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Met de deur in huis 
              De redactie 
 
In ijltempo snellen we alweer naar het jaareinde toe en dan kan ieder voor zich de balans 
opmaken van de voor hem of haar op heemkundig gebied gedenkwaardige momenten die in 
2018 werden beleefd, meestal op die plaatsen waar onze heemkring zijn activiteiten 
ontplooit : museum Die Swane of het radiomuseum aldaar, het heemerf met zijn gezellige 
Pandoerenhoeve en de machtige molen In ‘t Keesstro, Ter Speelbergen, het heemkundig 
archief… Er is voor elk wat wils ! 
 
Hoe dan ook zal 2018 weldra tot het verleden behoren en kan dat jaar worden toegevoegd 
aan de immer aanzwellende massa van te bestuderen historie.   Maar daarom niet getreurd ; 
laat ons liever hoopvol uitkijken naar een beter 2019. 
 
Om met de deur in huis te vallen :  weer is het de tijd waarin we onze trouwe leden 
aanspreken om het lidmaatschap van heemkring Die Swane te vernieuwen.    Ook in 2019 
streven we ernaar om aan de leden van onze kring hun vertrouwde Swanekoerier te blijven 
aanbieden ; alleen is aan dit nummer te merken dat ons ledenblad er voortaan ietwat anders 

uit ziet.  Het is immers zo dat de zeer 
variabele artikels die de laatste jaren  
aan bod komen, meer en meer 
geïllustreerd worden met kleurenfoto’s.  
Evenwel verliezen die veel van hun 
waarde door de afdruk in grijstinten.    
 
Dat deed ons besluiten om de stap te 
zetten naar integrale kleurendruk en dus 
is dit het eerste nummer in een nieuw 
kleedje.  Omdat kleurendruk erg prijzig 

is, werd ervoor geopteerd om die meerkosten gedeeltelijk te compenseren door over te 
gaan op een driemaandelijkse uitgave in plaats van om de twee maanden.  Alleen zo was het 
mogelijk om het lidgeld te behouden op het niveau van vorige jaren, nl. slechts 10,00 euro.  
Het voltallig heemkringbestuur is er van overtuigd dat onze leden, verknocht als ze zijn aan 
onze Heistse heemkring, ook in 2019 hun lidmaatschap zullen verder zetten, waarvoor dank!  
Alle details over het overschrijven van het lidgeld zijn te vinden op pagina 31 van dit 
nummer. 
 
Wat de heemkring in 2019 voor u allemaal in petto houdt verneemt u niet alleen via de 
activiteitenagenda in de Swanekoerier, maar ook via onze vernieuwde webstek.  Daarmee 
kunt u zoveel beter opvolgen wat er aan nieuwtjes te rapen valt.  Neem dus regelmatig een 
kijkje op  www.heemkringdieswane.be/ . Zeker doen ! 
 
De genealogen onder de heemkringleden weten dat ze het jammer genoeg –  mede door uit 
de pan swingende huurprijzen voor de zaal – moeten stellen zonder onze vroegere 
traditionele stambomendag.  Dat belet echter niet dat ons ledenblad blijft open staan voor 
genealogische bijdragen.  Ook zal in de mate van het mogelijke verder worden deelgenomen 
aan stamboomdagen in onze buurgemeenten. 
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Het welbekende Pelgrimhof siert niet zonder 
reden de omslagfoto van dit nummer, want ook 
vandaag weten we nog niet met zekerheid dat dit 
historisch waardevol landgoed zal worden 
aangekocht door de vzw Kempens Landschap.  
Als heemkring dringen we er uiteraard sterk op 
aan dat dit wettelijk beschermd gebouw en zijn 
park vol eeuwenoude bomen waarin de zwarte 
specht nestelt, voor de gemeenschap wordt 
verworven.  

 
Een heemkring-evenement dat al met zekerheid kan worden aangekondigd is het jaarlijks 
teerfeest van verloren maandag.  In 2019 valt Driekoningen op een zondag en vermits de 
regel geldt dat Verloren maandag de maandag is die volgt op de eerste zondag na 
Driekoningen, is het op 14 januari dat we samenkomen voor ons eet- en drinkgelag.  Ditmaal 
zal het feestgedruis  zelfs –  zoiets was al een tijdje geleden -  worden overstemd door 
vrolijke muziekjes, ten gehore gebracht door Guido Verhaert.  Alle info op pagina 30 van 
deze Swanekoerier.   Niet te missen ! 
 

Het museumseizoen gaat traditioneel van start op de eerste zondag van maart en dat is op 
zondag 3 maart 2019.  Dan wordt de gelegenheidsexpo 
“Vroomheid met naald en draad” gepresenteerd.  Wat er 
precies wordt uitgestald blijft nog een verrassing, maar 
boeiend wordt het zeker.  Vergeet ook niet dat het museum 
ook open zal zijn op de eerste zondag van januari en februari 
2019.  Op zo’n winterse zondagnamiddag kan u met een 
vleugje nostalgie stilstaan bij de bewonderenswaardige 
nalatenschap van onze Kempische voorouders. Of laat u 
verbazen door de fraaie collectie (voor)historische 

radiotoestellen die Remy Waegeman tentoonstelt op de zolderverdieping.  Daal na uw 
bezoek ook even af naar de Swanekelder, waar Walter Claes ervoor zal zorgen dat de 
opgedane, afgrondelijke emoties kunnen doorgespoeld worden. 
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Wie kent ?           19 
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Een rookhuis  ter Speelbergen 
             André Geens  
 
Zoals we in de laatste Swanekoerier van 2018 al konden vernemen was de Open 
Monumentendag op 9 september 2018 een voltreffer door de succesrijke éénmalige 
openstelling van het huis Dens in Booischot, op initiatief van onze kring.  Maar dat belet niet 
dat er ook elders wat te beleven viel, want eenieder met een hart voor ons bouwkundig 
erfgoed weet dat het soms moeilijk kiezen is omdat er altijd te veel interessante sites te 
bezoeken zijn op die éne dag :  “ l’embarras du choix”, heet dat bij onze zuiderburen. 
 
Een “monument” dat ook op die zelfde 9e van de 9e maand kon bezocht worden, was te zien 
op het grasplein ter Speelbergen in Beerzel.  Daar was een op zijn minst merkwaardig te 
noemen evocatie te bewonderen van een rookhuis, een opstelling die gerealiseerd werd in 
een samenwerking tussen architect Willy Bens en de vzw Speelbergen-Heem-Dr Jozef Weyns 
en een Limburgse bvba (Compagnons uit Paal, gespecialiseerd in gebintenbouw). 
 

 
 

Een impressie van het rookhuis ter Speelbergen op Open Monumentendag 2018 door Lodewijk Weyns. 

 
Het is algemeen geweten dat vuur en water van oudsher de onmisbare elementen waren 
om behoorlijk te kunnen “huis houden”.  Dat illustreerde Jozef Weyns voortreffelijk in de 
aanhef van zijn artikel in ’t Zwaantje 1 over onze Kempische bornputten, waar hij zijn moeder  
citeert die haar inwonende zuster vermaande om goed op te letten als zij het huis verliet, 
met de woorden “Zie dat de joeng niet verbrannen of verdrinken”.  Dat laatste betrof de 

                                                           
1
 ’t Zwaantje II – Volksalmanak voor het land van Heist 1951 – p. 39 (uitg. Heemkring Die Swane 1950) 
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waterput buitenshuis en uit het “verbrannen” sprak de vrees dat er met vuur zou gespeeld 
worden.  Want dat vuur was heel nabij !  De wijze waarop het vuur werd aangelegd en 
beschut kende in de loop der tijden een gestadige evolutie, vooraleer te komen tot de nu 
nog in gebruik zijnde haarden en kachels.  Enkele passages uit het standaardwerk van Dr. 
Jozef Weyns, “Volkshuisraad in Vlaanderen”, leren ons iets bij over die ontwikkeling  : 
 
“Vuur stoken” wordt in één adem vernoemd met “het huishouden”, als belangrijkste 
onderdeel ervan, of zelfs als ongeveer van gelijke betekenis.  Het opgaan van rook was een 
bewijs van metterwoon gevestigd zijn.  Volkstellingen waren oudtijds haardtellingen. Dat wij 
ons eerst en vooral met de haard bezighouden, vindt nog verantwoording in de bijzondere 
“rol” die aan de haard is toe te kennen bij het ontstaan van de behuizing zèlf. 
 

 
 
Volkstelling te Bethlehem (Pieter Bruegel de Oude - 1566).  Op dit fragment zien we dat bij het alleenstaand 
huisje een omgekeerde mand fungeert als rookgat. 

 
Wij lezen daarover bij OLBRECHTS : “De primitiefste beschutting die onder de naam van 
’windscherm’ bekend staat, heeft als eerste funktie het vuur tegen wind en ontij te 
beschermen”.  BIRKETH-SMITH drukt zich in ongeveer dezelfde zin uit : “wel is het huis een 
beschutting tegen koude en slecht weer, vooral des nachts, maar misschien is het evenzeer 
een beschutting voor het vuur”.  Een nieuw huis betrekken is “de haard inbranden” en er zou 
nog zoveel meer van de haard en zijn belang te vertellen zijn.   Laat ik nog zeggen dat er bij 
de vorm van het huis  rekening moest gehouden worden met de stookplaats (ten opzichte 
van gebruikte materialen, rookgaten). 
 
Met zijn experimenteel rookhuis illustreerde Willy Bens op Open Monumentendag hoe we 
ons het stoken moeten voorstellen in het tijdperk toen er nog ongeveer in het midden van 
de woonruimte gestookt werd.  Er was geen schoorsteenpijp door het dak heen voor de 
rookafvoer ; de rook zoekt zijn weg door alle mogelijke openingen en reten, bij voorkeur en 
bij goed weer door een rookgat met valluik.  In de volkskunde wordt soort huis meestal een 
rookhuis genoemd. 
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Zomervondsten op markten 
                  Leo Buts 
 
Velen onder ons, “heem-gezinden”, zullen te geregelder tijde wel eens een rommel-  - euh 
pardon -  antiekmarkt bezoeken.  Sommigen meer frequent dan anderen en sommigen ook 
meer gedreven dan anderen.  Sommigen voor de sfeer, anderen altijd naarstig opzoek naar 
datgene wat we nog niet hadden.  René Van Loo is, zo weet ik, altijd ijverig op zoek naar tin, 
zilver en oud textiel.  Jan Peeters houdt het vooral bij boeken en wijlen onze vriend Leon 
Deckers kon zowat alles gebruiken !  Zelf ben ik altijd op zoek naar uniformen en onderdelen 
daarvan van politie en rijkswacht, maar ik kan toch soms niet weerstaan aan een mooi stukje 
techniek en evenmin aan een mooi schilderijtje.  
 
Het plezante aan zo’n vondst is m.i. drieërlei : 

- Er een schappelijke prijs voor betaald hebben. 
- Inlichtingen opzoeken over je gevonden voorwerp (lang leve het internet !!!!!). 
- Een plaatsje zoeken om het te bewaren en er kunnen over spreken met 

gelijkgestemden. 
 
Constateur 
In juli was ik eerder toevallig op een brocante-marktje in Voeren en daar vond ik een mooie 
‘constateur’ in een houten behuizing.  Omdat het ook een stukje oude techniek is, de prijs 
goed zat en ik nog niets van de duivenbusiness bezat, kocht ik het ding aan.  En dan thuis 
zoeken.  Hoe wonderbaar is toch het internet hiervoor !  Blijkt dat het ding een ‘Toulet 
Excelsior’  met mechanisme ‘Perfecta’ uit 1908 is waar op een papieren schijf die ronddraait 
de aanduiding van het tijdstip waarop het potje met de rubberen duivenring wordt ingeprikt.  
Er waren ook klokken die aanduidden met stift.  Het toestel is ontworpen om één voor één 
12 duivenring-potjes in te droppen, of beter gezegd te ‘klokken’.  In een opening boven 
moest je dan het metalen potje met de rubber-ring laten vallen.  Vervolgens moest je opzij 
aan de hendel duwen en zo draaide het ingegeven potje met inhoud door naar onder en was 
de registratie door middel van de prikstift gebeurd.  Zelf kon of mocht je de constateur niet 
openen (al moet dat wel gekund hebben met een soort schroevendraaier) want dan kon je 
frauderen !  Wellicht moet zulk een toestel in gebruik geweest zijn bij mijn grootvader die op 
de Streephoeve in Itegem zich ook aan het duivenspel waagde.  Vader vertelde nochtans dat 
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destijds niet iedereen een ‘constateur’ had. Zo dienden de gebroeders Buts telkens een duif 
binnenvloog te lopen naar het duivenlokaal en daar werd dan geklokt.  Enfin, een leuk 
hebbedingetje.  Wie kan er nog meer van vertellen, misschien wel onze voorzitter  ? 
 
Scheermesjes-slijper 
Op de antiekmarkt in Tongeren vond ik dan weer een totaal ander stukje vernuftige 
techniek. Ik scheer me namelijk ook met mesjes, en 
tegenwoordig zijn er dat vier of vijf en die draaien 
naar de contouren van je al dan niet wakkere 
aangezicht om zeker alle haartjes ten gronde af te 
maaien. Maar ik herinner me nog levendig dat vader 
zondagmorgen, voor hij naar de hoogmis ging, zich 
stond te scheren met een ‘gilletteke’ in een ‘krabber’. 
Heel anders dan de huidige wegwerp-maatschappij-
stukken ! Dat was nog de tijd dat één scheermesje 
gebruikt werd om in zo’n houdertje te worden gelegd dat vervolgens werd dichtgeschroefd.  
Diegenen die dienstplicht hebben gedaan bij ’t leger herinneren zich misschien nog dat je 
daar bij je uitrusting ook zo’n ding kreeg, maar dan een in plastiek.  Je kon de twee zijden 
van de ‘krabber’ gebruiken. Dat was al een hele verbetering tegen diens voorganger, de 
‘schaas’ die voor elke scheerbeurt diende ‘gewet’ te worden en nog eens ‘gezoet’ (fijn gezet) 
op de lederen riem.  Vader vertelde nog dat hij grootvader nog met de schaas ging scheren.  
Ik heb er uiteraard ook zo eentje en heb het eens uitgeprobeerd.  Waarschijnlijk heb ik het 
mes niet scherp genoeg gezet en ken deze handeling ook onvoldoende. Wellicht daarom dat 

ik me niet zo ‘zacht’ kon scheren als ik gewoon 
ben met de moderne vijf-snee.  Nu, op zich is 
zo een schaas gebruiken ook al een gedurfde 
onderneming. Met onze moderne 
scheermesjes moet je al wat moeite doen om 
door je huid te scheren maar met zo’n schaas is 
afwijken van de normale richting fataal. Je 
snijdt er als het ware moeiteloos je keel mee 
over !! Oppassen dus voor de kandidaten 

schaas-scheerders ! Maar keren we terug naar 
vader met zijn ‘gillettekes’ en zijn ‘krabber’. Het 
moet toch zijn dat de wegwerpmaatschappij 
destijds nog echt niet bestond, want ik vond dus op 
de antiekmarkt een toestelletje om scheermesjes te 
slijpen ; ingenieus gevonden zeg ! Het is een 
Zwitsers fabricaat uit de jaren 1930, genaamd 
‘Allegro model L’, ingepakt in een kartonnen doosje 
met richtlijnen en er is een handleiding toegevoegd 
in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 
Portugees, Zweeds, Tsjechisch en... Nederlands! In 
het opengeklapte toestel stop je het mesje in een soort wagentje. Door het heen en weer 
bewegen van dit wagentje in een slede wrijft het mesje over een onderaan ingebouwd 
steentje, keert op ’t einde om en herhaalt de beweging zo dikwijls je wil. Het steentje kan je 
draaien in drie standen al naargelang grof, fijn of extra fijn wordt gevraagd.  Ik had dergelijk 
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toestel vroeger al eens gezien maar heb het mij toen niet aangeschaft.  Thuis heb ik ook 
nooit zo’n toestel gezien, dus veronderstel ik dat vader geregeld zijn ‘gillettekes’ gewoon 
wegwierp, d.w.z. ze werden onderaan in het doosje geschoven zodat er zich verder niemand 
mee kon verwonden. Ik kon het niet laten dit leuke staaltje techniek aan te kopen ; de prijs 
viel dan ook danig mee ! 
 
Valplatencamera 
Het mooiste, eveneens misschien meest bizarre toestel dat tot mijn zomervondsten behoort, 
is misschien wel een eigenaardige zwarte-doos-camera.  Het is geweten dat de fotografie 
ontstaan is omstreeks 1820.  Simpelweg uitgedrukt, werd door een opening in een donkere 
doos het binnengelaten licht omgekeerd geprojecteerd op de achterwand en vastgelegd op 
een gevoelige plaat.  De verbetering van dergelijke simpele doos kwam gaandeweg. Zo 
ontwikkelde zich de balgcamera op statief met magnesium flitspoeder.  Maar telkens moest 
dan ook zeer behoedzaam de glazen plaat verwijderd worden zonder die aan het licht bloot 
te stellen, waarna een nieuwe diende geplaatst om de volgende foto te nemen.  Duitsland 
en Engeland waren voortrekkers in de verdere ontwikkeling van de fotografie.  In Duitsland 
was in de 19de eeuw het merk A.G.F.A (Actien Gesellschaft Fur Anilin fabrication) al 

aanwezig, dat later fuseerde met onze Gevaert 
fabrieken.  De manager van een Agfa filiaal in 
Frankfurt am Main was Rudolf Krugener.  Hij 
ontwikkelde in 1888 een nieuwe camera die 
meerdere glasplaten na elkaar kon belichten. Hij 
richtte er een eigen werkhuis voor op en 
verbeterde stelselmatig het concept. Het toestel 
is een relatief grote zwarte doos met lens en 
sluiter, doch binnenin worden 12 glasplaten 
achter elkaar opgesteld tegen een veerdruk.  
Wanneer de eerste glasplaat belicht wordt, kan 
die door een hendeltje omvallen in de doos 
waardoor de volgende plaat klaarstaat om 
belicht te worden.  Net zoals de evolutie van het 
één schots-pistool dat evolueerde naar een 

trommelrevolver, was dit de inventieve oplossing van Krugener voor de camera. Omwille van 
het feit dat de platen dus na belicht te zijn omvielen werd deze camera een valplatencamera 
genoemd.  Hij had ook nog een andere naam, namelijk de detective camera. Uiteraard zou 
een detective nu niets meer kunnen aanrichten met dergelijk archaïsch toestel.  Maar stel u 
voor dat in 1890, toen schier niemand meerdere foto’s compact kon nemen, op korte tijd, 
zonder de uitgebreide opstelling en platenwissel, dat met een simpele zwarte onopvallende 
draagbare doos je in een mum van tijd 12 plaatjes kon maken en er zonder meer mee kon 
wegwandelen. Dat was echt iets voor een detective. Trouwens Krugener ontwikkelde zijn 
concept ook verder en ontwikkelde - voor die tijd - de kleinste camera in de vorm van een 
boek. Het was uiteraard het begin van de moderne camera met 
filmvellen en filmrolletjes. Ik vond de zwarte doos op de 
antiekmarkt dermate intrigerend en kocht ze dan ook maar, 
voor alweer een schappelijke prijs. Er zijn echter geen platen 
meer bij, maar louter decoratief is dit toch wel.  
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Errata 
              De redactie  
 
- In de Swanekoerier nr. 6 van 2018 konden we kennis maken met de vreemde praktijken 
van de “Pintjesmeesteres”.  Voor dit interessant artikel leverde Leo Buts genealogische 
informatie over de familie Bockx.  Het artikel zelf is echter niet van zijn hand, zoals 
verkeerdelijk werd aangegeven, maar wel van Eric Van Loo.  Ere wie ere toekomt ! 
 

 
 
Op zijn beurt stuurde Eric nog een correctie door die betrekking heeft op datzelfde artikel,  
betreffende het daarin vermelde huwelijk van Franciscus Bogaerts x Anna Van Aerde. 
Namelijk het volgende : “In de laatste paragraaf schreef ik dat Franciscus Bogaerts zou 
gehuwd en overleden zijn op dezelfde dag. Nu werd mij door een correspondent op 
geneanet (Tony Strypsteen en/of Lodewijk Faes ; die laatste heeft zich beziggehouden met 
de familiegeschiedenis van de Bogaertsen) gemeld dat Franciscus Bogaerts & Anna Van 
Aerde op 16/11/1910 te Halle gehuwd zijn.  Waarmee ook dat weer is rechtgezet”. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
- In dat zelfde nummer van ons ledenblad stond in voetnoot (2), bij het artikel over het 
“Keesstro” op pagina  168 vermeld dat de auteur van een bepaald citaat (initialen E.D.K.) 
wellicht Emiel De Keuster is geweest.  Heemkringvoorzitter Rik Van den Broeck merkte 
echter op dat het hier meer dan waarschijnlijk Els De Kinderen betreft, die veel heeft 
gepubliceerd in het tijdschrift “De Belgische Molenaar”. 
___________________________________________________________________________ 
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Nieuwe uitgave 
             De redactie 
 

     
 
 

  

 
Hiernaast : een vergeten foto uit een onbekend 
archief. 
 
Wellicht is dit een tafereel met “coureurs” uit 
Bruggeneinde. 
 
Achteraan staan de soms nogal moeilijk leesbare 
namen in potlood gekrabbeld : 
 
Uiterst rechts : Frans V D Vonder Hulshout  
 
2e van rechts : Wiet van Polien van Rosa (?) 
 
1e van links : Jef van de Melder (?) 
 
Uiterst links : van Booischot  en daaronder (met 
balpen geschreven)  :  wschl.  Jos Broeck 
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Diamant slijpen in de Kempen :  maandagse verschijnselen. 
                Jan Peeters 
 
De diamantsector heeft in vorige eeuw heel wat werk verschaft in onze streek en bracht een 
zekere welstand voort. Diamantslijpers verdienden in de goede jaren bij momenten dik hun 
boterham. Dat had tot gevolg dat sommigen onder hen in het weekeinde flink de 
bloemekens buiten zetten… Ze bezochten de kermissen, het voetbal of de koers en keken 
niet op wat minder of meer verteer. Tot groot jolijt en profijt van de cafébazen goten ze 
talrijke pinten achter de kiezen.  Ze bleven plakken tot de vroege uurtjes en waggelden dan 
tot in hun bed, om op maandag na een te korte nacht in de voormiddag hun intrede te doen 
in de slijperij, soms nog niet helemaal nuchter en meestal met een kater om “U” tegen te 
zeggen. 
 
Op automatische piloot werd er dan een aanvang genomen met het werk. Dan zaten of 
hingen ze aan hun slijpmolen met een bleek gezicht, de ogen half dicht, met het hoofd een 
beetje scheef en ondersteund door hun arm en hand, worstelend met zichzelf en geplaagd 
door hun bonkende kop. In de ziekenkas gaan deden ze echter niet, diamantbewerkers 
moesten half dood of invalide zijn vooraleer zij zich ziek meldden. Als stukwerkers die in de 
praktijk als halve zelfstandigen werkten draaiden ze zelf op voor het loonverlies. 
 

 
 

Het interieur van een ambachtelijk slijpatelier (slijperij Lieckens in  Nijlen – foto vzw Briljante Kempen) 
 

Dus zaten ze te vechten tegen een kater die wel een leeuw leek. Ze dronken dan vooral veel 
water of koffie en hadden, tijdelijk althans,  een geweldige afkeer van bier gekregen. Op tijd 
en stond liepen ze naar het kleinste kamerke, waarbij ze op voorhand niet altijd konden 
voorspellen of de onvermijdelijke uitscheiding langs onder of langs boven zou geschieden. 
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Achter hun molen zuchtten ze menigmaal zonder daarbij veel klachten te uiten. Ze waren 
weinig spraakzaam bij zulke momenten. Waarschijnlijk verdiende hun tong ook wel een 
beetje rust na een zware nacht lang het hoge woord gevoerd te hebben. De andere slijpers 
zagen dat zijdelings met enig leedvermaak aan en grinnikten stillekens onder elkaar.  
 

 
 
Voormalige kleine slijperij, gerecycleerd als garage. (Hoek van de Herentalsesteenweg met de Hollestraat in 
Hallaar - foto Jan Peeters)  
 

De Jakke in onze slijperij had er echter een remedie op gevonden. Eerst nam hij de nodige 
poeders Mann, indertijd een populair middel tegen de koppijn. 
 

 
 
 
Tegen de middag opende hij dan zijn geheim wapen… een pot pekelharing. Hij ving er dan 
eentje bij de staart uit, hield de vis tussen duim en wijsvinger tot boven zijn hoofd om de 
zure lekkernij alzo te verorberen. Na de middag was hij enigszins opgekalefaterd. Dan wist 
de Jakke precies weer hoeveel kantjes er aan de diamantjes moesten geslepen worden… 
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Een verzetsheld vertelt  (deel 1) 
                  Julius Schellens 
 
Vooraf : 
 
Boni Wouters (geboren in 1922 en overleden in 2009) vertelde op 20 september 2008 voor 
een gezelschap toehoorders in de Pandoerenhoeve, op uitnodiging van heemkundige kring 
Die Swane, over zijn belevenissen als lid van het verzet in het Belgische geheime leger tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
 

 
 

Boni vertelt 

 
Hij bracht zijn verhaal met af en toe een gebroken stem en tranen in de ogen, na zoveel 
jaren nog overmand door emoties.  Ik laat hem zichzelf voorstellen en zijn verhaal vertellen 
zoals het is opgenomen in dit verslag, dat geschreven werd 10 jaren na datum, aan de hand 
van een geluidsopname. Sommige namen van personen die deelnamen aan 
vaderlandslievende operaties heb ik, als ze relevant zijn voor het verhaal dat Boni Wouters 
bracht, opgenomen in het verslag. Daarentegen werden de namen van enkele personen die 
laakbare daden op hun geweten hadden weggelaten om geen commotie te veroorzaken. 
 
INLEIDING 
 
Ik ben door wat ik in de Tweede Wereldoorlog heb doorgemaakt 100 procent 
grootoorlogsinvalide.  Van nature ben ik een sober mens die altijd heel matig en arm geleefd 
heeft om zoveel mogelijk te kunnen weggeven.  Ik cijferde mezelf liever weg en leed liever 
zélf honger dan anderen te zien honger lijden.  Die inzet voor mensen die het moeilijk 
hebben zit gewoon in onze sociaal voelende familie.  Gezonde voeding als groenten, fruit en 
vis hielden me gezond.  Geen vlees noch smeersel op mijn boterhammen !   
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Een van mijn voorvaderen langs vaders kant, Jan Wouters, was in de 16de eeuw stadhouder 
van de Hertog van Brabant. Hij kon bekomen dat tijdens de godsdienstoorlogen Hollandse 
geuzen onder leiding van Maarten van Rossum, die in het noorden van ons land al vele 
waardevolle gebouwen hadden vernield, tijdens hun bezetting van de abdij van Tongerlo 
hun plunderingen stopzetten.  Daarvoor werd hij geridderd met adelbrieven. Onze naam 
kreeg een toevoeging en werd 'de Wouters'. Tot na de Franse revolutie omstreeks 1789 vele 
adellijke titels werden afgenomen.  
 
De abdij is onze familie steeds erkentelijk gebleven en er bestaan ook nu nog nauwe banden.  
Mijn moeder Maria Janssens stamt uit een al even sociaal voelende familie uit Wiekevorst. 
Omstreeks 1860 schonk overgrootvader 7 ha grond in Wiekevorst aan de zusters van 
Berlaar, die zich vooral toelegden op ouderenzorg. Hij liet een school bouwen. Tijdens 
hongerwinters deelde de familie levensmiddelen uit aan de arme bevolking.  
 
MILITAIRE OPLEIDING IN HET KASTEEL VAN OOSTMALLE 
 
In oktober 1914 werd tijdens de Eerste Wereldoorlog de bocht van Tervate aan de IJzer in de 
buurt van Diksmuide verdedigd door twee Belgische regimenten, het Eerste Regiment 
Grenadiers en het Eerste Regiment Karabiniers. Mijn vader Petrus Wouters lag daar 
eveneens met zijn Eskadron Ruiterij in stelling. Het was hun taak om soldaten die uit de 
eerste lijnen in paniek wegvluchtten op te vangen en terug naar hun posities aan het front te 
brengen. Zijn eenheid had een slechte naam in het leger. Men noemde hen 'piottenpakkers'. 
 
Op 22 oktober zetten de Duitsers een aanval in. Met hun veel betere bewapening brachten 
ze de 2 verdedigende Belgische regimenten zeer zware verliezen toe. Er sneuvelden 49 
officieren. Slechts met Franse steun kon er stand gehouden worden. De 115 ruiters waartoe 
mijn vader behoorde chargeerden met de blanke sabel. Hij werd door een kogel en 
schrapnel in zijn been getroffen en viel van zijn paard. Kruipend tussen lijken van 
gesneuvelden en huilende gekwetsten trachtte hij zich in veiligheid te brengen. Hoewel hij 
zelf gewond was sleepte hij een zwaar gekwetste hoge officier met zich mee tot in een 
veldhospitaal. Hij redde zo het leven van die man die anders zou zijn dood gebloed. Het 
bleek toen om majoor graaf Maximiliaan de Renesse-Breidbach van het kasteel van 
Oostmalle te zijn.  Hij is mijn vader nadien komen opzoeken en uit dankbaarheid beloofde hij 
hem als een broer alles te schenken wat hij maar nodig had.   Daar bleef het voorlopig bij. 
 
Na 4 jaar front werd vader ingekwartierd bij de ruiterij te Antwerpen. Kort nadien huwden 
mijn ouders en namen hun intrek in een klein appartementje in de buurt van de kazerne. 
Mijn moeder die een mondainer leven in de hogere Antwerpse kringen gewoon was 
geweest, vond die woonst, waar ze geen mensen kon ontvangen, te bekrompen. Na de 
geboorte van mijn zus op Kerstmis 1920 keek mijn vader uit naar een woning op de buiten. 
Oostmalle dat vanuit Antwerpen goed bereikbaar was met tram en buslijnen leek hem een 
geschikte woonplaats. Na een mislukte zoektocht herinnerde hij zich de belofte van graaf de 
Renesse en hij belde aan bij het kasteel. De graaf bood hem gratis een pas gerestaureerde 
kasteelvleugel aan. Het jonge gezin mocht beschikken over kolen en brandhout, wild in het 
jachtseizoen en fruit uit de boomgaard. Er mocht mee aangeschoven worden aan tafel. 
Bovendien kregen ze een jaarlijkse toelage van 500 frank !  Mijn ouders en mijn zus kenden 
daar een gelukkige tijd. 
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Vader, die nog steeds in militaire dienst was, moest regelmatig voor enkele weken met het 
bezettingsleger naar het Rijnland. Moeder amuseerde zich als jonge vrouw met de bezoeken 
en feesten die door gravin Isabelle georganiseerd werden.  Ik werd op het kasteel geboren 
op 22 september 1922. Ik kende er een prachtige kindertijd en genoot een tedere 
opvoeding, vertroeteld en in de watten gelegd.  De graaf had het heel erg voor me, wellicht 
omdat zijn eigen zoon Thierry voor niet veel deugde… 
 

 
 

Kasteel de Renesse in Oostmalle (foto: Heemkundige Kring van Malle vzw) 

 
Maar… vanaf mijn 7de jaar veranderde mijn leven.  Ik werd in een uniform gestoken met een 
stijve rechtopstaande kraag en een soldatenmuts. Ik was vanaf dan kadet en kreeg privé 
onderwijs door professoren van de militaire school.  Het onderricht bestond uit de studie 
van de krijgsleer en van de bewapening van het Belgische leger, zowel logistiek, infanterie en 
artillerie.  Een dagprogramma zag er als volgt uit. Om 5 uur moest ik opstaan, daarna 
gedurende 2 uren buiten trainen in het park: lopen, marcheren springen over grachten en 
balken, klimmen in bomen, allerhande lichaams- en ademhalingsoefeningen uitvoeren, 
zwemmen in de vijver.  Om 7 uur was het tijd voor het ontbijt.  De rest van  de voormiddag 
werd van 8 uur tot 's middags gereserveerd voor theorie in de krijgsleer, aangevuld met 
algemene vakken als antieke en Belgische geschiedenis.  Oude talen als Latijn en Grieks 
behoorden eveneens tot het lessenpakket. Vele Latijnse teksten ken ik ook nu nog van 
buiten. 
  
In vergelijking met de vorige jaren was dit voor mij een totaal omgekeerde wereld ; ik heb 
dikwijls tranen met tuiten gehuild.  Ik moest en zou officier worden.  Later bleek dat het de 
bedoeling geweest was dat ik de opvolger zou worden van de kasteelheer.  Maar wat daar 
allemaal achter schuil ging is me nooit duidelijk geworden.  Mijn zus kreeg eveneens privéles 
maar wel van een heel andere soort. 
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Op zeker moment verhuisden we naar Wiekevorst.  In 1938, op 50-jarige leeftijd, overleed 
mijn vader.  Hij was in Wereldoorlog I tijdens de slag bij Passendale zwaar gepakt door het 
gifgas. Ik was op het ogenblik van zijn overlijden 15 jaar.  Mijn moeder gaf me zijn vergund 
765 Browning pistool met laders en kogels en zei:  "Jij doet militaire studies ; je bent vanaf 
nu verantwoordelijk voor de veiligheid en de goede gang van zaken in dit huis."  Ik heb mijn 
moeder toen beloofd haar nooit in de steek te zullen laten en haar tot haar laatste 
ademtocht te zullen helpen en beschermen.  Dat heb ik dan ook gedaan, nadat ik op mijn 
17de mijn studies op het Kasteel van Oostmalle heb stopgezet.  
 
WERELDOORLOG 1940-1945 
 
Tijdens Wereldoorlog II leidde ik 17 verzetsgroepen in de Zuiderkempen en voerde het bevel 
over 180 manschappen.  Onze afdeling 'Helpende Handen' behoorde tot schuiloord 
Westerlo.  Het Geheime Leger beschouwde het als een heilige plicht ervoor te zorgen dat na 
hun verzetsdaden en overvallen de kans op represailles van de bezetter tegen de 
burgerbevolking zo klein mogelijk was. Sommige acties van andere partizanengroepen 
hadden tot gevolg dat onschuldige burgers werden gestraft hoewel ik bewondering heb voor 
hun dikwijls heldhaftige daden.  Wij echter gingen intelligenter en ingenieuzer tewerk en 
deden er alles aan om te voorkomen dat de bevolking schade zou leiden.  
 
Ik kon beletten dat tientallen neergestorte vliegeniers en andere militairen, werkweigeraars 
en zelfs Joden door de Duitsers opgepakt werden door hen onderdak te verschaffen en naar 
het buitenland te smokkelen. Daarvoor kreeg ik een 25-tal binnen- en buitenlandse 
onderscheidingen en decoraties waaronder in België het 'Militaire Ereteken Eerste Klas voor 
Dapperheid en Moed' en het 'Kruis van Ontsnapten'. In Frankrijk het 'Légion d' Honneur'. Het 
'Medal of Freedom', het hoogste ereteken dat men vanuit Amerika kan ontvangen. Aan dat 
laatste hecht ik dan ook het meeste belang. 
 
Ik vermeld slechts enkele van onze verwezenlijkingen.  Tijdens een overval in Mechelen op 
de Wervingsdienst konden we duizenden dossiers van jongens buitmaken die opgeschreven 
stonden om te worden opgepakt en getransporteerd naar Duitsland om daar te gaan 
werken. Daarbij werd er geen enkel schot gelost. Bij een overval op een SS-divisie van de 
Hitlerjugend in Westerlo maakten we heel wat wapens en munitie buit. Ook zonder 
gevolgen achteraf.  Bij ons thuis hebben meerdere vliegeniers en andere militairen 
gelogeerd.  Zelfs 3 ontsnapte Franse krijgsgevangenen die verborgen hadden gezeten in een 
treinwagon tussen het katoen dat aan de toenmalige fabriek van de Gevaert in Heultje werd 
gelost. Ook andere Franse soldaten passeerden langs ons huis. 
 
In het voorjaar van 1944 werden door de geallieerden gedurende een drietal maanden 
talloze transportbombardementen uitgevoerd op treinstations zoals Kortrijk, Leuven en 
Mechelen  

2
 . Toen ik in de maand mei bij valavond over een veldweg in Wiekevorst fietste 

zag ik vanuit het noordoosten op een hoogte van 400 à 500 m drie Amerikaanse 
jachtbommenwerpers type Mustang overkomen met als opdracht het bombarderen van het 
stationsemplacement van Hasselt. Een der toestellen verloor met rokende en pruttelende 

                                                           
2
 (nvdr) Zie ook  :  ‘t Swanekoeriertje nr. 1 van 2009 (en volgende) “ Hallaar, 12 MEI 1944 : Het mysterie van de 

gevallen bommenwerper”. 
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motor hoogte. Boven Bruggeneinde sprong de piloot uit zijn vliegtuig en belandde aan de 
Goorloop. Landmeter Jefke Heylen uit Morkhoven, die lid was van het Geheime Leger 
afdeling Herentals, was er vlug bij.  
 

 
Amerikaanse Mustangs P-51 

 

 
 

Eén van de vele Mustangs die in W.O. II zijn gecrasht.  Ook in  ’t Keesstro viel er één. 
 

Gelukkig hadden buurtbewoners de Duitsers, die eveneens op zoek waren naar het 
verongelukte vliegtuig, de verkeerde kant opgestuurd. Hij ondersteunde de vliegenier die 
niet meer kon stappen en bracht hem naar een bergplaats in de buurt. Hij liet de parachute 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/North_American_P-51_Mustang.JPG
http://ww2live.com/sites/default/files/images/20160304193650.jpg
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en alle andere sporen verdwijnen en waarschuwde een van mijn medewerkers, Marcel 
Vanderlinden de zoon van de garde. Rond middernacht heeft Marcel de vliegenier op zijn 
fiets ondergebracht bij Denis Van Hoof, de veldwachter van Voortkapel. Hij werd vooraf 
gereden door Jefke Heylen en meester Jozef Boogaerts eveneens uit Voortkapel.  
 
Dezelfde nacht nog werd ik verwittigd en in de voormiddag van de volgende dag ben ik naar 
die schuilplaats gereden met een fles sterke wijn en levensmiddelen om de piloot eerste 
luitenant Joseph Kelly te ondervragen en te onderzoeken of het geen valstrik was. Ook de 
gemeentesecretaris van Westerlo, Arthur Sterckx, een vuurkruiser uit 1914-1918, kwam daar 
toe. Hij beloofde de volgende dag terug te komen met een identiteitskaart en een stempel. 
Wat hij ook gedaan heeft. Koerier Jef Smolders uit Olen daagde samen met Denis Van 
Ostayen eveneens op. Ik stelde voor de man onder te brengen op het kasteel van mevrouw 
burggravin de Ghellinck Vaernewyck te Noorderwijk. Daar zou hij in een parkpaviljoen 
ongestoord kunnen verblijven tot bij de bevrijding. Het was omringd door water en dus 
moeilijk ongezien te benaderen.  
 

 
 

Noorderwijk : kasteel De Ghellinck (Foto : Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed) 

 
De vliegenier had me tijdens zijn ondervraging verteld dat aan de zuidkust van Engeland een 
omvangrijk invasieleger klaarstond en dat de landing binnen een 12-tal dagen kon 
plaatshebben zodra de weersomstandigheden het toelieten. Ik vond het daarom onzinnig 
hem nog naar Antwerpen te brengen om hem via Frankrijk naar Spanje te transporteren. Als 
jongste van de groep kreeg ik echter geen gelijk. Drie dagen later heeft Denis Van Ostayen 
hem per tandem weggebracht. Doch niet vooraleer ik had nagekeken of niets van kledij of 
bezittingen als geld, chocolade of sigaretten hem zouden kunnen verraden. Hij moest zijn 
nieuwe naam Jozef Verlenden en fictieve geboortedatum en woonplaats Westerlo 
instuderen. We lieten hem doorgaan als zwaar gehandicapte persoon die niet kon horen en 
praten. Ik liet hem zijn rol meermaals uitbeelden. Als perfectionist wilde ik geen enkel risico 
lopen. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU7eS2-JffAhVGNOwKHRxYA78QjRx6BAgBEAU&url=https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47250&psig=AOvVaw0w320gadxaefvH9H1UAL6p&ust=1544623319552983
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We hadden meerdere onderduikadressen. Een verblijf kon van enkele dagen tot enkele 
weken duren. Ik noem er slechts enkele: bij ons thuis hebben in totaal 20 man verbleven; bij 
de familie Cannaerts in Heultje verbleven er soms 12 tegelijk; in Tongerlo bij August Torfs, 
latere veldwachter en Clara Draulans; in Westerlo bij Eugène Sprengers; in Veerle in de 
hoeve Ossenstal; in Averbode hadden we een adres; op kastelen in Herenthout, Booischot 
en Noorderwijk.  
 

 
 

Afschrift van de akte waarbij de Amerikaanse “Medal of Freedom” werd toegekend aan Boni Wouters. 

 
Ook in Frankrijk hadden we vele plaatsen waar we mensen konden onderbrengen, 
ondermeer in Périgueux, Angouleme, in de Pyreneeën bij de familie Degreef, in de buurt van 
Biarritz, in kastelen aan de Loire. In Parijs alleen al meer dan 20. Zelfs naar Spaans 
Baskenland heb ik mensen begeleid. 
 

Meermaals kregen we in binnen- en buitenland hulp van overheidsdiensten. In onze eigen 
streek werden we soms door gendarmes verwittigd dat de Duitsers aan het station van 
Bouwel klaarstonden om jongemannen die van Antwerpen kwamen op te pakken en naar 
Duitsland te voeren. We hielden de trein dan enkele kilometers vooraf aan om hen eruit te 
halen.  Het verliep allemaal heel vlot maar vaak niet zonder angst.  Indien je als man werd 
betrapt bij dergelijke acties of bij het helpen ontsnappen van een vliegenier werd je zonder 
enige vorm van proces terechtgesteld.  Vrouwen werden overgebracht naar een 
concentratiekamp. 
 
        (wordt vervolgd) 
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Wie kent ? 
               De redactie 
 
Dit is de foto die we in de vorige Swanekoerier presenteerden, met daarop “meester” Mil 
Ooms en een wielrenner, tezamen met een groep koersfanaten. 
 

 
 
Er kwamen, zoals gehoopt, enkele reacties op de vraag “Wie kent…?” en het zal niemand 
verbazen dat het een paar krasse tachtigers-heemkringleden waren die zich nog een en 
ander konden herinneren :  Herman Gijsemans uit de Stationsstraat en Louis Vlemings uit de 
Schaliehoevestraat. 
 
Beiden waren ze het eens over wie de man is met pet en een boekje in de hand.  Die blijkt 
een “delegué” van de wielrijdersbond te zijn geweest, Jef De Winter uit Rijmenam. 
 
Over de man in de donkere trui met opschrift zijn de meningen verdeeld :  “Sis den 
berevichter” uit Lier of Koningshooikt, die aanwezig was op alle kermiskoersen volgens 
Herman Gijsemans.  De man zou zijn bijnaam te danken hebben aan zijn exploten in een 
kermisattractie, genaamd “de lutte met den beer”. Daarbij ging iemand werkelijk het gevecht  
aan met een echte beer.  Wel eentje zonder tanden of klauwen, veronderstellen we.  
 
Maar dat verhaal wordt ontkracht door Louis, die de man identificeert als “Tist Labros”, een 
caféhouder uit Beerzel die eveneens iets met de wielerbond te maken had.  De haarsnit van 
de man geeft inderdaad een indicatie van waar hij zijn (bij)naam kan gehaald hebben.   
 
Ook Linneke, de nog kwieke weduwe van Louis – Nofke – Van den Broeck, die op de foto 
rechts naast de wielrenner staat, had het over een  genaamde “Tist” volgens Joris Bosmans, 
die er haar over aansprak. 
 
De naam van de renner blijft vooralsnog onbekend, maar Louis Vlemings is ervan overtuigd 
dat de foto werd genomen op het Goor, waarschijnlijk bij een kermiskoers  in oktober.  Op 
de achtergrond zou een ijzerwinkel en smidse in de Pastoor Mellaertsstraat te zien zijn. 
 
De fotograaf, aldus Louis, heette Stany en was schilder-behanger. 
 
Misschien wordt het verhaal nog vervolgd… 
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22 december 1846.   Drieste overval op een hoeve op de Lo te Heist. 
                Jan Peeters 
 

 
Vooraf : 
 
Onze Heistse  geschiedschrijver Lodewijk Liekens  (° Booischot 1867  -   †  Heist  1956) was een 
veelzijdig man ; hij schreef onder meer ook historische romans.  Eén van deze werken heeft 
als titel : “De Rooversbende van ’t Zoerselbosch”, een boekje dat hij samenstelde op basis 
van een ‘akte van beschuldiging’, die was verschenen in het “Algemeen Nieuws- en 
Aankondigingsblad” van Turnhout op 19 februari 1848.  Deze specifieke publicatie van 
Lodewijk  Liekens in haar originele staat is extreem zeldzaam.  Ik bezit er alleen een 
gekopieerde versie van, maar die laat wel toe om er een merkwaardige passage uit te lichten 
die betrekking heeft op onze streek. 
    
De beruchte bende, waar het in het boek om draait, stond onder leiding van Willem 

Standaert, een leurder met een rijk gevuld strafblad.  Ze maakte de streek rond Antwerpen 

onveilig met overvallen.  Maar ook in het Waasland en de Kempen waren ze actief. Ook  

Heist kreeg de bendeleden op bezoek, waar ze de hoeve van Petrus Verborght op de Lo 

hadden uitgekozen als hun doelwit.  Kerstmis 1846 zal deze familie allicht in grote droefheid 

hebben doorgebracht, want het verlies van geld en andere waardevolle zaken was 

aanzienlijk na de gewelddadige overval.  Het leed dat hen werd aangedaan was ook niet min.  

Uiteindelijk is de bende ontmaskerd en werden 17 personen voor de rechtbank gebracht. In 
het hierna volgend hoofdstuk uit “De Rooversbende van ’t Zoerselbosch”  vernemen we hoe 
de roofoverval in Heist verlopen is.  De originele schrijfwijze werd behouden. 
 

 
Op maandag 21 december vertrokken van Zwijndrecht de twee zoons uit Den Reysende 
Passant, met nog twee andere leden der bende, met het konvooi naar het Vlaams Hoofd. Zij 
vaarden vervolgens de Schelde over en bereikten te voet de Ouden God. Omstreeks vier uur 
vertrokken zij van daar met het konvooi van Mechelen.   
 
Ter bestemde plaats hebben zij Standaert niet kunnen vinden, en de volgenden morgen 
hebben zij zich op weg begeven naar Lier, waar een van hen Standaert moest gaan zoeken.  
Zij waren niet verre van deze stad, toen een andere rover hun de weg kwam aantonen die zij 
moesten volgen.  Ik en de kapitein, voegde hij er bij,  zullen u weldra komen vervoegen.  
Inderdaad, een half uur daarna was de bende weer verenigd, en richtte men zich onder 
geleide van Standaert naar Heist-op-den-Berg.  Ieder manschap was gewapend met een 
pistool.  Hun houding wekte bij meer dan één landman die hen voorbij zag gaan grote vrees 
op.  
 
Ditmaal hadden zij het gemunt op een afgelegen hoeve te Heist-op-den-Berg, welke 
bewoond werd door Petrus Josephus Verborght, op het gehucht Loo.*  Deze boerderij lag 
wat afgelegen ten zuiden van het dorp op de baan naar Schriek.  
 
* De plaatsnaam Heide-Loo bestond toen nog niet. 
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Verborght waakte in de nacht van 22 op 23 december, in gezelschap van zijn gebuur Norbert 
Anthonis, in de stal voor de kalfwerping van een koei.   Toen zij buiten enig vreemd gerucht 
meenden te horen, gingen zij zien, om te weten wat er gaande was, maar konden in den 
pikdonkere winternacht niets onderscheiden.  Opeens ronkte hun echter de snelle beweging 
van een stok langs de oren.  Beiden sprongen dadelijk terug naar binnen en sloten haastig de 
deur, want het bleek duidelijk dat men hen had willen treffen.  
 
Standaert en zijn makkers, want zij waren het dus, zouden echter voor geen gesloten deur 
blijven stilstaan, en lieten aan Verborght weten dat zij de deur gingen inbeuken en dat er 
hem het ergste te wachten stond, indien hij weigerde te openen.  Maar, voegde Standaert er 
bij, ge kunt het gevaar dat u bedreigt nog afkopen voor voor 400 franken. Verborght zegt dat 
hij zulke som niet bezit.  
 
Mannen, aan 't werk, beval Standaert.  Dadelijk werd een zware blok hout aangebracht, en 
drie zelen daar rond geslagen.   Drie man aan iedere kant !  commandeerde de  kapitein.   
Herhaalde slagen die de deur doen wankelen bewijzen dat de booswichten het bevel ten 
uitvoer brachten.   Uiteindelijk wijkt de deur voor het geweld.  Verborght en Anthonis 
vluchten op den zolder, waar reeds de dochter en schoonzuster van Verborght zaten.  Zich 
echter hier niet veilig genoeg achtende kroop Verborght met zijn vrouw en Anthonis op de 
hooischelft. 
 
Toen de schelmen binnen het huis waren gekomen, en zij niemand zagen, hebben zij een 
opening in den zolder gemaakt en zijn er in gelukt zich op te hijsen tot op de zolder, waar zij 
de schoonzuster Anna Van Oosterwyck vonden. Na deze gedwongen te hebben naar 
beneden te komen, deed men haar het vuur naderen, en men wilde haar zelfs in het vuur 
smijten, indien zij niet wees waar het geld geborgen was.  De schoonzuster van Verborght, 
door schrik overmeesterd, toonde de kamer aan waar de koffer stond met de kostbaarste 
voorwerpen.  Toen ze daarop enige klachten uitte, bracht men haar meerdere slagen toe 
met een vork.  
 
In de kamer sliep zoon Jan Verborght, 10 jaar oud.  De kwaaddoeners, waarvan een met een  
pistool gewapend, schroomden zich niet hem te vragen waar het geld was, zonder hem 
kwaad te doen, waarop hij hen de koffer zag openbreken met een ijzer.  Terwijl zij overal 
zochten, was Anthonis terug op de zolder gekomen, en trachtte door een spleet van de 
zoldering af te zien wat er in huis omging. Eén der rovers had hem in 't oog gekregen, en 
dreigde op hem te zullen schieten, zo hij zich niet verwijderde.  
  
Toen het zoeken naar kostbaarheden beëindigd was, beveelde degene welke het 
opperhoofd der bende scheen te zijn aan dochter Van Oosterwyck dat zij zich in den stal 
moest begeven.  Dit onder voorwendsel dat er zich twee onder hen bevonden, die zij kende 
en welke zij anders zou kunnen verraden.  Dit was niet meer dan een voorwendsel, om haar 
verkeerde informatie wijs te maken.  Enige tijd nadien vroeg een overvaller haar of ze nog op 
dezelfde plaats stond, en op haar bevestigend antwoord zijn zij vertrokken. 
 
Wanneer de bende weg was constateerde Verborght dat men hem ongeveer een som van 
150 frank had ontstolen, alsmede een gouden hartje, twee ringen, verscheidene andere 



De Swanekoerier  jan.-feb.-mrt. 2019  ~ 22 ~ 

 

 

kleinoden, een regenscherm, twee hespen, enige strengen garen, enz. De dieven stalen nog 
een voorschoot en nog een gouden hart van de schoonzuster. 
 

 
 

“Voetbranden” was een folterpraktijk die vaak terugkeert in diverse verhalen over roversbendes… 

 
De bende keerde dan naar Lier terug waar Standaert zijn kameraden veiligheidshalve verliet. 
Onderweg verdeelden ze de buit.  Silvester en Fideel gingen van Lier naar Duffel waar zij het 
ontbijt namen in een herberg bij de kerk.  Vandaar vertrokken zij naar Antwerpen en 
eindelijk naar Zwijndrecht, waar Fideel op dat ogenblik met zijn vrouw inwoonde bij de 
Grote. 
 
Die dag was er heel wat opschudding onder het volk te Heist. De vermoedens vielen op 
vreemde werklieden die juist bezig waren met de steenweg te maken van Heist naar Hallaar. 
De opziener van de werken werd zelfs aangehouden maar kort daarop weer losgelaten, want 
het onderzoek leverde geen uitslag op.  
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OPGEPAKT !  Herdenking van verzetsstrijder René Lambrechts en Compagnie 
De Zwaan (Swanekelder – Kaffee Den Afgrond, 2 november 2019). 
              Jean Van Rompaey 
 
In de tweede helft van oktober 2018 ontving ik een e-mailbericht met enkel het gegeven dat 
René Lambrechts zou herdacht worden op 2 november in de Swanekelder, onder het 
heemmuseum.  Ik begreep niet direct wat ik mij hierbij moest voorstellen. Een herdenking 
van René Lambrechts…?  Voor de zekerheid diepte ik zijn doodsprentje op en las dat Renaat, 
zo stond er, geboren was te Heist-op-den-Berg op 27 april 1923 en er overleden is op 19 
oktober 1981. De herdenking had dus niets te maken met een geboorte- of 
overlijdensdatum. Gelukkig kon ik bijtijds in de activiteitenkalender van onze Swanekoerier 
lezen dat het op 2 november precies 75 jaar geleden is dat Lambrechts door de Duitsers 
werd opgepakt als lid van de verzetsgroep De Zwaan.  
 

      

Links : huldiging bij zijn terugkeer uit de kampen.               Rechts : cover van zijn boek “Wir Muselmänner”. 

Op 2 november 1943 werd inderdaad het Partizanenkorps te Heist-op-den-Berg ontmanteld, 
door het oppakken van de leden van deze verzetsgroep.  Op 22 oktober 1943 hadden zij een  
geslaagde verzetsactie uitgevoerd, maar de leden werden tijdens het huiswaarts keren 
betrapt, met catastrofale gevolgen.  Lambrechts werd naar de concentratiekampen gestuurd 
en keerde na 19 maanden terug uit de hel.  Een traumatische ervaring die hem voor de rest 
van zijn leven tekende en die hij beschreef in zijn boek “Wir Muselmänner”. 
 
René Lambrechts werd een bekende figuur in Heist.  In heemkundige middens was hij 
gekend als de bezieler van de streekcultuur van heist en omgeving en een gerespecteerd 
volkskundige. Hij was medestichter van de Heemkundige Kring Die Swane (nu Koninklijk) en 
conservator van het Heemmuseum Die Swane. Tevens werd hij als gemeentelijk archivaris 
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aangesteld in 1956 na het overlijden van de eerste gemeentelijke archivaris en 
geschiedschrijver Lodewijk Liekens3. Verder was hij ook een gewaardeerd medewerker aan 
volks- en heemkundige tijdschriften4 en was ook laureaat van de Prof. Dr. Frans 
Olbrechtsprijs. 
 
Lambrechts stierf in 1981 en het Heistse gemeentebestuur vond het dan ook gepast om in 
2006  de 25ste verjaardag van zijn overlijden te herdenken door in samenwerking met 
heemkring Die Swane een aan hem gewijde tentoonstelling op te zetten in het cultureel 
centrum. Voorafgaand op deze retrospectieve expo was in 2005 aan René Lambrechts 
postuum de gemeentelijke cultuurprijs toegekend.  Lang voordien, in 1991, bij de tiende 
verjaardag van zijn overlijden, was al eens een tentoonstelling over René getoond in het 
heemmuseum.  In zijn openingstoespraak wees toenmalig heemkringvoorzitter Marcel Van 
der Auwera erop dat Lambrechts bij de groten uit de geschiedenis van de Heistse volkskunde 
moet gerekend worden.  Zijn hele leven wijdde hij aan volks- en heemkunde. 
 
 “Kaffee Den Afgrond in de Swanekelder eert vanavond verzetsstrijder René Lambrechts en 
Compagnie De Zwaan, een onderafdeling van het Partizanenkorps 037. Tijdens de avond 
worden er voordrachten en lezingen gegeven”, zo las ik in de aankondiging van de  
herdenkingsavond.  Omdat het levensverhaal van René Lambrechts als volkskundige, maar 
zeker ook in zijn rol als verzetsman, me wel aansprak begaf ik mij op 2 november dus 
verwachtingsvol naar de Swanekelder, waar “Kaffee Den Afgrond” voorlopig gevestigd is. 
 
In de krant stond bovendien :  “Den Afgrond eert verzetsstrijder met bier” waarbij uitbater 
Walter Claes verduidelijkte :  “We willen op vrijdagavond niet alleen Lambrechts maar ook 
zijn compagnie eren. Voor deze gelegenheid hebben we een bier laten brouwen, dat later 
een vaste plaats krijgt op onze kaart”.  
 
Wie niet vertrouwd is met het leven op en rond Heistse berg zal zich misschien afvragen wat 
Kaffee Den Afgrond met René Lambrechts te maken heeft ?  Wel, dat zit zo : cafébaas Walter 
Claes, had in 1993 de woning5 van René Lambrechts, gelegen langs de Herentalsesteenweg, 
aangekocht. Datzelfde jaar, op 23 december 1993, opende hij op dat adres een café dat de 
naam “ Den Afgrond” mee kreeg.  Op de vraag hoe hij aan deze naam kwam, vertelde Walter 
dat het om een spontane ingeving ging, zonder meer.  Helaas werd in 2012 Kaffee Den 
Afgrond geteisterd door een zware brand, waarbij het dak en de inboedel totaal verloren 
gingen. In dat zelfde jaar viel de Swanekelder, de drankgelegenheid onder het 
heemmuseum, eigendom van de gemeente Heist, zonder uitbaters, en dit tot grote treurnis 
van de museumbezoekers en dus ook van onze heemkundige kring.  Het ontbreken van een 

                                                           
3
 LIEKENS Lodewijk, geboren te Booischot op 15 februari 1867 en overleden te Heist-op-den-Berg op 12 april 

1956 . Tijdens zijn leven zetelde hij in de Provinciale commissie voor geschiedenis en folklore van de provincie 
Antwerpen en was bestuurder van de plaatselijke gemeentelijke tekenschool. Hij was archivaris van de 
gemeente Heist-op-den-Berg en schreef het omvangrijke werk “Geschiedenis van de gemeenten Heist-op-den-
Berg, Booischot, Hallaar, Gestel” Het eerste deel kwam uit in 1898 en het tweede deel werd gepubliceerd in 
1921. Het vormde de basis voor alle latere gemeentelijke geschiedschrijvers. 
4
 LAMBRECHTS René was niet alleen één van de belangrijkste geschiedkundigen in de streek, hij was ook 

schrijver van boeken, van honderden bijdragen over de geschiedenis van Heist en omstreken. Tevens was hij 
een verwoed verzamelaar en vooral iemand die honderden studenten hielp met hun verhandelingen. 
5
 Een maquette van de woning van René Lambrechts staat bestendig opgesteld in het heemmuseum, eerste 

verdieping ; ze werd gebruikt bij de tentoonstellingen rond zijn persoon. 
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drankgelegenheid op het Heistse Kerkplein had dus erg negatieve gevolgen, ook voor het 
toerisme op en rond de berg.  Het was daarom een godsgeschenk dat Walter Claes de 
uitbating van de Swanekelder op zich wilde nemen en sindsdien is Kaffee Den Afgrond er  
(voorlopig) te gast.  Het toeval wil dus dat Walter letterlijk in de voetsporen van Lambrechts 
liep, van zijn woning aan de Herentalsesteenweg naar het museum op de berg, waar René 
ooit conservator was. 
 
Walter Claes heeft sinds hij het huis van verzetsheld Lambrechts kocht, zich steeds meer 
verdiept in de geschiedenis van de weerstand tijdens  W.O.II  en bij de dertigste verjaardag 
van het overlijden van René Lambrechts  – in 2011 – organiseerde hij al een herdenking.   
Altijd was het daarbij de bedoeling om het hele Partizanenkorps te eren en in het bijzonder 
Compagnie De Zwaan, zijnde de gewapende tak van het plaatselijk verzet. In de 75ste 
verjaardag van het oppakken van René Lambrechts en de meeste van zijn vele toenmalige 
medestanders-verzetslieden tijdens W.O.II vond Walter ook ditmaal een passende 
aanleiding voor een herdenking.  
 

 
 

Rechts (met trapje) het huis van René Lambrechts, later Kaffee Den Afgrond. 

 
Als we even afdwalen naar de jeugd van René Lambrechts dan weten de ouderen onder ons 
wel dat Renéke, zoals hij dikwijls genoemd werd, een handicap had.  René leed namelijk aan 
de “ziekte van Paget” een botziekte6.  Deze aandoening kwam bij hem volop tot uiting 
tussen 1930 en 1932.  Dat is duidelijk te zien op onderstaande foto’s.  De ouders van René 
hadden een eerste zoon die leed aan die zelfde botziekte. Ze lieten het kind opereren maar 
het overleed als gevolg aan deze operatie.  Toen een volgende jongen geboren werd gaven 
de ouders hem dezelfde voornaam als zijn overleden broer, René.  Aanvankelijk leek hij 

                                                           
6
 Botziekte: Winkler Prins Medisch Handboek – Uitgave 2007. 

De botziekte van Paget is een aandoening genoemd naar de Britse arts J. Paget (1814 – 1899). Hierbij is het 
evenwicht tussen botopbouw en botafbraak verstoord. Zowel botafbraak als –opbouw verloopt, om nog 
onbekende redenen, in een hoog tempo waarbij de opbouw bovendien zo chaotisch verloopt dat er 
vervormingen ontstaan en de structuur van het bot onvoldoende de sterkte garandeert. 
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gezond maar dat veranderde al spoedig omstreeks de leeftijd van zeven jaar.   Omdat de 
ouders bang waren dat een operatie opnieuw tot de dood van hun kind zou kunnen leiden,  
brachten ze René met veel zorg groot in een beschermende omgeving. 

 

 
 
Foto links: René Lambrechts is hier bijna 7 jaar (1930).  Op de foto rechts (1932 – op 9-jarige leeftijd) 
manifesteert zich al duidelijk zijn handicap. (foto’s : verzameling R. Van Loo) 

 
Terug nu naar de herdenkingsavond van 2 november jl. Dieter Dresselaers trad op als 
moderator en Ward Adriaens7 gaf een lezing8 over het verzet in de Heistse contreien tijdens 
W.O.II.  Hij verrichtte meerdere onderzoeksprojecten in verband met het verzet in de streek 
van Heist-op-den-Berg. Verder werd de avond aangevuld met het voorlezen van interviews 
of brieven, zoals : 
 
-  een interview met verzetsstrijdster Maria Liekens (Zyta Lensen) 
-  de afscheidsbrief van weerstander Jules Roothooft, die hij schreef aan zijn familie  aan  de 
vooravond van zijn terechtstelling   (Louis Bamps) 
- enkele andere gelegenheidsteksten werden tevens ten gehore gebracht (o.a. door Jan  
Peeters). 
-  het lied “Wij zijn de Moorsoldaten” werd ten gehore gebracht door Polle Van de Leest.  Dit 
lied ontstond in de concentratiekampen en het werd ook gezongen bij de begrafenis van 
René Lambrechts in 1981. 

 

                                                           
7
 Ward Adriaens is historicus en de vroegere conservator van het Joods Museum van Deportatie en Verzet te 

Mechelen.   Hij publiceerde over Belgen in de Internationale Brigaden en de Partizanen, o.a. Partizanenkorps 
037. Geschiedenis van het Onafhankelijkheidsfront, Jeugdfront en Belgisch Partizanenleger te Heist-op-den-
Berg en omliggende, 1984. 
8
 Tijdens de lezing van Ward Adriaens valt regelmatig de naam van Jefke Van Rompaey ; ook zijn moeder wordt 

vermeld. Het oorlogsverhaal van Jef Van Rompaey zal in een volgende Swanekoerier verteld worden. 
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In 1947 verscheen het eerste boek van René Lambrechts, “Wir Muselmänner”.  Hierin brengt 
hij het schokkend relaas van zijn lijdensweg in de Duitse concentratiekampen.  Eind jaren ’70 
was er zoveel vraag naar het boek dat René het herwerkte en aanvulde met veel 
fotomateriaal, maar toen vond hij niet direct een uitgever.  Evenwel kon het boek na zijn 
overlijden dan toch worden heruitgegeven. 
 
In 1974 publiceerde hij zijn boek “Bezem en Kruis” over het volksgeloof in onze streek.  Voor 
dit magnifieke heemkundig standaardwerk ontving hij de Prof. Dr. Frans Olbrechtsprijs. 

 

     

 

Links : René Lambrechts, zoals hij is afgebeeld in de galerij van de Heistse groten in heemkundig museum Die 
Swane te Heist-op-den-Berg..  Rechts  : Lambrechts in 1973. (Foto’s : verzameling R. Van Loo) 

 
In 1976 verscheen onder de titel “Iets anders” een reeks novellen van zijn hand.  René was 
tevens medewerker van een twintigtal Tijdschriften en weekbladen waarin regelmatig zijn 
bijdragen werden gepubliceerd. 
 
René was ook een groot verzamelaar. Zijn bibliotheek telde ongeveer 3000 waardevolle 
werken, voor het merendeel gerelateerd aan de heemkunde. Tevens verzamelde hij 
duizenden bidprentjes, bijna duizend bedevaartvaantjes, een 600-tal volksliederen en een 
grote hoeveelheid prentkaarten. 
 
De laatste jaren van zijn leven bracht René Lambrechts bedlegerig door in zijn huiskamer. In 
1976 schreef hij een gedicht over de pijn die hij dagelijks moest doorstaan door zijn handicap 
en als gevolg van de mishandelingen tijdens zijn gevangenschap in de Duitse 
concentratiekampen  :  
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Pijn, mijn trouwste tiran. 
 

Mijn morgenzon, mijn Avondster, 
nooit wijkt ge van mijn zijde. 

Gij kraakt mijn moed, gij volgt me op de voet. 
Toen in de late lentenacht mijn eerste schreeuw de stille sneed 

stond gij daar al gereed, 
om mij voorgoed in bezit te nemen. 

Soms doet ge of ge slaapt, 
om des te driester me te vatten, 

gij knaagt als duizend ratten, 
gij gloeit als duizend vlammen, 

ge huilt, ge tiert, terwijl ge Uw orgiën viert. 
Gij siddert in mijn huid, gij snokt met mijn gebeente, 

ik gil mijn onmacht uit. 
Pijn, mijn zuster, mijn voedster, 

‘k was nog geen zes, toen rukte gij me weg van ’t spel 
en lei mijn leden lam. 

Gij rooft mijn slaap, gij legt beslag op mijn dromen, 
gij gunt me geen verpozen, ik smeek om zilveren pillen, 

waarmee ‘k U poog te strikken. 
Ge geeft een duim, een handspan prijs 

om schaterend dan weer gretig toe te happen. 
En al weet ik met mezelf geen blijf, 
als ‘d arme spijker voor de hamer 
die niet kan vluchten voor de slag, 
ik blijf uw smijtpop nacht en dag. 
Pijn, mijn God heer en meester, 

mijn huis, Uw Malpertinus, 
ik ben uw slaaf, uw kruipend dier, 

ik vlei, ik ween, ik smeek om Uw genade, vergeefs. 
Pijn, O pijn, 

Als een vampier herrezen zuigt gij mijn bloed, 
gij zult me slechts verlaten wanneer ik sterven moet. 

Dan neem ik u te grazen. 
De dood en ik zijn ’t eens, met mij wordt gij begraven. 

De dood is mijn trawant, ik lig op hem te wachten, 
hij leidt me bij de hand. 

En dat is mijn triomf, mijn luisterrijke zege. 
Besef dat gij met mij moet vergaan, 

Al moet ikzelf er voor kreperen. 
 
 

René Lambrechts, Heist 9 juni 1976  (verzameling R. Van Loo)      (wordt vervolgd) 
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GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN 

DOCUMENTATIECENTRUM 

BEGIJNENDIJK –  BETEKOM 

 

 

   GA & DC BEGIJNENDIJK 

   Kleine Steenweg 4 
   3130 BEGIJNENDIJK 
 

26ste STAMBOMENDAG te BEGIJNENDIJK 

ZONDAG 27 JANUARI 2019 

Naar jaarlijkse gewoonte richt het GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM 
BEGIJNENDIJK een stambomendag in . 

Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen op deze 26ste STAMBOMENDAG, die zal 
plaats vinden op zondag 27 januari 2019  in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 te 
Begijnendijk (van 09.00 uur tot 18.00 uur ) . 

Door de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide 
genealogische verzameling ter beschikking gesteld worden voor de geïnteresseerde 
stamboomliefhebber of familievorser. Parochieregisters, volkstellingen e.a., van de streek tussen 
Mechelen, Hever, Heist-op- den-Berg, Diest, Scherpenheuvel, Westerlo, Leuven, Averbode en 
Aarschot kunnen vrij geraadpleegd worden naast onze verzameling van Begijnendijk en Betekom 
. 

 

     ‘ Genealogie en Computer ’   door Philippe Van den Eynde 

Lezing 1  ( van 10 tot 11 uur ) :  Introductie Nederlandstalige Aldfaer + demo 

Lezing 2  ( van 14 tot 15 uur ) :  Familiegeschiedenis op internet 
 
 

 

CONTACT + INFO :  

PRIJCK Paul, prijck.paul@hotmail.com  ;     WIJNS Frans, tel.: 0478 309 485 . 
Voor genealogische informatie en ondersteuning in uw opzoekingen kan u steeds terecht bij : 
VAN HERCK Roger, molenwiek@hotmail.be . 
 

Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDIJK :    
elke laatste en tweede zondag van de maand van 09.00 uur tot 11.30 uur ; 
Nieuwe locatie vanaf 1 november 2018  in het voormalig bibliotheekgebouw 
Tijdens openingsuren tel.: (016) 25 43 84;  E-mail: gadc@begijnendijk.be 
 
 

mailto:prijck.paul@hotmail.com
mailto:molenwiek@hotmail.be
mailto:gadc.begijnendijk@skynet.be
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14 januari 2019 : Teerfeest van “verloren maandag”. 
 
Naar jaarlijkse traditie houdt heemkring Die Swane het teerfeest op “verloren maandag”. 
In 2019 valt de maandag volgend op de eerste zondag na Driekoningen op  14 januari.    
 
Wat staat er op het menu ? 
 

Welkomstdrankje 
 

Tomatensoep 
 

Stoofkarbonaden met Tongerlo abdijbier, vergezeld van een slaatje 
OF 

Vol-au-vent van hoevekip  
- met  frietjes of kroketten naar keuze - 

 
Rijstpap met bruine suiker 

 
Koffie of thee 

 
 

Prijs : 38,00 € per persoon.  Wijn, bier en andere tafeldranken en koffie of thee bij het 
nagerecht inbegrepen. 
 
Wie wil deelnemen schrijft het gepaste bedrag tijdig – graag uiterlijk op 31 december 2018 – 
over op rekening nr. BE13 4161 0959 5139 van Heemkring Die Swane, met de vermelding : 
“TEERFEEST” en de aanduiding STOOFVLEES of VIDEE.   

Ontvangst vanaf 18 u 00.  Met muziekoptreden van Guido Verhaert ! 

 

Het feest vindt ditmaal plaats in bistro “Maginique”, Kerkhofstraat 4, 2220 Heist-op-den-
Berg (vroeger “Bergola”, naast de watertoren).  Ruime parking aldaar. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD37r07_7eAhXPI1AKHd9MBCQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.c-life.be/nl/rubriek/3-cultuur/527-het-hoogbergbosch-op-topje-van-de-heistse-berg/&psig=AOvVaw2GSesyqGXsfU3fL9lqEF-a&ust=1543761859142425
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Lidgeldbijdrage voor het jaar 2019 

Alweer kondigt zich een nieuw jaar aan en dus komen we naar goede gewoonte bij onze 
trouwe leden aankloppen voor het innen van het lidgeld. 

Al een aantal jaren op rij slaagt heemkring Die Swane erin om de bijdrage te behouden op 
slechts 10,00 euro.  Daarmee ben je verzekerd van een heel jaar lidmaatschap bij een 
heemkundige kring die mensen met “een hart voor Heist” wil blijven verenigen.  Bovendien 
ontvangen alle leden  ons veelgelezen en veelgeprezen tijdschrift “De Swanekoerier”.  

Nummer 1 van de 48e jaargang is meteen de eerste Swanekoerier volledig in kleur, waarmee 

de aantrekkelijkheid van ons ledenblad meteen een flink stuk is verhoogd.   Omdat door de 
uitvoering in kleur de drukkosten uiteraard fors zijn gestegen, opteerde die Swane ervoor 
om ons tijdschrift voortaan, zoals dat bij heel wat bevriende heemkringen al langer 
ingeburgerd is, driemaandelijks te laten verschijnen.  Dat liet ons toe om, ondanks de 
verhoogde drukkosten, het lidgeld te behouden op het zeer gunstige tarief van 10,00 euro.   

 

Vermits praktisch alle betalingen vandaag via elektronisch bankieren verlopen werden geen 

afzonderlijke overschrijvingsformulieren bijgevoegd. Het hierboven afgedrukt 
overschrijvingsformulier mag dienen als geheugensteuntje. 

Vergeet dus niet om onverwijld - en zeker voor 31 januari 2019 -  het lidgeld van 10,00 euro 
over te schrijven op rekeningnummer  BE13 4161 0959 5139 van heemkring Die Swane in 
Heist-op-den-Berg, met de vermelding  “LIDGELD 2019”.  Waarvoor hartelijk dank ! 
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Agenda 
 

 

Heemmuseum Die Swane is nu ook  te bezoeken in de winter !   
 
Heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, Heist-op-den-Berg is buiten de klassieke 
openingsperiode (van maart tot einde oktober)  ook te bezoeken op de eerste zondag van de 
maanden november-december-januari-februari.  Er is dus nog een gelegenheid om ons 
museum te bezoeken op zondagen  6 januari en 3 februari 2019 van 14 u. tot 18 u. 

 

 
 
Uiteraard blijft zoals vanouds de toegang volledig gratis. 

 

 
Verloren maandag, 14 januari 2019.  
 Zoals de traditie het voorschrijft viert onze heemkring het teerfeest op  verloren maandag 
en die valt  in 2019 op 14 januari. 
 
Het feest vind dit jaar plaats in bistro Maginique, gevestigd in wat iedereen nog wel zal 
kennen als het vroegere “Bergola”  in ’t Bergbos naast de watertoren.  We worden daar 
verwacht om 18 u. in het cafégedeelte (met trap) vooraan,  dus niet in het grote restaurant 
achterin. 
 
Guido Verhaert zal ons vergasten op een flinke portie muzikale animatie. Kijk op blz. 30 van 
deze Swanekoerier voor alle details.  
 

 

 
Zondag 3 maart 2019 :  start van het nieuwe museumseizoen met de thematische expo 
“Vroomheid met naald en draad”.  De tentoonstelling loopt tot en met zondag 21 april. 
 

 


