerpen oppikte, was voor zijn tijd zeer modern.
Het vervoerde meer dan 1.000 passagiers, 84 in eerste klas, 132 in tweede, en 789 in derde
klas. Het was eigendom van een Duitse rederij, de Norddeutscher Lloyd in Bremen, en had
naast zijn twee masten als een der eerste van zeeschepenvloten een stoomturbine. De
Truytsen stonden voor een zeereis van 40 dagen om Rio de Janeiro, de hoofdstad van
Brazilië, te bereiken.

1
2

Zie De Swanekoerier nr. 2 – 2018, p. 35
Meer over het project van Marc Storms op : http://belgianclub.com.br/nl/imigra%C3%A7%C3%A3o-belga
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Die overtocht was echter allesbehalve
een pretje. De migranten werden vanaf
de afvaart aangemaand om zorgvuldig te
letten op hun bagage, maar zij konden
niet voorkomen dat zij, eenmaal aan
boord, continu slachtoffer waren van
kleinere diefstallen, en bij tussenstops of
bij het aanmeren op de eindbestemming
verdwenen zelfs delen van hun grote
bagage.
De stoomgenerator voor de turbine
werkte op steenkool… en braakte dag en
nacht massa’s roet uit ; het schip was
tijdens de vaart steeds in een dense,
zwarte nevel gehuld. Roet en zweet, je
slaat er zwart van uit.

Het eten werd toebedeeld per groep van zes personen ; een van hen was verantwoordelijk
voor de verdeling. Slapen deden de derdeklasreizigers in grote zalen, een paar honderd
personen per zaal. Men hield ’s nachts zijn bovenkleding en schoeisel aan, en dit voor de
ganse reis. Mannen en vrouwen – de laatsten samen met hun kinderen - logeerden apart.
Aan sanitaire voorzieningen was er groot gebrek. De nood eraan was des te groter. Reken
daarbij nog de vele zeezieken bij stormweder. Vuilnis en afval maakten sowieso van het
tussendek een vochtig broeinest. Mazelen, malaria en schurft waren nooit veraf, maar het
ergste was de alles overheersende, ondraaglijke stank.
Op 22 oktober 1890 kwam het schip aan in de haven van Rio de Janeiro. Met kleinere
schepen werden de migranten overgebracht naar een groot opvangcentrum op een eiland
voor de kust. Dat eiland droeg wel een poëtische naam, Bloemeneiland (Illa das Floras).

Illa das Floras
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Illa das Floras

In dit centrum werden de migranten eerst medisch gekeurd en aansluitend voor 2 weken in
quarantaine ondergebracht. Dan haalden hun toekomstige werkgevers of de
vertegenwoordigers van de nederzetting, waarheen ze zouden verhuizen, hen op.
Zo kon het gezin Truyts op 4 november 1890 per trein naar hun finale bestemming
vertrekken, naar het dorp Jacareí in de vallei van de rivier de Paraíba (deelstaat São Paulo).
Vanaf het station van Jacarei was het nog 7 km verder naar de nederzetting Boa Vista, wat
“mooi uitzicht” betekent.

Station van Jacarei

De Nederzetting Boa Vista
De Braziliaanse overheid had in 1888 een privé fazenda (landbouwonderneming)
overgenomen, en in 91 loten verkaveld, elk 10 à 11 hectare groot. De loten werden
aangeboden aan 1,25 reis/m². Dit komt per lot uit op een tegenwaarde van ongeveer 50
dollar!
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In 1890 leefden er op de fazenda reeds ongeveer 450 mensen. Het merendeel van de
nieuwe kolonisten bleek in staat te zijn om hun lot contant te betalen. De nederzetting werd
dan ook op korte tijd erkend als deelgemeente van Jacarei. Ze bevond zich – zoals gezegd op 7 km van het centrum van Jacareí, van waar er een spoorverbinding was, zowel naar Rio
de Janeiro als naar São Paulo, twee aparte spoorverbindingen, gescheiden door de Paraibarivier.
Het aankomstenregister vermeldt – enigszins verbasterd - de namen van alle gezinsleden
met hun leeftijd (zie register, nrs. 25464 tot 25470). Beter herkenbaar zijn de naam van het
schip en de uiteindelijke bestemmingsplaats van onze migranten .

De Swanekoerier sept.-okt. 2018

~ 135 ~

De Europeanen die naar Brazilië emigreerden hoopten meestal eigenaar te worden van een
stuk land. Zij hadden niet alleen zelf hun overtocht betaald, maar waren bereid om geld te
lenen om een grond te verwerven. Men noemde hen de “spontane” immigranten. Van hen
werd verwacht dat zij nieuwe teelten zouden starten en vernieuwende landbouwtechnieken
zouden introduceren. Als tegenprestatie gaf de overheid gratis vervoer, een voorlopig
onderdak, opleiding en gunstcondities bij de aankoop van een grond. Het ging om terreinen,
waarop destijds jarenlang koffie was geteeld (denk aan de slaven…).
Van de nieuwe kolonialen werd verwacht dat ze zelf een huis zouden bouwen met 90 m2
woonoppervlakte. Hun eigendom kregen ze aanvankelijk slechts ten voorlopige titel. Na
verloop van 6 maand moesten ze 5 ha grond gerooid en herbeplant hebben… Definitief
eigenaar werden ze pas als ze alle aangegane schulden gelicht hadden.
Helaas kwam de Braziliaanse overheid zelf haar afspraken met de kolonisten niet steeds na.
De achtergrond hiervan was de val van het keizerrijk en de uitroeping van de federale
republiek in 1889. De nieuwe heersers erkenden niet langer een aantal wetten en decreten,
voordien ondertekend door de keizer. Zo beklaagden de migranten van de nederzetting Boa
Vista zich in november 1891 in een brief aan de provincie São Paulo over het feit dat ze aan
zichzelf overgelaten waren, dat ze hun eigen zaaigoed dienden te voorfinancieren en geen
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krediet ontvingen van de lokale handelaars. Verschillende kolonisten verlieten overigens dat
jaar de nederzetting en zochten elders hun heil.
Het leven van de familie Truyts in Brazilië
Met hun ervaring als landbouwers in ons land, kwam het gezin Truyts en hun medestanders
er al vlug toe om diverse nieuwe teelten te starten en een deel van de opbrengsten in de
nabij gelegen stad te verkopen.
Zo bleek dat de nederzetting Boa Vista reeds in 1892 al heel
wat rijst, aardappelen, bonen en maïs produceerde. De
koffie had afgedaan als monocultuur. Romanus ontwierp en
bouwde zelf een waterrad voor een molen, waarmee hij
zowel maïs als cassave en maniok kon malen, producten die
hij met een ossenkar van eigen makelij naar de markten van
São José dos Campos vervoerde en ze er op een gepachte
verkoopstand aan de man bracht.
Een goed jaar nadat Romanus zijn lot had verworven, kocht
zijn oudste zoon Franciscus eveneens een stuk
landbouwgrond, goed 11 ha groot. Zo kon hij zijn eigen weg
gaan.

Hieronder : attest van overlijden van Joanna Geens

Jarenlang gaat voor de Truytsen het leven en het werk zijn
gewone gang… tot in 1906, het jaar waarin Romanus’
vrouw, Joanna Geens, overlijdt aan een longontsteking.
Romanus, eenmaal weduwnaar, begint te piekeren over
zijn toekomst. Hij is intussen 68 jaar oud, en beslist ten
slotte om terug te keren naar België, naar Heist. Zijn
kinderen waren intussen inderdaad allen aan de slag en
konden verder zonder hem.
De afstammelingen van Romanus
De bewoners van de nederzetting Boa Vista leefden in
nauw onderling contact, en het lokale leven en vertier
speelde zich af in de eigen kolonie. Ze bouwden er hun
eigen kapel "Senhor Bom Jesus” voor de kerkelijke
diensten.
Suzana weet weinig te vertellen over de dochters van Romanus Truyts… De een na de
andere dochter trouwde. Ze gingen allen hun eigen weg.
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Franciscus Truyts, (geboren in 1872), oudste zoon van Romanus, trouwde met Eulalia
Ricardina Andrade. Hij richtte de koffiebranderij Truyts op in het begin van de 20 e eeuw. Ter
zijner nagedachtenis werd naar hem een straat in Jacareí genoemd: de Rua Francisco Truyts.

Franciscus Truyts

De andere zoon van Romanus, Amandus, geboren in 1883, trouwde met Maria José da
Conceição. Ze hadden twee zonen, Deniz en Ernesto.

Amandus zette de landbouwactiviteiten van zijn vader verder
en vestigde zich in de eerste helft van de twintigste eeuw in
de straat Barão de Jacareí.
Ernesto Truyts, zijn jongste zoon, geboren. in 1910, trouwde
met Margarida Garcia Domingues, dochter van een Spaanse
immigrantenfamilie, die op dezelfde nederzetting Boa Vista
actief was. Ze kregen 13 kinderen: Ernesto, Amands,
Vicente, Mercedes, Manoel, Elaine, Irene, Clarisse, Ari, Israel,
Nilde Maria, Eliana en Josué.
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Ernesto werkte tot zijn pensionering bij de spoorweg Central do Brasil – Rede Ferroviária
Federal en te zijner ere werd ook een weg naar hem vernoemd. Manoel Truyts, ook zoon
van Ernesto, geboren in 1938, kreeg ook een straat met zijn naam

Vicente, een van Ernesto’s zonen, en zijn vrouw
Marlene

Ernesto en Margarida

En wat blijkt in 2018 ? ?
De Truytsen breidden onafgebroken hun gelederen uit, en droegen steeds meer bij aan de
ontwikkeling van Jacarei, een plek, die intussen uitgegroeid is tot een heuse stad. Ge vindt
hen terug als ingenieur, geneesheer, bestuurder, handelaar, advocaat, politieker, enz… Een
van hen is zelfs profvoetballer…, maar allen danken ze hun bakermat aan Romanus en zijn
vrouw, de Heistenaars, die in het jaar 1890 voor hen de start gaven.
En ten slotte, de revolver, waarmee
het eerste deel van het verhaal (in de
Swanekoerier nr. 2/2018) eindigde :
Had Romanus vooraf een vermoeden
dat hij ginder wel eens bangelijke
avonturen zou kunnen meemaken?
Misschien wel. De roep is dat hij dit
wapen inderdaad enkele keren heeft
‘moeten’ gebruiken…
Toen Romanus terug in Heist
belandde droeg hij het nog bij zich.
Na zijn overlijden in 1924 bewaarden
zijn Heistse verwanten het, en tenslotte - door toedoen van Jos Aerts - kwam het kleinood in
handen van de Braziliaanse Suzana. Zij vereert het vandaag als een echte relikwie.
_________
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De klokjesgentiaan - een zeldzaam juweel in de Bruggeneindse Goren
André Geens
De stichters van onze kring wisten het al bijzonder goed te verwoorden toen ze eind jaren
’40 van de vorige eeuw de doelstellingen van hun nagelnieuwe heemkundige kring
optekenden : “Onze vereniging beoogt (…) het behouden en verhogen van plaatselijk natuuren kultuurschoon ; (…)”. Die twee-eenheid was en is nog steeds voor heel veel leden van
heemkring Die Swane de evidentie zelf en de bezorgdheid om de leefomgeving van onze
streek ligt hen nauw aan het hart. Talrijk zijn de bijdragen over de natuur in ons heem die in
de loop der jaren bijeen werden geschreven door auteurs die allemaal goed thuis zijn in die
boeiende materie.
Het was dan ook een aangename verrassing wanneer ons tijdens de snikhete oogstmaand
van dit jaar een berichtje werd toegezonden door een van onze leden-natuurkenners, Joris
Bosmans, waarmee hij meldde dat er zowaar nog eens een klokjesgentiaan werd gevonden
in de Bruggeneindse Goren. Het is natuurlijk geen toeval dat die plant juist daar voorkomt,
want hier bevinden zich nog enkele heidepercelen die door de Heistse natuurpuntwerkers
moedig in stand worden gehouden als kostbare relicten van wat eens de 1.000 ha grote
Goorheyde is geweest in het hinterland van de Kaasstrooimolen.

De “Goorheyde” op de Ferrariskaart (ca 1775). De indeling in percelen van het gecultiveerde land omringt een
groot areaal heide. Ook de Netevallei (onderaan) is duidelijk te onderscheiden.
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Hoewel de typische flora van de natte heide maar met moeite overleeft in de kleine percelen
die in de Goren gevrijwaard bleven van aantasting, kan met zekerheid worden aangenomen
dat in de bodem nog heel wat potentieel aanwezig is in de vorm van een sluimerende
zaadvoorraad, die geduldig wacht op de terugkeer van gunstige omstandigheden om te
ontkiemen. En dat leidt soms tot verrassende ontdekkingen !

Links : Een eenzame klokjesgentiaan, “gesloten
met een sierlijke wrong”, gevonden in de
Bruggeneindse Goren op 8 augustus 2018.
(Foto Joris Bosmans)
Hieronder : zo ziet Gentiana Pneumonanthe er uit
als bij zonnig weer de bloemkelk geopend is.

© Wikimedia commons

De vondst van een klokjesgentiaan deed onwillekeurig terugdenken aan een leesstukje dat
lang geleden (in de periode 1950-1951 !) handelde over diezelfde wondermooie bloem in de
Goren. Het verscheen in het heemkundig jaarboek “Zwaantje II” en de auteur was
onderwijzer Jef Van den Brande, heemkundige en natuurkenner die regelmatig
lezenswaardige artikels schreef over de fauna en flora van onze streek.
We vonden het dan ook de gepaste gelegenheid om na 68 jaar dat artikel over de
klokjesgentiaan nog eens te publiceren, vooral omdat het een mooi beeld geeft van wat ook
halverwege de 20e eeuw nog maar een fractie was van het ooit immense heidegebied, maar
toen nog wel gezegend met heel wat meer resterende natuurwaarden dan nu het geval is.
Want vandaag kunnen we er alleen maar van dromen dat die prachtige plant tezamen met
een resem andere zeldzaamheden ooit weer in een behoorlijk aantal mag gedijen in de
Bruggeneindse Goren. Geniet dus mee van wat “meester Jef” er indertijd over schreef :
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“Wie in augustus of in de eerste helft van september door de Goren wandelt, ontmoet er met
wat geluk, de ranke, diepblauwe klokbloemen van de klokjesgentiaan.
Het is een verrukking, plots voor deze heerlijke bloem te komen staan. In de Goren kan het
gebeuren dat ze, wanneer ge er helemaal niet aan denkt, plots midden op de weg vóór u
staat. Is het dan een dag vol zon, dan staan de mooie bloemen heerlijk open en ge bukt u
onwillekeurig om ze van dichtbij te bezien. Ze te plukken zou ik u niet raden, deze plant is
betrekkelijk zeldzaam, ze verdient ten volle bescherming. Is het een regendag, of slechts een
dag met overtrokken, grijze lucht, dan is er veel kans, dat ge de plant niet eens bemerkt en er
achteloos aan voorbijloopt. Dan houdt ze immers haar bloemen hardnekkig gesloten, maar
ook dat doet zij in schoonheid met een sierlijke wrong.
De klokjesgentiaan is een doorlevende plant. Ze bezit geen bladrozet, maar heeft in de grond
een stevige wortelstok, die met kleine schubvormige bladjes omgeven is. De stengel staat
rechtop. De bladeren zijn smal lintvormig en lopen naar het einde spits toe. Ze zijn zittend
(ongesteeld) en staan paarwijze tegenover elkaar.
In de oksels van de bladeren aan het bovendeel van de stengel ontstaan vier tot zeven
bloemen. De onderste groeien aan een steel, de bovenste zelden. De bloemkroon gelijkt aan
een trechter, aan de rand zijn vijf omgeslagen slippen.
De honing zit diep in de bloem. De bloemkroon is donkerhemelsblauw, van buiten met vijf
groene strepen. Alpenkenners raken maar niet uitgepraat over de heerlijke hemelsblauwe
kleur van de gentianen op de Alpenweiden. Daar groeit de stengelloze gentiaan (Gentiana
acaulis L.) met grote klokbloemen. Onze klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe L.) is heel
wat bescheidener wat de afmetingen zijner bloem betreft, doch de door geen andere bloem
in onze streek geëvenaarde hemelsblauwe kleur heeft hij met de grote stengelloze gentiaan
der bergen gemeen.
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Links : de alpenbloem waar Jef
Van den Brande naar verwijst in
zijn artikel is een van de talrijke
soorten gentianen die te
bewonderen zijn in het gebergte.
Deze diepblauwe stengelloze
gentiaan, een familielid van onze
inheemse klokjesgentiaan, komt
nog massaal voor op de
alpenweiden. Een wereld van
verschil met de natuur in
verdrukking in ons Kempens
heem…
(Foto A. Geens – 16/06/2018 –
Fürenalp , kanton Nidwalden CH)

Dagjesmensen en gelegenheidstoeristen plukken soms in groot aantal deze bloemen en
beroven aldus de heide van een harer schoonste sieraden. Met wat nut trouwens? Geplukt,
rollen deze geheel op de zon ingestelde bloemen zich spoedig tot de bekende sierlijke wrong
ineen en het kost moeite ze in een vaas weer tot ontplooiing te brengen.
De klokjesgentiaan verkiest een turfachtige ondergrond op de natte heide of op het veen.
Aldus is het te verklaren dat hij in de veenachtige formatie van de Goren te Bruggeneinde
voorkomt. In ganse streken van het land ontbreekt hij, doch waar hij zijn geschikt midden
heeft kan hij in groot aantal voorkomen. Zo groeien o.a. honderden van deze prachtige
planten in de omgeving van het kasteel Maxburg bij Meer.
In landen waar een natuurbeschermingswet bestaat, komt de klokjesgentiaan voor op de lijst
van de volledig beschermde planten, die op hun standplaats onaangeroerd moeten blijven
groeien en waarvan zelfs de bloemen niet mogen geplukt worden, ook niet door mensen met
een botaniseertrommel.
De Latijnse naam (Gentiana pneumonanthe L.), een Franse volksnaam (Pulmonaire des
marais) en de Duitse naam (Lungen-Enzian) van deze plant, wijzen er op, dat de
klokjesgentiaan in de oude tijden in de volksgeneeskunde gebruikt werd als heelmiddel tegen
longziekten en zware verkoudheden. De hedendaagse werken over geneeskruiden, welke ik
kon raadplegen, vermelden dit gebruik niet meer.
De moderne geneeskunde heeft voor het afdrijven van grote ingewandswormen een
specialiteit ter beschikking, blauwe pillen met uittreksel van gentiaan als werkend
bestanddeel en waarin het hemelsblauw van de gentiaan tot een verschrikkelijke intensiteit is
opgedreven.
Men spreekt wel eens over “de blauwe bloem der poëzij” of “de blauwe bloem der
phantasie”. Voor mij is deze blauwe bloem geen andere dan de gentiaan, voor onze streek de
klokjesgentiaan uit de Goren. Wie haar op een zonnige zomerdag als een heerlijk
sprookjeswonder midden op zijn weg in de Goren ontmoet, zal dit begrijpen.”
________

De Swanekoerier sept.-okt. 2018

~ 143 ~

Onthou vooral, beste lezer, dat onderwijzer Jef Van den Brande het in 1950 nog heel gepast
vond om een belerend zinnetje in zijn opstel te verwerken, namelijk dat “dagjesmensen en
gelegenheidstoeristen soms in groot aantal deze bloemen plukken en aldus de heide beroven
van een harer schoonste sieraden”… Vergelijk deze uitspraak met die ene, eenzame bloem
die anno 2018 haar kopje opstak tussen de alom tegenwoordige pollen pijpenstrootje. Er
hoeft dus niet voor gevreesd dat de gelegenheidstoerist in de verleiding wordt gebracht om
“een groot aantal” klokjesgentianen te laten eindigen in een vaas, zoveel is zeker.
Die ene bloem staat wel symbool voor een schat aan natuurlijke rijkdom en schoonheid die
ons als gemeenschap werd ontnomen ten gevolge van de jammerlijke fixatie op
economische ontwikkeling en geldgewin, iets wat als het ware is ingebakken bij de meesten
onder ons. Zo heeft de systematische ontwatering van het laagveen in de Goren het bestaan
van zoveel planten, mossen, amfibieën, vlinders, insecten, kortom van veel levensvormen
die gebonden zijn aan het biotoop van de natte heide in verdrukking gebracht. Tezamen
met de bijna uitgeroeide klokjesgentiaan verdween bijvoorbeeld het gentiaanblauwtje, een
vlinder die voorkomt in natte heidebiotopen en vochtige schrale graslanden. Het gentiaanblauwtje is
een zeer gespecialiseerde dagvlinder die voor zijn overleving volledig afhankelijk is van de bloemen
van de klokjesgentiaan en van bepaalde mieren. Ondanks wettelijke bescherming blijft het
gentiaanblauwtje in Vlaanderen achteruitgaan. De soort is bij ons bedreigd en is in heel Europa
kwetsbaar.

Ronde zonnedauw is een merkwaardig vleesetend plantje dat nog weet te overleven in de gedeelten van de
Bruggeneindse Goren die als reservaat worden beheerd.

We leerden in onze kindertijd op school dat kloosters en abdijen het als een belangrijke taak
zagen om moerassen droog te leggen, waardoor ze vruchtbare landbouwgrond wisten te
creëren. De monniken verrichtten destijds ongetwijfeld nuttig werk, maar de middeleeuwen
liggen ver achter ons en vochtig laagveen en moerassen zijn vandaag nog zeldzamer dan
kloosterlingen. Wie al eens doorheen de Goren wandelde heeft kunnen zien dat het soort
landbouw dat daar wordt bedreven (nota bene in een gebied dat voor het overgrote deel
geen agrarische bestemming heeft !) niet echt een onmisbare en cruciale bijdrage levert tot
de voedselvoorziening... En dus blijft het pompgemaal onverdroten het kostbare water dat
zich verzamelt in de Goren-depressie naar de Goorloop afvoeren om het waterpeil
permanent laag te houden…
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In de Bruggeneindse Goren sluimert een botanische schatkamer. Het is dan ook de logica
zelve dat de heemkring het principe huldigt dat die evenveel bescherming verdient als
andere onvervangbare Heistse monumenten zoals een Sint-Lambertuskerk, een Hof van
Riemen en… HET icoon bij uitstek dat zo innig verbonden is met de Goren en in het bijzonder
met het “keesstro” waarvan het zijn naam kreeg : de Kaasstrooimolen ?
Prachtige Kempense natuur zou in het gebied tussen de molen en de Goorloop op termijn
terug kunnen gecreëerd worden, vertrekkend vanuit de bescheiden, maar met veel zorg
gekoesterde stukjes natuurgebied, waarin tot op vandaag nog de wonderbaarlijke
zonnedauw overleeft, soms in het gezelschap van een eenzame klokjesgentiaan. Of zal dat
een verre toekomstdroom blijven ?

Keysstroy – Kaasstrooi ?
In bovenstaand artikel zijn de benamingen “keestro”, “kaasstrooi” en “pijpenstrootje” terug
te vinden. Het is wel zeker dat de naam “Kaasstrooimolen”, of een variant daarvan, in lang
vervlogen tijden ontleend werd aan de historische “Goorheyde”, het enorme heidegebied in
het noorden en het oosten van de historische standaardmolen.
Over de naam van de molen werd af en toe al eens gebakkeleid tijdens heemkringonderonsjes. Ook Karel Lemmens wijdde er in zijn buitengewoon interessante studie “De
molens van Heist-op-den-Berg” 3 een hoofdstuk aan. Hij vond een naam, gelijkend op wat
later “kaasstrooi” geworden is, voor het eerst in een akte van 31 mei 1690. De Heistse
schout Mariques heeft het dan over “het keysstroy”. In de daarop volgende jaren en
eeuwen wordt dat kaesstroey, keistroy en kaaistro… Karel Lemmens is wel formeel : “de
benaming is ten sterkste verbonden met de turfgronden aldaar”. In 1724 vermeldde men
namelijk twee delen van de turfstekerij als “biezen” en “kaesstroey”. De relatie met het op
die plaatsen meest voorkomende gewas is duidelijk.

Pijpenstrootje

3

Karel Lemmens - De molens van Heist-op-den-Berg – Heemkring Die Swane 1990 – p. 60 e.v.
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Een heemkundige-plantenkenner vertelde ooit aan Karel Lemmens dat de naam naar zijn
mening verwijst naar het buntgras dat er groeide. De relatie met een grassoort is m.i.
correct, maar dat het hier om buntgras zou gaan, dat thuis hoort in duingebied en op droge
zandgronden, is eerder twijfelachtig. Meest aannemelijk is dat er het pijpenstrootje
(Molinia caerulea) mee wordt bedoeld, dat ook nu ter plekke nog veel voorkomt en dat
eigen is aan het biotoop van de Goren (Engels : Purple Moor-grass).
Planten en dieren krijgen over het algemeen een streeknaam toebedeeld. Zo zal dat ook wel
het geval geweest zijn met het pijpenstrootje en dus moeten we, wat die “keys”, “key”,
“keis” of “kaai” betreft, een aanwijzing zien te ontdekken in verband met het gebruik van dit
gras/stro. En dan liggen er een aantal opties open. Eén van de gebruiksmogelijkheden van
pijpenstrootje is al lang bekend, want de naam verwijst er naar ; omdat de halmen met de
bloempluim geen knopen hebben, werden die gebruikt om pijpenstelen te reinigen. Om er
mee te “koteren” dus. Maar ”koterstro” of “ke’erstro”, dat lijkt toch wel sterk af te wijken
van “kees”, “keys” of “kaai”.
Dus moeten we verder speculeren : werden de pollen van het pijpenstrootje gemaaid om te
dienen als strooisel voor de stal ? Minderwaardig (=kwaad) stro en dus “kaai” of op zijn
Heists ”koa” stro. Zou kunnen.
En wat te zeggen over het woordje “kaas” ? Een mogelijk verband zou er bv. in kunnen
bestaan dat men met de lange rechte stengels van het pijpenstrootje matjes kan vlechten
die dan - denk aan Franse kazen zoals Brie, die gepresenteerd worden op een strooien matje
– kunnen dienst doen om er kaas op te drogen (nl. in het kaaskot tegen de gevel van de
boerderij…). We weten het uiteraard niet en het is allemaal ver gezocht, maar een andere
connectie met “kaas” valt moeilijk te verzinnen. Wie doet beter ?

Houten kaaskot (18de eeuw) aan de Kleine Krankhoeve in Bonheiden (foto Inventaris Onroerend Erfgoed)
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Nogal wat vrienden in de heemkunde zijn zelfs van mening dat die “kaas” in de naam
Kaasstrooi veel te prominent aanwezig is. Veel bezoekers van het heemerf stellen zich daar
vragen bij, en mede daarom wordt de “officiële” benaming van de molen van langsom meer
gecontesteerd.

(Foto A. Geens)

Molenaar en beheerder van het heemerf Gaston van den broeck heeft er enkele jaren terug
al resoluut voor gekozen om de oudst bekende benaming, die uit de akte van 1690, aan te
brengen op de fraaie oude wegwijzer naast de molenberg : “DE MOLEN IN ’T KEYSSTROY”.
Daarmee heeft hij de aanzet gegeven om de historische naam van onze molen in ere te
herstellen.
Naamsverandering is de laatste tijd een populaire maatschappelijke trend. Het is “in”.
Misschien wordt het ook stilaan tijd om ons eens te bezinnen over een naamsverandering
voor de molen van Bruggeneinde. De naam, vermeld in de akte van 1690, zoals die op de
wegwijzer staat, klinkt alleszins heel welluidend en laat alle mogelijkheden open, zonder te
expliciet naar “kaas’ te ruiken…
Eén optie moet wel worden uitgesloten, hoewel het gaat om een benaming die al in de 15 e
eeuw werd gebruikt : De molen van HULSHOUT. Hulshout ligt 20 meter oostwaarts en een
molen, die hebben ze daar niet…

De Swanekoerier sept.-okt. 2018

~ 147 ~

Open Monumentendag 2018
De redactie
Op zondag 9 september 2018 is er weer de jaarlijkse Open Monumentendag. In Heist werd
er ditmaal in samenspraak met heemkring Die Swane voor gekozen om een merkwaardig
gebouw in deelgemeente Booischot open te stellen. De woning Dens in de Dorpsstraat 64
kent een bewogen geschiedenis. Een gids van de Heistse heemkring vertelt er alles over bij
je bezoek. De heemkring zal ook zorgen voor een kleine tentoonstelling en een sfeervolle
inrichting van de twee prachtige kamers op de benedenverdieping van dit huis uit 1754, die
nog vrijwel intact gebleven zijn.
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Het huis Dens in de Dorpsstraat 64 in Booischot - (Foto Inventaris Vlaams Erfgoed)

Ooit was het de woning van de brouwersfamilie Dens. De brouwerij was achteraan deze
woning gesitueerd.

Een paar etiketten van de bieren die er in het verleden werden gebrouwen

Het huis kan alleen bezocht worden onder begeleiding van een gids en mits vooraf in te
schrijven. Dat kan tot en met 5 september via telefoon 015 22 49 49 of e-mail naar
paul.van.hemeledonck@skynet.be.
Met dank aan Emmaüs vzw die zo vriendelijk was om dit pand ter beschikking te stellen voor
Open Monumentendag.

De Swanekoerier sept.-okt. 2018

~ 149 ~

Het Schalulleke uit onze jeugd
Hugo Lambrechts-Augustijns
Als jonge snaak was “Op het eiland Amoras” het eerste Suske en Wiske-verhaal dat ik las. De
eerste album-uitgave verscheen in 1947.4 Het eiland Amoras is een soort zestiende-eeuwse
versie van Antwerpen en de dialogen waren sterk Antwerps gekleurd. In 1959 verscheen een
hertekende versie op de Nederlandse markt en Amoras lijkt in die versie eerder op
Amsterdam. Het werk van Willy Vandersteen is nog altijd populair en behoort tot het
Vlaamse culturele erfgoed.
De lappenpop ‘Schalulleke’ komt reeds in het eerste stripverhaal van Vandersteen ‘Rikki en
Wiske in Chocowakije’ voor. Willy Vandersteen zal een zekere gelijkenis gelegd hebben
tussen het sprietige kopje van de pijpajuin en het kapsel van het troetelpopje van Wiske.

Pijpajuin (allium cepa) wordt ook lente-, stengel- of bosui genoemd. In verschillende
Brabants-Antwerpse dialecten wordt deze lente-ui ook ‘schalulleke’ genoemd, naar het
Franse ‘échalote’. Deze plant is niet te verwarren met sjalot (Allium ascalonicum) uit de
lookfamilie.

4

Het verhaal van “Op het eiland Amoras” verscheen eerst in De Nieuwe Standaard van 19 december 1945 tot en
met 13 mei 1946.
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Toen de stripreeks zich naar Nederland uitbreidde, werd de naam van het popje veranderd
in ‘Schabolleke’. In het album ‘De schone slaper’ (1965) werd haar naam definitief
‘Schanulleke’.

Peter Van Gucht schreef in de Suske en Wiske-reeks het verhaal ‘Sterrenrood’. Het
lappenpopje was van Marie Scapin de Boule, de dochter van Madeleine Scapin de Boule.
Omdat zij haar familienaam niet goed kon uitspreken, noemde Marie haar popje ‘Scaboul’.
Na het overlijden van het meisje toen ze elf jaar oud was, bewaarde haar moeder het popje
en geeft het, wanneer ze 95 jaar oud is, aan Wiske van Stiefrijke tijdens een reis naar
Amerika. Wiske noemt het popje ‘Scaboelleke’.
In het album ‘Prinses Zagemeel’ wordt een andere voorgeschiedenis van het popje verteld.
Het werd gemaakt door een Antwerpse poppenmaker die het opvulde met zagemeel
afkomstig van een betoverde boom. Wiske kocht het popje en noemde het ‘Schalulleke’.
Mijn kinderen kregen in de lagere school Franse les met de boekjes van Eventail Junior 2000,
waarin teksten staan van ‘Bob et Bobette’. Met “Bob est un garçon et Bobette est une fille”
is het leuker om Frans te leren. De pop van Bobette heet ‘Fanfreluche’. Fanfreluche betekent
in het Nederlands ‘tierelantijntje’ of ‘snuisterij’. Sainéan en Littré5 brengen fanfreluche in
verband met het Italiaanse ‘fanfalucca’ dat ‘gril’ betekent.6
Omdat de pop Schanulleke erg populair werd, is de naam overgedragen op de pijpajuin en
spreekt men tegenwoordig in Antwerpse middens van ‘een schanulleke’ voor deze
smaakmaker in onze keuken.

5

Sainéan, La langue de Rabelais, I, p. 154. Littré, Dictionnaire de la langue Française, II, p. 1615. In de loop
der tijden werden aan het woord verschillende etymologische verklaringen gegeven.
6
C.L. Thijssen-Schoute, Rabelais, Marnix van Sint Aldegonde en B.N., in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, jg. 58 (1939), pp. 123-159.
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Oogst
De redactie
Niet voor niks heeft de maand augustus de naam “oogstmaand” gekregen, zo luidt althans
de algemene teneur. Maar toch valt de graanoogst in de regel een maand vroeger te
beleven. Zo vernamen we van molenaar Mil Vanpelt dat de mannen (en vrouwen !) van de
tractorenclub “De mannen in ’t veld” uit Geel begin juli al druk in de weer waren met hun
traditionele graanoogst op het korenveld aan de Van Hemelstraat in Zoerle-Parwijs. De
“Mannen van ’t veld” zijn allemaal mensen die een of meerdere oldtimer-tractors bezitten.
Hun machines waren te bekijken tijdens de oogstfeesten aan de Pandoerenhoeve op zondag
26 augustus. Gaston Van den broeck maakte van het oogstgebeuren in Zoerle-Parwijs deze
mooie foto-impressie.
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Opbouwen van de “huttekes”

Oogsten met pik en pikhaak
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Zegening machines en oogst

De kunst van het schoven binden
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Wereldoorlog 1914-1918 : “DICKE BERTHA” in Heist-op-den-Berg (deel 2)
Jos Vercammen
Verplaatsing batterij Erdmann van Aarschot naar het Werft 7
Nadat het 39ste Landwehr- Infanterie- Regiment op 28 september 1914 de baan Aarschot
Heist-op-den-Berg had vrijgemaakt van Belgisch verzet, konden de Duitsers overgaan tot het
transporteren van de batterij met tractors richting Heist-op-den-Berg. Van pottenkijkers
hadden de Duitsers geen last, want zowat gans de bevolking van Aarschot en Heist-op-denBerg was gevlucht voor het oorlogsgeweld.
De Duitse tractors die de Batterij Erdmann vervoerden vanuit Aarschot op 29 september
1914 bereikte Heist-op-den-Berg pas op 30 september 1914. Tijdens hun verplaatsingen
rond de forten van Luik had Erdmann veel moeilijkheden ondervonden. De straten waren
hoekig en smal. De straatbedekking werd stuk gereden door de zware tuigen zodat er diepe
groeven ontstonden. Deze moesten opgevuld worden met bakstenen, huisdeuren en
balken. Pas dan kon men moeizaam verder rijden. De Duitsers namen nu hun tijd,
vorderden traag en camoufleerden hun colonne.
De twee Duitse compagnies, de 12de Compagnie van het 31ste Infanterie-Regiment en de 4de
Compagnie van het 85ste Infanterie-Regiment leverden bescherming bij het transport.
Mogelijk werd de verplaatsing van Aarschot naar Heist-op-den-Berg ‘s nachts gemaakt om
zeker niet ontdekt te kunnen worden door vijandelijke vliegtuigen.

Duitse militairen bij tractors die delen van een stuk geschut 420 mm vervoeren. De tractors zijn voorzien van
camouflagekleuren en bedekt met takken om niet op te vallen voor vijandelijke vliegtuigen.

7

Bron: Eine 42 cm Mörser im Weltkrieg 1934 – die12. Kompagnie als Bedeckungscompagnie der 42cm Mörser
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Het Werft als vuurstelling batterij Erdmann – 29 september 1914
Door de Duitse kapitein Erdmann, chef van de batterij, werd op 29 september 1914 ter
hoogte van het Werft te Heist-op-den-Berg een geschikte vuurstelling gezocht. Wanneer het
inzetten van een zware batterij aan het front werd bevolen, moest er een regelmatige
volgorde gerespecteerd worden bij de voorbereiding en de opstelling. Batterijoverste
Erdmann reed vooruit om met de Duitse legerleiding het aanvalsplan te bespreken. Er
werden schetsen gegeven met het doel van de aanval., het actieplan en uur van de aanval
werden besproken, enz.. Geschikte vuurstellingen en gunstige observatiepunten werden
toegewezen.
De batterij van Erdmann leverde bijstand aan het Duitse aanvalsleger van de Duitse generaal
Von Beseler. Ze werden toebedeeld aan de Duitse 6de Reserve Divisie, die vanaf toen
eveneens instond voor de bevoorrading, het regelen van de ravitaillering, het bivak en alle
praktische vragen met betrekking tot de batterij.
Op het front werd er gezocht naar een geschikte vuurstelling. De plaats moest zodanig
uitgerust zijn dat het doel kon beschoten worden zonder de grootste schootsafstand te
gebruiken; dit om het geschut te beschermen. Het doel was het Fort van Lier en de afstand
bedroeg 7,8 km. De beschikbare kaarten werden bestudeerd en na de aanduiding van het
doel werd dit gemerkt met een kruis. In de omgeving werd vastgesteld waar de vuurstelling
moest komen te liggen. De vuurstelling die Erdmann koos werd Heist-op-den-Berg , gehucht
het Werft, gelegen rechts van de baan Aarschot– Lier.
De omgeving diende aan een aantal minimale voorwaarden te voldoen. Men zag zorgvuldig
na of de aanwezige bruggen sterk genoeg waren om de zware lasten te dragen. Ook de
toekomstige marswegen mochten niet kunnen gezien worden door vijandelijke
verkenningsballons.
Bruggen, spoorwegen en kruispunten werden op militair bevel
versterkt en hoekige straten mochten niet voorkomen in de opmarsroute.
Het
opmarsgebied en omgeving waren op 29 september 1914 Duits gebied. Beerzel, gelegen
links van de baan Aarschot-Lier was stevig in handen van de Duitse 6de Reserve Divisie. Op
Beerzelberg werden voorbereidingen getroffen om Duitse 210 mm houwitsers in te zetten
bij de aanval op Antwerpen.
Aan de rechterkant van de baan Aarschot-Lier lag de Duitse 26ste Landwehr-Brigade. Hun
39ste Landwehr-Infanterie-Regiment had Heist-op-den-Berg en de Netebruggen veroverd en
verdedigingsstellingen opgericht aan belangrijke punten en aan de Netebruggen.
Het Duitse boekwerk “Die12.Kompagnie als Bedeckungscompagnie der 42cm-Mörser”
beschrijft de inzet van de Duitse 12de Compagnie van het 31ste Infanterie-Regiment bij het
beschermen van de Batterij Erdmann tijdens de aanvallen op Luik, Namen, Maubeuge en
Antwerpen.
Aangaande de aanval op Antwerpen staat daarin volgend detail (vrije vertaling) :
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“Tot de dag dat de belegering van Antwerpen begon verliepen er meerdere dagen. Over
Bergen bereiken we via de spoorwegen op 19 september Ottignies, waarvan we op 26
september 1914 naar Leuven werden getransporteerd. Het bevel om verder te rijden kwam
de volgende dag. Niettemin we de laatste twee weken steeds aan het lijntje werden
gehouden, ging het nu plots vooruit. Nu werd er gezegd “ Afwachten, voor de 42ers is het
nog geen tijd”
Het lang verwachte bevel om af te laden kwam eindelijk op 28 september ’s avonds in
Aarschot.
Onmiddellijk werd er ’s morgens begonnen met de arbeid.
De stelling die we moesten bezetten nabij Heist-op-den-Berg om het vuur te openen tegen
het Fort van Lier bereikten we pas op 30 september. Terwijl de stukken geschut werden
opgebouwd, dit gebeurde in een recordtijd van vier uur, bemerkten we een vijandelijk
vliegtuig dat onze stelling moet gezien hebben. Na korte tijd sloegen de granaten op 80
meter van onze batterijen in”

Uit “Die 12. Kompagnie als Bedeckungscompagnie der 42 cm-Mörser” : Duitse tekst waarin de opstelling van
de Batterij Erdmann wordt beschreven in de regio Heist-op-den-Berg

Uitbouw Duitse vuurstelling op het Werf, van 29 op 30 september 1914

8

Het oprichten en uitbouwen van een gevechtspost met commando- en telefoonpost in de
vuurstelling werd in de nacht van 29 op 30 september 1914 uitgevoerd. Stipt en correct
werden er dan schanswerkzaamheden opgetrokken, bomen gerooid, enz. Ook de bouw van
een commandopost werd ’s nacht gedaan.
8

Bron: EIne 42 cm Mörser im Weltkieg 1934 - Antwerpen 1925
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Duitse soldaat, verantwoordelijk voor het aanleggen van telefoonlijnen, voorzien van telefoon, geweer, touwen
en klimhaken

Intussen bouwde de communicatieofficier met zijn radioverbindingstroepen een uitgebreid
communicatienetwerk uit. In de commandopost werd een telefoonpost opgericht met
diverse telefoonlijnen die werden aangesloten op een telefooncentrale. Bij het aanbreken
van de dag waren alle verbindingen klaar en werd de laatste hand gelegd aan het
aaneenkoppelen van hoofd observatieposten en zij-observatieposten. Intussen werden er
dan nog de nodige telefoonverbindingen gelegd met voorgeschoven observatieposten.
De Duitse artillerieladders en luchtballons, die dienden bij het observeren van een doel,
voldeden voor de Duitsers niet. Bij de aanval op Antwerpen werd door hen gebruik gemaakt
van uitkijkposten op hoge punten in het landschap, zoals heuvels, gebouwen en kerktorens.
Hoge observatieposten in de buurt van het Werft waren de kerktoren van Heist-op-den-Berg
en Beerzelberg.
Opbouw batterij Erdmann te Heist-op-den-Berg, 30 september 1914

9

De opbouw van de Batterij Erdmann begon op 30 september 1914. Ter hoogte van de
afgewerkte Duitse stelling werden de tractors met geschutonderdelen vooruit gereden in de
9

Bron : die 12. Kompagnie als Bedeckungscompagnie der 42cm-Mörser
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vuurstelling. Men had normaal 6 tot 8 uur zware arbeid nodig voor het opstellen van het
geschut. Op het Werft werd de ganse batterij opgesteld in een recordtijd van 4 uur. Tijdens
de opbouw van de batterij zagen de Duitsers dat ze werden opgemerkt door een Belgisch
vliegtuig. Iets later werd de vuurstelling beschoten door de Belgische artillerie, granaten
vlogen tot op 80 meter van de opstellingsplaats. De Duitse beveiligingscompagnies gingen
naar voor en na een gevecht trokken de Belgen zich terug.

Op deze foto zien we Belgische piloten op het vliegveld van Antwerpen. Dit vliegveld lag destijds op de locatie
genoemd “Kruishoek”, op een terrein buiten de wallen van Antwerpen. De Belgen zitten voor hun vliegtuig
“Farman” ; de tweede persoon links is kapitein Ferdinand Jaquet.

Van hieruit vertrokken de Belgische vliegtuigen om op de hoogte te blijven van de Duitse
opmars.
Wanneer een Belgisch vliegtuig een Duitse batterij had opgemerkt werd er een lederen zakje
verzwaard met en steen afgeworpen ter hoogte van de Belgische linies. Dit lederen zakje
bevatte een bericht met de gegevens van de Duitse batterij.
Op het vliegveld was er geen verlichting voorzien, piloten die ’s nachts van een opdracht
kwamen werden geleid door vier brandende bidons met benzine die de landinsplaats
merkeerden. Op 7 oktober 1914 werd het vliegveld verlaten door de Belgen en de vliegtuigen
weken uit naar de kust.
(Bron: Jan Olieslagers De Antwerpsche duivel- 1936)

(wordt vervolgd)
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Op komst in het najaar : Een nieuw boek over Heist !
Lydia Moons, bedrijvig bestuurslid van heemkring “Wiekevorst, ons dorp”, maar ook lid van
onze heemkring Die Swane, heeft een nieuw boek over Heist op stapel staan.
De titel :

Onze gemeente moderniseert !
Heist-op-den-Berg en zijn ruimtelijk beleid, 1945-1976

De auteur over haar boek :
Meestal gaat lokale geschiedenis verder terug in de tijd. Ik heb ervoor gekozen dertig jaar
naoorlogse geschiedenis vast te leggen in een boek, met name het ruimtelijk beleid in Heistop-den-Berg. Het was een periode waar veel van het oude wat ooit was, moest plaats maken
voor moderner, beter en mooier. Dat gold niet alleen voor Heist, maar was in heel
Vlaanderen het geval.
Onderwerpen zijn de naoorlogse groei, de modernisering en de gedaanteverandering die de
gemeente Heist-op-den-Berg in die periode onderging. Welke rol het Heistse
gemeentebestuur daarin kon of mocht spelen en hoe werd omgegaan met de open ruimte,
wordt van naderbij bekeken. Want zoals de meeste Vlamingen hadden ook de Heistenaren
en hun bestuur een baksteen in de maag en leden zij in erge mate aan verkavelingswoede.
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Agenda
Zondagnamiddagen tot en met 28 oktober 2018
Heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, Heist-op-den-Berg, open van 14 tot 18 uur.
Er staan dit najaar nog weefsessies op het historisch weefgetouw gepland op 9 en 23
september en op 14 en 28 oktober.
Toegang gratis.

Zondag 9 september 2018 : Open Monumentendag
Openstelling van het Huis Dens, Dorpsstraat 64, Booischot van 10.00 tot 17.00 uur. Te
bezichtigen zijn twee kamers op het gelijkvloers, die terug ingericht worden met passend
meubilair en decoratie. Er wordt ook een kleine tentoonstelling voorzien.
Het huis kan alleen bezocht worden onder begeleiding van een gids en mits vooraf in te
schrijven. Dat kan tot en met 5 september via telefoon 015 22 49 49 of e-mail naar
paul.van.hemeledonck@skynet.be.
Zie ook p. 147.

Vrijdag 19 oktober 2018 : Nacht van het Kempens Erfgoed.
Op vrijdag 19 oktober a.s. organiseren heel wat heemkringen in de Kempen de “Nacht van
het Kempens Erfgoed”. In de Pandoerenhoeve zal op die vrijdagavond vanaf 20.00 u. in de
Pandoerenhoeve “Stoute en plezante volksmuziek” ten gehore worden gebracht. Meezingen
is niet verboden.
Gelet op het beperkt aantal plaatsen, is vooraf reserveren nodig. Neem dus tijdig contact op
met de beheerder van het Heemerf, Gaston van den broeck, e-mail ston@telenet.be

