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Met de deur in huis
De redactie
Wanneer u, beste heemkringlid, deze Swanekoerier in handen krijgt is de astronomische
winter al achter de rug en kan de lentezon stilaan de ingeslapen natuur weer tot leven
wekken. Leven is er ook weer te bespeuren in het heemmuseum op de Heistse berg, waar
de rijke collectie - van aker tot zeis - vanaf de eerste zondag van maart weer als vanouds
staat te blinken. Zoals dat de geplogenheid is, pakt onze kring weer uit met een originele
gelegenheidsexpo, die als titel draagt : “Vroomheid met naald en draad”. Om u een idee te
geven van wat er zoal te zien is, laten we samensteller René Van Loo zelf aan het woord :
“Een weinig gekende manier waarop in onze streek gestalte werd gegeven aan volksdevotie
is het naai- en borduurwerk. Dit thema was in het heemmuseum tot nu toe nog maar weinig
aan bod gekomen, hoewel er echt kunstzinnige pareltjes in zijn te ontdekken.
Het grootste deel van het getoonde handwerk ontstond in begijnhoven en kloosters als
huisarbeid. Maar ook werd het soms in scholen vervaardigd wanneer men de opdracht
kreeg om een religieus werkstuk af te leveren.
De mooiste en oudste stukken zijn papieren en
perkamenten heiligenprenten die met stof en draad
werden opgesmukt.
Deze kunstwerkjes dateren vooral uit de achttiende
eeuw. De grotere werken die in scholen ontstonden zijn
gemaakt in de negentiende en twintigste eeuw.
Ze stellen meestal de patroonheiligen voor van de
maakster of haar familie. Als voorbeelden daarvan
tonen we werkstukken zoals deze van Mathilde en
Adèle Busschots, die ze voor hun vader Livinus
Busschots maakten in het internaat te Mollem bij
Brussel in het jaar 1872.”
(foto A. Geens)

Een ander aspect van textielbewerking en –vervaardiging die in ons museum aan bod komt,
willen we hier graag nog even aanstippen : ook tijdens dit seizoen kunnen onze nijvere
heemkringweefsters op sommige zondagnamiddagen worden bewonderd terwijl ze aan het
werk zijn op het historisch weefgetouw. Wie de kunst van het weven eens van dichtbij wil
meemaken, kan dit jaar in het heemmuseum terecht op deze data : 14 en 28 april, 12 mei,
9 juni, 14 juli, 8 september en 13 oktober. Let wel : ook de vaste collectie van Die Swane
blijft een aanrader ! En dat de radioverzameling van Remy Waegeman op de bovenste
verdieping weerom een talrijke schare fans van die goeie ouwe radio zal weten te bekoren,
zoveel is zeker.
Natuurlijk is het museum op de ingetogen Heiste berg niet de enige de plek waar aan
heemkunde wordt gedaan. Het heemerf van de Pandoerenhoeve en de molen aan ’t
Keesstro is voor heel wat bezoekers – niet allemaal uit Heist ! – een vaste stek geworden op
zondagnamiddag, en dat niet alleen voor het uitgelezen gamma aan Trappisten- en andere

De Swanekoerier apr.-mei-jun. 2019

~ 34 ~

bieren. Over de gemoedelijke sfeer die heerst in en rond dit uniek oud-Kempens erf, met
daarbij de molen die elke zondag toegankelijk is, oogsten we elke week weer de
bewonderende commentaar van bezoekers.
Andere activiteiten op en rond het heemerf worden aangekondigd in de rubriek “agenda”
achteraan in deze Swanekoerier. Eén daarvan vraagt om speciale aandacht : de traditionele
meiboomplanting, die dit jaar zal plaats vinden op zondag 26 mei. De teller van de
meifeesten staat dan op 60, en het is al de 19 e maal dat het heemerf het decor wordt van dit
uitbundig lentefeest. Niet te missen !
Toch mogen we, naast al die aangekondigde feestvreugde, de kern van onze doelstellingen
als heemkring niet veronachtzamen en moeten we er dus blijven naar streven om het
erfgoed van onze streek te beschermen en te bewaren. Die intentie heeft een ruime
betekenis, want erfgoed gaat zowel om monumenten en landschappen als om cultuur en
natuur. We rekenen het daarom tot onze taak om nauwgezet sommige projecten te
bewaken en desgevallend onze stem te laten horen. Daarbij denken we vandaag o.m. aan
het uiteindelijke lot dat zal weggelegd zijn voor het Pelgrimhof, wensen we op de hoogte te
blijven van de plannen met het Hof Ter Laken en houden we als heemkring ook best een
vinger aan de pols bij het inkleuren van sommige ruimtelijke bestemmingsplannen. Die zijn
in de regel exclusief gericht op economisch nut, zonder daarbij al te veel bekommernis aan
de dag te leggen voor landschappelijk schoon en voor de onvervangbare natuurwaarden die
er door dreigen verknoeid te worden.
Wat het bouwkundig erfgoed betreft, nog dit nieuws heet van de naald : De Vlaamse
minister-president ondertekende op 14 maart 2019 een ministerieel besluit tot vaststelling
van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen, na een
voorafgaand grootschalig openbaar onderzoek. Niets te vroeg, want wie er even “Bouwen
door de eeuwen heen in Vlaanderen” – Kantons Duffel en Heist-op-den-Berg - op naslaat zal
versteld staan over wat er in twee decennia bij ons al werd gesloopt ! Wat wel de goede
kant uitgaat is de vraag om informatie die de heemkring kreeg van de IOED
(Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst) Berg en Nete. Dit samenwerkingsverband van
Heist met Berlaar en Nijlen kan taken inzake archeologie, monumenten en landschappen
voor de betrokken gemeenten voorbereiden of uitvoeren. Het spreekt vanzelf dat Die
Swane zijn bereidwillige medewerking heeft toegezegd.
INHOUD
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Waar is de boodschappentas van grootmoeder gebleven ?
Hugo Lambrechts-Augustijns
Sinds een jaar tonen de warenhuizen begrip voor minder gebruik van plastiek. De zakjes
waarin groenten en fruit kunnen verpakt worden, worden vervangen door papieren
equivalenten. Toch blijft het verkoopsysteem van warenhuizen de grote boosdoener in het
leveren van een groot percentage van onze afvalberg in plastiek. Vleeswaren en
zuivelproducten worden uit hygiënische overwegingen in een kunststoffen vlootje,
omwikkeld met folie, aangeboden. Een slager of kaasboer zal zijn koopwaar niet in een folie
wikkelen en de bakker zal de pistoletjes in een papieren zak steken en een taart in een
kartonnen doos.
Een tijdje geleden konden we het gesprek van een oudere vrouw met de jonge caissière van
een supermarkt volgen. De jonge vrouw stelde aan de oudere vrouw voor dat zij voortaan
haar eigen boodschappentas zou meebrengen, in plaats van een plastiek zak te kopen. Ze
zei: “Want plastiek tassen zijn niet goed voor het milieu” De vrouw verontschuldigt zich en
legt uit: “Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!”
In de tijd van mijn grootmoeder was er
inderdaad geen sprake van plastiek
boodschappentassen, zij had haar eigen tas bij
waarmee zij driemaal in de week naar de
markt ging. De tas van mijn grootmoeder was
gemaakt van een soort sterke tapijtenstof.
Groenten, fruit en andere koopwaren werden
toen standaard in papieren zakken of een oud
dagblad verpakt. Door telkens boodschappen
op korte termijn te doen, bleef het volume dat
getransporteerd moest worden, draagbaar.
Hoewel de plastiek tassen reeds zo’n vijftig
jaar bestaan, werden zij pas sinds de jaren
zeventig vooral in supermarkten gebruikt. In
de jaren zeventig en daarna gaf men in de
winkel plastiek tassen die bedrukt zijn met reclame of het logo van de winkel. Op het einde
van de jaren negentig begon men zich te realiseren dat het gratis weggeven van plastiek
boodschappentassen belastend is voor het milieu. Om de verspilling te drukken, ging men de
consument laten betalen voor een tas, wat vaak leidde tot hergebruik van de tassen. De
grootwarenhuizen propagandeerden daarna het hergebruik van een boodschappentas
gemaakt uit kunststof of natuurvezel.
Sommige winkels geven de voorkeur aan een boodschappentas gemaakt van sterk papier
volgens het ‘kraft proces’. Het Duitse woord ‘Kraft’ betekent kracht. Het procedé om het
papier een grotere kracht te geven, werd in 1884 ontwikkeld door Carl F. Dahl in Danzig. Met
behulp van deze technologie begon een pulpfabriek in 1890 in Zweden met de productie.
Milieuvriendelijke verpakkingen zoals biologisch afbreekbare ‘disposables’ zijn gemaakt op
basis van hernieuwbaar en natuurlijk materiaal. Deze hernieuwbare grondstoffen zijn
afkomstig van natuurlijke gewassen, planten, bomen en mogelijk van reststromen. De
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grondstoffen komen uit de natuur en keren uiteindelijk terug naar de natuur. Zetmeel
gewonnen uit aardappelen en maïs is een veel gebruikte grondstof voor folies waarvan
zakken worden gemaakt. De niet-eetbare delen van de maïsplanten worden benut bij het
maken van bio-verpakkingen zoals de zogenaamde PLA glazen. Deze transparante glazen
worden gebruikt bij festivals. Met de melkzuurbacterie worden de gefermenteerde delen
van de maïsplant omgevormd tot een biopolymeer. Van de pulp van de suikerrietproducten
worden duurzame wegwerpborden, bio-bekers en menuboxen gemaakt.
De verandering van de huidige leefwereld speelt een belangrijke rol in de benadering van
het begrip ‘boodschappen doen’. De kleinhandelaar maakte plaats voor grootwarenketens.
Het vervoer van de boodschappen gebeurt niet meer te voet met de boodschappentas van
de kruidenier of de kaaswinkel naar huis, maar met de inhoud van een vol winkelkarretje in
de autokoffer. De diversiteit van de producten in de grootwarenhuizen is groter dan bij de
vroegere kruidenier. Daarom voelt de kleine zelfstandige de druk van de supermarkt sterk
aan. Het vinden van een opvolger in een buurtwinkel wordt moeilijker. Bakkers en
beenhouwers verdwijnen in de eerste plaats niet omdat er meer supermarkten zijn, maar
omdat ze geen opvolgers vinden.
Bij gezinnen met tweeverdieners en kinderen moet het winkelen vlug gaan. Veel producten
die vroeger in een detailhandel te koop waren, kunnen nu op één plaats verkregen worden.
Voor kruidenierswaren, kaas, vlees, groeten en fruit, wijn, kranten en tijdschriften,
cosmetica en onderhoudsproducten moet men zich nu nog maar naar één locatie
verplaatsen. Hypermarkten vertegenwoordigen een groter aanbod. Naast de aanwezigheid
van supermarkten zijn daar tevens banken, kledingzaken, speelgoedwinkels,
eetgelegenheden, communicatiewinkels, boekenwinkels, schoenmakers, slotenmakers en
detailzaken te vinden. Sommige steden hebben een winkelboulevard waar de keuze nog
groter is.
In ’s-Gravenwezel valt de aanwezigheid van supermarkten mee, terwijl andere gemeenten
kreunen onder het overaanbod. In Schoten bevinden zich in de Paalstraat op een afstand
van zowat 500 meter drie supermarkten. Het aanbod aan supermarkten neemt in de
provincie Antwerpen, vooral in de Kempen, sneller toe dan de vraag naar extra winkels. De
klant profiteert van de concurrentiestrijd, maar blijft dit gezond als er nog extra
winkelketens de Belgische markt komen veroveren? In de nieuwe woonzones in de Kempen
zijn weinig of zelfs totaal geen winkels aanwezig. De bevolking is bereid om zich verder te
verplaatsen – met de auto – om te gaan winkelen. Maar de afstand mag ook niet te groot
zijn. De klanten willen niet langer dan vijf minuten rijden om naar een supermarkt te gaan.
Een warenhuisketen houdt daar rekening mee, en palmt een strategische plaats in op de
open ruimte die nog resteert.
Detailhandelaars binden hun cliënteel met een klantenkaart aan te bieden. Bijvoorbeeld
tien stempeltjes geven een korting bij de volgende aankoop of een gratis elfde product van
hetzelfde genre. Grootwarenhuizen geven punten op de klantenkaart en bijvoorbeeld bij 500
punten krijgt men een cadeaubon van 5 euro. Speciale aanbiedingen geven extra punten en
leiden tot meer aankopen dan de bedoeling is. Verkooptechniek is een speciale wetenschap
geworden.

~ 37 ~

De Swanekoerier apr.-mei-jun. 2019

De kinderen spelen een belangrijke rol bij deze
verkooptechnieken. Per aankoopschijf van bijvoorbeeld 20
euro krijgt men een speelkaart, een plakprentje of een
gadget en nog een speciaal zegeltje voor de aankoop van
een attribuut dat bij de verzameling past.

Links: aanbieding Lidl, rechts promotie Delhaize

foto HLA

Delhaize verontschuldigde zich voor hun inschattingsfout bij hun huidige campagne (31
januari-13 maart 2019). Het plastiek schaaltje waarin de bouwblokjes liggen, was er teveel
aan. De blokjes van Delhaize en de ventjes van Lidl worden in China gefabriceerd, wat de
‘ecologische voetafdruk’ van deze winkels niet verbetert. Sommige gadgets zijn prullaria,
waardoor de afvalberg nog vergroot wordt.
Andere promoties richten zich meer op huishoudelijke voorwerpen: handdoeken, speciale
keukenmessen, potten en pannen, e.d. Het systeem van het verkrijgen van geschenken via
spaarpunten was heel populair tijdens de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog.
“Fort producten” werd in 1928 opgestart door Karel Govaerts. Met zijn voedingsproducten
richtte hij zich vooral op kruidenierswinkels in heel België. Daarnaast was Fort uitgever van
prenten die door de jeugd werden verzameld. Het sparen van punten bij elke aankoop voor
een korting is wijd verbreid. Door de gemakzucht van een aantal mensen verandert het
koopgedrag weer.
Het moto “vandaag besteld vóór middernacht, morgen in huis”. Verschillende
transportketens rijden elke dag van de ene naar de andere klant, om hen op hun wenken te
bedienen. Het volume verpakkingsmateriaal (karton en kunststoffen) per product stijgt
enorm. Carrefour komt met een nieuw soort winkel: eentje die altijd open is. Zeven dagen
op zeven en 24 uur op 24. Er zullen geen kassa’s en rekken meer zijn. Klanten zullen hun
producten bestellen via een aanraakscherm dat in de winkel staat. Na betaling met een
bank- of kredietkaart komt het gevraagde product uit een machine. Carrefour mikt op
mensen die ’s avonds of ’s nachts nog snel iets willen eten. “Organiser c’est prévoir” zei mijn
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grootmoeder altijd.1 Al dat extra over en weer rijden zal geen goed doen aan onze
ecologische voetafdruk.
De jeugd wil door haar klimaatmarsen een mentaliteitsverandering teweeg brengen. Heel
goed. Hopelijk denken zij ook na over hun koopgedrag ; met grootmoeders
boodschappentas naar de markt gaan, zal niet meer aan de orde van de dag zijn.

Zegelboekje Verenigde Drogisten Antwerpen

Collectie HLA

Zwerfafval op onze stranden kent twee bronnen: strandgebruikers laten hun afval achter en
er spoelt afval aan dat uit de zee komt. Ieder jaar vinden we zo’n 64.000 kg afval langs onze
kustlijn en 95 % daarvan is plastiek. Per kg zand aan de Belgische kust worden 390 deeltjes
microplastics aangetroffen.2 In sommige verzorgingsproducten zoals scrubs, tandpasta,
lipbalsem of shampoo worden microplastics verwerkt. Deze zorgen voor een zachte schuring
1

Het gezegde is afkomstig van Henri Fayol (Istanboel 1841-Parijs 1925), een Frans mijndirecteur die een
belangrijke bijdrage leverde aan de organisatiekunde.
2
Michel Claessens, Onderzoeksgroep Milieutoxicologie Universiteit Gent.
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van je huid of tanden. Na gebruik belanden ze via onze rioleringssystemen in zee. Ze worden
niet tegengehouden door de waterzuiveringsstations. De grootste bron van microplastics zijn
de autobanden. Door de wrijving, druk en hitte veroorzaakt door het rijden, verslijten de
banden zo hard dat er plastiekstof ontstaat.

Kunstwerk met een boodschap

Op de zeebodem vormt plastiek het meeste zwerfvuil, bestaande uit visnetten, verpakkingen
en zakjes. Door de maritieme stromingen in de Noordzee worden grotere hoeveelheden
afval aangetroffen in het Engelse Kanaal en aan het oosten van de Golf van Biskaje. Plastiek
wordt amper afgebroken door de natuur. De afbraak en compostering in zee is veel minder
gunstig als op het land. De temperatuur in de zee is lager en er is minder zuurstof en UVstraling. Een plastiek zakje heeft in zee 10 tot 20 jaar nodig om te worden afgebroken. Nylon
is een van de meest taaie kunststoffen. Een vislijn heeft tot 600 jaar nodig om af te breken.
Jaarlijks sterven zo’n honderdduizend mariene zoogdieren door verstikking en inname van
plastiek. Op dit ogenblik zijn er geen voedingsnormen voor microplastics.
In de toekomst zullen de deeltjes microplastic een ernstige belasting vormen op het
ecosysteem en het zeevoedsel. Econome Kate Raworth schetst in ‘Donutseconomie’ een
radicaal nieuw kompas voor de mensheid. De binnenste ring van de ‘donut’ zijn twaalf
basisbehoeften waaraan niemand gebrek mag hebben, zoals voedsel, huisvesting, werk,
veiligheid en informatie.
De buitenste ring vormt het ecologisch plafond.
Winstmaximalisatie door ongebreidelde groei put de aarde uit en leidt tot onder meer
luchtvervuiling en de plastiek soep in de oceanen.
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Wie kent ?
De redactie

We
besloten
in
de
vorige
Swanekoerier het stukje rond de nu
stilaan bekende “koereursfoto” met
de zin : “Misschien wordt het
verhaal nog vervolgd…”. Profetische
woorden, want opnieuw hebben
maar
liefst
drie
van
onze
heemkringleden gereageerd op de
vraag in onze rubriek “Wie kent ?...”.
In de loop van januari stuurde heemkringlid Theo Mylemans uit Grobbendonk een briefje
naar René Van Loo waarin hij onthult dat de foto werd gemaakt door Stany Valckx uit
Grobbendonk, iemand die destijds veel foto’s maakte van wielerwedstrijden. Ook Louis
Vlemings wist al te vertellen dat de fotograaf een zekere “Stany” was.
Ook kringlid Michel Kerkstoel wist een en ander te vertellen bij de foto en dan meer bepaald
over de man die door de ene werd herkend als “Sis de berevichter”, maar die door anderen
dan weer als “Tist labros” werd aangeduid. Michel is er echter zeker van dat het om de
“berevichter” gaat. Dit is wat hij schrijft :
Ik ben even tot bij de familie van Sus den Berenvechter (Familienaam Smet) in Koningshooikt
gereden om de foto te tonen van de wielerwedstrijd. Ik ken deze familie betrekkelijk goed en
heb ook Sus gekend .

Sus naast zijn zegevierende kleinzoon Becquet na een wedstrijd in Ranst (foto Lier vroeger)
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Er volgt een formele bevestiging dat de persoon met de brosse-haarknip, Sus den
Berenvechter is. Schoondochter van Sus en kleinzonen laten er geen twijfel over bestaan .
Sus reed iedere koers af met zijn kleinzoon, de zoon van zijn oudste dochter, welke in
Beerzel woont. Men spreekt een naam uit van François Bequet, maar niet iedereen in de
familie is het er over eens dat hij de renner is die op de foto staat . Mij valt wel op dat Sus
de hand op de koersfiets legt. Er is dus toch een band ! François was een “poulain“ van Sus
en blijkbaar een goede renner. Sus gaf hem instructies en blijkbaar ook “ het nodige “ wat
toen gebruikelijk was om met succes te koersen (vitamines…).
Sus was anderzijds berenvechter op de boksattractie van de familie Brijs op kermissen. Sus
ging in de boksring altijd het gevecht aan met “den beer “. Dat was de climax van meerdere
boksvoorstellingen. Brijs, de uitbater van de bokstent woonde evenals Sus in Lier. Sus
kende niet alleen Brijs, maar ook den Beer. Hij ging er, volgens zijn familie, al eens mee
wandelen “Aan de Vesten“ en op “Den Dom“ in Lier. Alles laat veronderstellen dat “den
beer“ niet zo’n agressief beest was.

Clipart - bear pictures royalty free

Ik heb een voorstelling met de beer meegemaakt als kind op de kermis van Heist-Statie, eind
van de jaren veertig. Het was een indrukwekkend schouwspel !
En dan is er nog dit berichtje van kringlid Jos Claes. Hij schrijft:
De man die de wielrenner een uitgestoken hand geeft (derde van links op de foto), is m.i.
Staf Vervoort, gewezen stukadoor (of: "bezetter"), afkomstig van Berlaar Heikant. In de tijd
toen hij in een café op de Pijpelhei woonde, reed zijn zoon bij de beginnelingen. Hij was
aanwezig op zowat alle wielerwedstrijden in het omliggende. Thans zou hij ergens in Heistop-den-Berg verblijven...
Rik Van den Broeck wist nog deze bijkomende informatie te puren uit “Lier vroeger” :
De beroemde "Sus den beirevichter", lutteerde in de jaren '40-'50 met een ouwe beer op het
bokskraam van Charel Brijs, waar je ook kon vechten tegen Miss Olga of Miss Rita, twee
flinke uit de kluiten gewassen madammen, "goed voorzien van oren en poten". Groot
volksvermaak uit vroegere tijden. Sus was de vader van Jean de brocanteur (de bekende
antiekzaak in een hoeveke grondgebied Koningshooikt, vlak voor het binnenrijden van Lier
via de brede weg Aarschot-Lier).
Sus was niet alleen in Lier, maar over heel de provincie actief op alle mogelijke kermissen.
Meestal stond hij tussen het publiek om de bokshandschoen op te rapen en in "de clinch" te
gaan met plaatselijke vedetten.
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Natuur, cultuur en heemkunde. Die Swane neemt de draad weer op…
André Geens
Het is onze trouwe lezers wellicht niet ontgaan dat in de laatste nummers van de
Swanekoerier extra veel aandacht wordt besteed aan de omgeving van onze machtige
molen aan ’t Keesstro in Bruggeneinde. Dat is niet zonder reden, want door het zoeken naar
de oorsprong van de naam van onze molen realiseerden we ons hoe innig verbonden al de
elementen zijn die daar samen komen en die we tezamen “erfgoed” noemen.
Onze Bruggeneindse molen heeft immers een hechte relatie met de plaats waar hij
honderden jaren geleden werd gebouwd. Op zijn molenberg, palend aan de Goren,
domineert hij er al eeuwen lang het vlakke landschap ten noordoosten. Karel Lemmens
heeft daarover een boeiende studie gemaakt met zijn “De molens van Heist-op-den-Berg”. 3
De aandachtige lezer zal in dat boek de wonderbaarlijke synergie kunnen ontdekken die het
speelveld van de heemkunde uitmaakt : de molen als bouwkundig erfgoed en in verband
daarmee een flink stuk cultuur-historisch getinte wetenschap, met name het ontrafelen van
de rijk gevulde geschiedenis van de molen. En dat alles inclusief verhalen rond de mensen
die over de generaties heen betrokken waren bij het maaldersbedrijf. Maar – en dat is waar
het hier om gaat - er wordt ook gerefereerd naar het bijzondere landschap van de Goren,
de omgeving waarmee de geschiedenis en de naam van de molen samenhangt.
Misschien brengt de tijdsgeest met zich dat er stilaan meer en meer bezorgdheid begint te
leven over onze omgeving. Ook voor de heemkunde het sein om aan een inhaalbeweging te
beginnen ? Merkwaardig is wel dat aan het aspect natuur en leefmilieu in de loop van de
eerste decennia van het bestaan van onze heemkring meer aandacht werd geschonken dan
nu. Even grasduinen in vroegere publicaties van Die Swane lijkt dat vermoeden alleszins te
bevestigen. Daaruit zal blijken dat iemand als Dr. Jozef Weyns altijd al het belang heeft
onderkend van het vrijwaren van de natuurlijke omgeving in zijn Kempens Heem. Hij wist
daarover boeiende dingen te vertellen, zoals bijvoorbeeld wanneer hij het had over de
gigantische eiken rond het Hof Ter Laken .

Dr. Gabriël Van Oorlé

Jef Van den Brande

René Lambrechts

Dr. Jozef Weyns

Maar hij stond daarin niet alleen, ook andere notoire stichters, bestuurders en leden van
onze kring uitten soms hun bezorgdheid over de bedreigde natuurwaarden. Wijlen Dr. Van
Oorlé maakte al in 1965 deze bedenking aan het slot van zijn artikel over de molen van
3

De Molens van Heist-op-den-Berg – 1990 – Karel Lemmens – Uitg. Heemkring Die Swane
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Bruggeneinde 4 “…De Commissie voor monumenten en Landschappen heeft de molen van
Bruggeneinde geclasseerd - spijtig, ook met hem, niet het landschap - . Daarmee vertolkte
hij exact wat zwart op wit te lezen staat als doelstelling bij de stichting van de Heistse
heemkring in de jaren ’40 : “Onze vereniging beoogt (…) het behouden en verhogen van
plaatselijk natuur- en kultuurschoon ; (…)”.
En zelfs onze grote volkskundige, oud-archivaris en begenadigd schrijver Renaat Lambrechts
moest in 1950 zijn hart kunnen luchten over de wandaad die tijdens de oorlog was gepleegd
door het omhakken van de dikste boom die ooit op Heistse grond stond. Over die
verdwenen reuze-kastanjeboom die op de noord-oostflank van de berg groeide en bloeide,
even voorbij het kerkhof, schreef René in zijn onnavolgbare stijl : “Ach, waarom kan een
burgemeester, een vereniging voor toerisme, behoud van steden en landschappen of wat
weet ik, niet ingrijpen in zulk geval ! Te Hallaar is zo de eeuwenoude vrijboom rechtover
Dienekes uitgekapt. Beeldt U eens in dat de Linde van Itegem op privaten grond zou staan en
plaats moest maken voor een pissijn of een kolenhok !”
Niet alleen in het heemkringbestuur, maar ook onder onze leden waren er altijd mensen te
vinden met voldoende intellect en visie om te beseffen dat er buiten het met zorg te
beschermen onroerend erfgoed nog ander waardevols moest worden gevrijwaard voor het
nageslacht, namelijk onze Kempense natuur.

(foto Louis Schoeters)

Net daarom schreef “meester” Jef Van den Brande leerrijke stukjes in het heemkundig
jaarboek ’t Zwaantje over wat er rondom ons allemaal groeit (groeide), rondkruipt (kroop)
en vliegt (vloog). En in 1968 eindigde historisch onderzoeker F.L. Van den Wijngaert zijn
studie over de geschiedenis van het Pelgrimhof 5 met deze verzuchting ten aanzien van de
zusters van de congregatie die het domein toen had verworven :
“...dat (ze) het Pelgrimhof, hun oase van rust en verpozing, zullen weten te vrijwaren tegen
het grote euvel van deze tijd : de verkaveling, de moderne moloch waaraan uit louter
4
5

’t Zwaantje V – 1965- Dr. G. Van Oorlé – De molen van Bruggeneinde, p. 19
’t Zwaantje VII – 1968- F.L. Van den Wijngaert – Het Pelgrimhof, p. 8 e.v.
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winstbejag bij voorkeur historische domeinen en brokken natuurschoon worden opgeofferd.”
Beklijvende woorden !
En wie herinnert zich niet oud-bestuurslid René Vertommen, gerenommeerd plantkundige,
die voorzitter is geweest van de Hallaarse Heemkring Berthout en van Wielewaalafdeling
Netevallei ? Toen hij acht jaar geleden overleed op 91-jarige leeftijd, weerklonken deze
woorden bij zijn begrafenis :
“…René Vertommen werd persoonlijk getroffen door het verdwijnen van zijn geboortedorp.
(het verdwenen polderdorp Oorderen – nvdr) Hij zag de natuurwaarden in de Scheldepolders ten
onder gaan omwille van de oprukkende haven en industrie. De verwondering over de pracht
van de natuur maakte plaats voor stille verontwaardiging.
Terug in Hallaar aanbeland was er ook hier die verontwaardiging over het verlies van
biodiversiteit in onze eigen streek. De dramatische afname van de boerenzwaluw om maar
iets te noemen, het verdwijnen van onze kleurrijke vlinders, het verdwijnen van
korenbloemen en klaprozen in de velden. Het beroerde hem. “
Maar ook van de boerenwijsheid die Seppe en Jokke Boexstaens ten beste gaven in hun
heemkundige bijdragen konden we heel wat opsteken van wat er leeft (leefde ?) in veld, bos
en kant. In recentere tijden werden de lezers van ‘t Swanekoeriertje op tijd en stond door
heemkringlid en natuurfotograaf Louis Schoeters vergast op boeiende artikels, altijd
vergezeld van zijn prachtige natuurfoto’s. Ook hij wist al lang welke zeldzame pareltjes in de
Bruggeneindse Goren nog overleefden op verborgen plekjes. Hij maakte er talrijke foto’s en
wist daarmee zelfs in augustus 2006 een fraaie tentoonstelling te stofferen in het molenkot !

Een paneel met de natuurfoto’s van Louis Schoeters in de Keesstromolen in 2006 .

Louis was zo vriendelijk om enkele foto’s van “lang geleden” op te diepen ter illustratie van
dit artikel. Hij wist ooit de diepblauwe klokjesgentiaan en het uiterst zeldzame
gentiaanblauwtje (mèt eitjes !) te fotograferen.
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Het bekijken van de prachtige foto’s van Louis Schoeters doet weer eens beseffen hoe
ongelooflijk belangrijk de omgeving van onze Keesstromolen is, met de heel bijzondere
natuurwaarden die verscholen liggen in de Bruggeneindse Goren. Dat werd ons heel recent
nog heel degelijk ingeprent door een berichtje, afkomstig van een bioloog die vooral actief is
op de Kalmthoutse heide. Dit is wat hij schreef :
“…ik ben "opgegroeid op de Kalmthoutse Heide" en sta versteld van de soortenrijkdom van
dat ene kleine vlekje in de Bruggeneindse Goren ! Daarom had ik aan een collega gevraagd
om het voorkomen van deze soortenlijst op kilometerhokniveau uit te zetten in Vlaanderen :
kruipwilg, stekelbrem, ronde zonnedauw, klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw, tormentil.
Zijn antwoord :
- In heel de regio Hageland-Zuiderkempen zijn er maar 3 gebieden met kilometerhokken met
alle 6 gevraagde soorten van vochtige heide meer over, waaronder het hok met het
betreffende perceel in de Bruggeneindse Goren, dus ook niet in bvb. Averbode Bos en Heide.
Dit is dus een érg belangrijk gebiedje voor (relict)populaties van deze soorten (ook Dophei
bvb. hoort hierbij).
- Daarbuiten zijn dergelijke hokken beperkt tot de heidegebieden in de "echte" Kempen, zoals
bvb. Groot Schietveld of De Liereman. Ook in de zandstreek tussen Brugge en Gent met
heiderelicten zijn dergelijke km-hokken niet meer te vinden.
Niet dat jij dat niet wist, maar dit toont nog eens het belang om dit stukje echt te koesteren!”
Zo horen we het ook eens van een ander ! Om te besluiten : daar in die verre uithoek van
Heist staat de laatste standaardmolen van het arrondissement Mechelen, grenzend aan een
gebied dat van een even onschatbare waarde is als de molen zelf. Laten we als heemkring
ervoor ijveren dat beide onvervangbare monumenten tot in lengte van dagen mogen
schitteren.
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Het duistere kantje van het diamantje.
Jan Peeters
De diamantnijverheid bracht werk en inkomsten naar de Zuiderkempen, een streek die
voorheen van landbouw, seizoenarbeid en dagloonwerk leefde. De arbeiders die voor het
steentje kozen, kregen de mogelijkheid om dicht bij huis te werken en een aantrekkelijk loon
te verdienen. Toch was het allemaal geen rozengeur en maneschijn. Hoe fel ook een diamant
kan fonkelen, soms heerste er doffe ellende in het besloten wereldje. De diamantnijverheid
en -handel voelde als geen ander de polsslag van de wereldwijde economie. Financiële
crisissen en perioden van oorlog zorgden geregeld voor druk op de prijzen en de
werkgelegenheid. Dan was het voor de diamantarbeiders knokken om brood op de plank te
krijgen. Men diende dan tijdelijk uit te wijken naar een andere baan. Oudere slijpers konden
onvoldoende productie leveren en zochten een job bij grote bedrijven zoals busbouwer Van
Hool. Zo bouwden ze trouwens ook nog wat extra pensioenrechten op.

Slijperij bij Roza Maris-Cerneels op de hoek van de Zonderschotse steenweg met de Ooststraat, op het
Zonderschot. We zien van links naar rechts: Jeanine Liekens, Sooi Maris, Fons Maris, Jenny De Rooy, Marcel
Meuris en Evrard Vermunicht, naarstig aan het werk onder het alziend oog van Jezus aan het kruis. Bemerk dat
vlak daarnaast een kalender met artistiek verantwoord naakt de muur van de slijperij sierde!..(foto Jan Peeters)

Als slijpers geen ander werk vonden en ze in de diamant de kost niet meer konden verdienen
gooiden ze het soms over een andere boeg. Dan werkten en “dopten” ze tegelijkertijd.
Anderen werkten een paar extra uren om toch een normaal loon te verwerven. Heel wat
slijpers hadden thuis ergens een verborgen slijpmolen staan. Bij mijn ouders was er eentje
geplaatst in het waskot achteraan de woning. Op een keer kwamen er twee rijkswachters
op ons erf met één of ander formulier, net toen vader gestopt was en naar binnen ging. Wat
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had die sjans ! Later waren er verbouwingen aan het huis en verhuisde de slijpmolen naar
de kelder. Daar sleep mijn vader een paar uur in de vroege morgen vooraleer naar de
slijperij te gaan werken, die pas tegen 8 uur opende.

Buitenzicht van een voormalige slijperij in de Kerkhofstraat in Heist (foto Jan Peeters).

Voor sommigen was zwartwerk zo normaal als eten en drinken. Ze hadden het besef niet
meer dat er iets loos mee was. Zo gebeurde het op een zekere dag in de jaren ‘60 dat een
controleur bij een stempelbeurt voor werklozen in Hulshout aanwezig was. Alles verliep op
een gezapige wijze, zoals dat meestal het geval was. De namen van de werklozen werden
volgens het alfabet afgeroepen en de betrokkenen boden hun kaart aan voor het stempeltje.
Diamantslijper Gust Van De R. was na een tijdje ook aan de beurt en stapte vooruit naar de
tafel waar de controleur hem opwachtte. De ambtenaar bekeek even de status van onze
Gust, die al een hele tijd aan de dop stond, en opperde : “Ja mijnheer Van de R., zou het niet
eens tijd worden om achter werk uit te zien ? Want ik zie dat ge al een hele poos werkloos
zijt.” Onze vriend Gust keek verbaasd. Dat snapte hij toch niet helemaal, hij was verdorie
alle dagen aan de slag ! “Ja ma meniër de kontreleer” antwoordde Gust, die zich een beetje
onterecht geviseerd voelde, “Hoezo, ik mit vé werk gaan zien ?… ik zen ummes aan ’t
werre’e”. De controleur knipperde nu eveneens wat verdwaasd met zijn ogen, niet goed
wetend wat van zoveel oprechtheid te denken. “Hoe, gij zijt aan het werken?... Ge weet
toch dat ge aan het doppen zijt, en dat werken en doppen niet mag…” In de rij achter de
Gust werd het nu wel héél stil. En Gust, die snapte ineens dat hij in feite véél te eerlijk was
geweest. De priemende ogen van de controleur en van de talrijke nieuwsgierige stempelaars
blikten nu naar de Gust, allemaal curieus naar de afloop van die rare conversatie en
schuldbekentenis. Daarop haalde onze Gust prompt zijn joker boven… “Ja maa meniër de
kontreleer”, verstoutte hij zich te zeggen in het schoonste dialect van heel Vlaanderen, het
Hulshouts : “Dat doe naa hiël Hilset ! ”, met een ferme nadruk op “hiël”. De controleur
stond perplex, als tegen de hand Gods gelopen. Tegen dergelijke overmacht kon hij niet op
en “mokt dat ge weg zij”, was het enige dat hij daarop kon uitbrengen. Mandus Cle, die vlak
achter de Gust zijn beurt afwachtte en het mij later vertelde, piste bijna in zijn broek van het
lachen !
In mijn periode als slijper bemerkte ik bij sommigen een identieke vervaging van normbesef.
In de slijperij werd geregeld over de politieke en maatschappelijke problemen gepalaverd,
waarbij ook de vreemdelingen over de tong gingen. Eén van de slijpers, die op dat ogenblik
tegelijkertijd werkte en dopte, haalde daarbij eens flink uit naar de immigranten “die niets
anders komen doen als in België van de sociale zekerheid profiteren”…
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Een verzetsheld vertelt (deel 2)
Julius Schellens
AANHOUDING
Het was donderdag 16 juni 1944, een stralend zonnige dag. Ik was enkele dagen voordien
een lading wapens zoals stenguns, munitie en explosieven gaan ophalen in Hulshout en had
die thuis verstopt. In de vooravond van die dag had ik mijn 17 groepsoversten - waaronder
de 2 brigadecommandanten van de Rijkswacht van Vorst-Kempen en Herenthout samengeroepen. Op onze binnenkoer, die langs een achterpoortje bereikbaar was, deelde ik
hen de stens met telkens een 30-tal kogels uit en onderwees hen in het gebruik ervan. Ik
drukte hen op het hart het bezit ervan strikt geheim te houden, zelfs voor hun gezinsleden.
Slechts na ontvangst van een bepaalde code mochten ze gebruikt worden. Voordien mocht
er geen schot mee gelost worden zonder het afgesproken bevel. Vinus Bellemans,
groepsoverste van Oosterwijk, was zijn wapen achter een deur vergeten. Gelukkig hebben
de Duitsers bij hun inval enkele uren later daar overgekeken.
Nadat iedereen omstreeks 23 uur vertrokken was, ging ik enige tijd later boven naar mijn
kamer. Ik was nog aangekleed toen ik op straat voertuigen hoorde stoppen en even later
lawaai in de gang. Er werd Duits gepraat. Ik nam mijn pistool en een zaklamp en sloop naar
de zolder. Daar verstopte ik me achter een onzichtbaar luik met mijn wapen in aanslag. Ik
bereidde me voor om de eerste die me zou ontdekken neer te leggen. Even hoorde ik
gestommel op de zolder en dan terug stilte. Ondertussen realiseerde ik me dat ik
waarschijnlijk dom handelde. Misschien had dit allemaal niets te betekenen en komen ze me
slechts zoeken als werkweigeraar. Misschien breng ik mijn moeder en zus in gevaar en
zullen ze hen doodschieten en het huis in brand steken. Ik verstopte mijn pistool en zaklamp
en bleef stil liggen. Na enige tijd meende ik de voertuigen te horen vertrekken en kroop uit
mijn ongemakkelijke positie, maar ik bleef nog een kwartier op zolder staan tot ik lichte
voetstappen op de zoldertrap hoorde. Ik veronderstelde dat het mijn zuster was die me
kwam verwittigen dat ze weg waren en trok de deur open. In mijn jeugdige overmoed riep ik
"Angèle, die smeerlappen hebben me toch niet kunnen pakken, hé !"
Maar… voor mij stond een Gestapo-man in burger die naar beneden riep : "Wir haben ihn.
Schnell, schnell !" Dadelijk stormden een 5-tal Duitsers naar boven en ik had prijs. Terwijl
ze me naar beneden brachten zag ik in het voorbijgaan in een spiegel hoe ik eruit zag met
een zwart gezicht en vuile kleren van in mijn schuilhoek. Ik moest met mezelf lachen, angst
had ik niet. Ze zetten me naast mijn zus in de salon en vroegen naar mijn papieren, waarmee
ze identiteitskaarten bedoelden. Omdat ik beweerde me daar niet mee bezig te houden
begonnen ze de kasten in de woning te doorzoeken. Toen ze op het punt stonden een schuif
van een radiokast te openen waarin valse identiteitskaarten, een mitraillette en explosieven
lagen, kreeg ik toch schrik. Ik zei hen dat ik papieren zou tonen en nodigde hen beleefd uit
me te volgen naar het bureau van mijn overleden vader. Daar stonden kisten met
documenten en voorwerpen van hem, uit de tijd dat hij ruiterijofficier was. Ze hebben zich
daar als gieren op gestort. De Belgische Gestapo's waren vooral geïnteresseerd in een zak
met oude zilveren vijffrankstukken en Franse gouden twintig frank-munten. Een SS-er
verbood hen echter ons rechtmatige bezit mee te nemen. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen
dat er niets gestolen werd. Een grote foto van mijn vader aan de muur in Belgisch
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legeruniform met decoraties maakte veel indruk op hen. Ik vertelde dat vader zowel als ik
goede Belgen waren die niets verkeerd hadden gedaan en dat ik zelf loyaal was tegenover
Duitsers. Die uitleg viel in hun smaak. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad ; als ze bepaalde
bezwarende documenten waaronder 7 identiteitskaarten van de gemeente Wiekevorst,
bestemd voor vliegeniers, of de wapens gevonden hadden was ik ongetwijfeld onmiddellijk
omgebracht. Telkens ze in de buurt ervan kwamen kon ik ze met mijn acteertalent afleiden
en naar een andere plaats brengen. Nu werd ik geboeid langs de achterdeur weggevoerd.
GEVANGEN
Ik werd eerst opgesloten in Antwerpen. Nadien volgden de gevangenissen van Sint-Gilis in
Brussel, Dresden en Sito. Later werd ik weggevoerd naar het concentratiekamp van Rawicz
in Groot-Polen. In Antwerpen werd ik gedurende drie weken gefolterd maar ik ben niet
bezweken. Er is geen enkel woord over de vliegeniers over mijn lippen gekomen, dat zweer
ik. Het zwaarst werd ik mishandeld door Vlaamse SS-ers met een leeuwenschildje op hun
mouw die de Duitsers bijstand boden. Het waren fanatieke Oostfrontstrijders die na
gewond te zijn geweest met ziekteverlof waren. Ze bewerkten me met hun koppelriem op
het naakte lichaam.

Tijdens WO II werden de nrs. 18, 20, 22 op de
Antwerpse Koningin Elisabethlei door de Duitsers
opgeëist. In het huis nr. 22, voorheen bewoond door
telgen van de familie Fuhrmann, was tussen oktober
1943 en september 1944 het hoofdkwartier van de
SIPO-SD Aussendienststelle. Ook de meest sinistere
tak hiervan, de Gestapo, was hier als “Amt IV”
gevestigd. Tot dan toe waren deze gevreesde
politiediensten in een meer teruggetrokken villa in de
della Faillelaan 21 te Wilrijk gevestigd geweest. Van
die 3 huizen rest nog het huis met nr. 18. Op de plaats
waar de huizen met de nrs. 20 en 22 (en ook 24)
stonden, wordt nu het nieuwe, futuristische
provinciehuis opgetrokken. (red.)

Ze stampten me op mijn geslachtsorgaan, vaak gingen ze door tot ik bewusteloos was en
alles liet lopen. Meermaals heb ik gesmeekt me te doden. Ze sleepten me telkens in en uit
de kelder waar ik vele dagen werd opgesloten in een ruimte van 1 m op 1 m en 1,5 m hoog.
Zonder eten en mogelijkheid mijn behoefte te kunnen doen. Ze probeerden me te kraken
maar ik heb niemand verraden. Gedurende 3 weken heb ik die mishandelingen volgehouden
tot ze het beu werden. Het was door de tucht die me was bijgebracht op het kasteel van
Oostmalle dat ik totaal immuun geworden was voor lichamelijke en morele kwellingen.
CONCENTRATIEKAMP
Vanaf september 1944 verbleef ik in verschrikkelijke omstandigheden in het concentratiekamp van Rawicz. Ik sliep er op wat stro op de grond in de vuiligheid en de grootste
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smeerlapperij, soms met 39 tot 40 graden koorts. Ik moest er slavenarbeid verrichten, zoals
stenen kappen en zware blokken dragen. In januari 1945 vernamen we dat de Russen op
komst waren vanuit Warschau. Dagenlang hoorden we hun zware artillerie naderen. Drie
dagen voor ze ons bereikt hadden kon ik me met 3 medegevangenen verstoppen. Twee van
hen zijn nog door de Duitsers opgepakt en dood geschoten. Op 24 januari, toen de Russen
ons kamp binnen reden ben ik met Jules Miny uit De Panne uit onze schuilplaats tevoorschijn
gekropen. We waren bevrijd! Die ontsnapping werd door de Belgische overheid later erkend
waardoor ik het 'Kruis van Ontsnapten' ontving. Het had daar geen 3 weken langer mogen
duren of ze hadden me dood gekregen. Toen ik eruit kwam woog ik nog slechts 50 kg voor
een man van 1m 96.
IN HET RUSSISCHE LEGER
De Russen hebben ons hoffelijk en broederlijk behandeld. We kregen onder andere warme
mutsen met oorkleppen en een rode ster. Omdat ze duidelijk niet goed wisten wat België
was maar meer vertrouwd waren met Franse luchtmachteenheden deden wij ook maar of
we Fransen waren.

Ze hadden snel door dat ze mij goed konden gebruiken. Tijdens de 2 maanden dat we in het
veldhospitaal verzorgd werden maakte ik kennis met een Russische kolonel met wie ik in het
Frans kon converseren.
In maart werd het eindoffensief tegen de Duitse stellingen aan de Oder ingezet met
stalinorgels en zware kanonbatterijen. Er werd geweldig slag geleverd zodat het
veldhospitaal al snel te klein werd voor de talloze gekwetsten die werden aangevoerd. Velen
werden buiten de tenten neergelegd in de vrieskou en de sneeuw. Tientallen sukkelaars zijn
zo dood gevroren. Ik trachtte wat troost te brengen met water en koffie. Er zijn er
meerderen in mijn armen gestorven. Mijn hulp werd zodanig geapprecieerd dat ik
uitgenodigd werd aan de eettafel van de officieren en de dokters.
Bij ondervragingen van gevangen genomen Duitse soldaten en officieren gebruikte de
Russische kolonel me als tolk van het Duits naar het Frans en omgekeerd. Hij had
ondervonden dat ik een militaire scholing had genoten en benoemden me tot hulpofficier bij
een logistieke afdeling van het Russische leger. Dat bleef ik effectief van half maart tot
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ongeveer einde mei. Ik kreeg een Russisch uniform bestaande uit een soort lang hemd, een
gewatteerde jas en pelsmuts met vooraan de rode ster met hamer en sikkel. Bijhorend nog
een lange gewatteerde mantel. Als wapen kreeg ik een karabijn met vaste bajonet die
buitgemaakt was op een Italiaanse legereenheid tijdens de slag om Stalingrad. We
begeleidden kilometerslange konvooien met wapens, munitie en voedsel naar de eerste
linies. De door paarden getrokken vierwielkarren waren meestal bemand door Poolse
boeren die door het Russische leger waren opgeëist. We moesten in groepjes van een 6-tal
militairen de colonnes beschermen tegen achtergebleven Duitse aanvallers die hier en daar
in de wouden nog verzet boden. Er vielen hierbij vele doden. Zelf heb ik veel geluk gehad.
We hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt, waarbij ik dikwijls compassie heb gehad
met de Duitse bevolking van de streken waar we doortrokken. Ik trachtte hen te behoeden
voor de haat van de Russen voor al wat Duits was. Uit wraak voor wat ze zelf hadden moeten
ondergaan. Maar ik ben daar niet in gelukt. Dorpen werden leeg geplunderd en afgebrand.
Vrouwen werden verkracht en onschuldige burgers werden zonder reden onder mijn ogen
dood geschoten. Miljoenen mensen verloren gans hun bezit, sloegen op de vlucht en
geraakten ontheemd. Ik waande me terug in de middeleeuwen. Die beelden hebben me
blijvend getekend.
Na de capitulatie van Berlijn werden we door de legeroverheid bedankt voor wat we gedaan
hadden en met treinen via vele tussenstations naar Odessa aan de Zwarte Zee gebracht. Ik
werd opgenomen in een ziekenhuis. Ik was weer zwaar ziek met 40 graden koorts, totaal
uitgeput.
Er legde een Engelse kruiser aan in de haven. Ze hadden lijsten bij van vermiste geheime
agenten en weerstanders uit de bezette gebieden. Ook mijn nummer stond daarop vermeld.
Zo hebben ze me gevonden en aan boord gebracht in de ziekenboeg waar ik koninklijk werd
behandeld. Via Istanboel, Port Said, Napels bereikten we Marseille waar we met grote eer
werden ontvangen. In een ziekenhuis van Marseille stelde men tering bij me vast. Daarom
werd ik overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Leysin in Zwitserland. Na
enkele weken kreeg ik bezoek van de Zwitserse president, de heer Petitpierre en van de
ambassadeurs van Engeland en Amerika.
TERUG THUIS
Ik was 22 jaar maar bleef werkonbekwaam tot mijn 30ste. Dat heeft mijn moeder massa's
geld gekost. Er was immers nog niets voorzien voor mensen die hun land op dergelijke wijze
hadden geholpen. De miskenning was groot. Gelukkig is dat later rechtgezet. Ik had mijn
studies op 17-jarige leeftijd onderbroken om mijn land te dienen. Ik begon weer te studeren.
Eerst enkele jaren bestuurswetenschappen te Leuven. Nadien criminologie en criminalistiek
in de hoop op het brevet van politiecommissaris. Van de koning ontving ik de graad van
luitenant met een pensioen. Twee sterren op 22-jarige leeftijd was heel schoon.
Zodra ik gaande en staande was zette ik me in voor de weduwen en wezen van de oudstrijders. Ik bracht in orde dat ze een rechtmatige tegemoetkoming kregen voor wat ze
geleden hadden. Nooit heb ik me daarvoor laten betalen en bleef in de schaduw als een
introvert persoon.
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Op 4 september 1952 leerde ik daags voor mijn 30ste verjaardag tijdens een vakantie in
Garmisch-Partenkirchen een 24-jarige lieve dame kennen die later een prinses van hoge
Russische adel bleek te zijn. Het was liefde op het eerste gezicht. We gingen enkele dagen
dag en nacht met elkaar uit. Terug thuis ontving ik van haar meerdere brieven met foto's en
cadeautjes die ik eerst niet beantwoordde. Ze vroeg me in een van haar brieven haar te
komen opzoeken om haar ouders te leren kennen en hun toestemming te vragen.
Maar door het vroegtijdig overlijden van mijn zus enige jaren voordien werd mijn leven op
zijn kop gezet. Zoals ik vroeger had gezworen na de dood van vader kon ik moeder niet in de
steek laten als je bedenkt wat zij allemaal voor mij had gedaan tijdens de oorlog. Hoe ze zich
opofferde. In weer en wind reed ze rond om me te zoeken na mijn aanhouding omdat ze
wekenlang niet wist waar ik was. Ze deed overal navraag en stuurde me op aanwijzing van
bedriegers pakketten die me nooit bereikten. Ik stond voor een dilemma. Maar voor mij is
een gegeven woord een woord. Mensen bedriegen ligt niet in mijn aard. Ik koos er dus voor
om op mijn beurt moeder bij te staan. Dit was de tragedie van mijn leven. In het andere
geval had ik kasteelheer kunnen worden. Gedurende de laatste 8 jaren voor haar overlijden
in 1995 heb ik haar dag en nacht verzorgd zonder ontspanning voor mezelf. Soms stond ik 4
keer per nacht op om te kijken of ze wat nodig had. Haar te eten geven in kleine
hoeveelheden kon 3 uren duren. Mijn eigen gezondheid leed er onder maar onze huisdokter
beweerde dat zij door mijn zorgen 10 jaar langer heeft geleefd.
Later ben ik erin geslaagd adjunct-politiecommissaris van Herentals te worden. Gedurende
die 25 jaren werd ik gerespecteerd als een streng maar rechtvaardig mens. Ik was dan ook
dag en nacht bereid de bevolking te helpen en liet nooit iemand in de kou staan. Ik kon dat
omdat ik vrijgezel was en verzorgd werd door een lieve moeder.
Over de luchtoorlog in de Zuiderkempen heb ik een boek geschreven dat ik echter nooit heb
uitgegeven.
SLOT
Boni Wouters las met een krop in zijn keel de laatste regels voor van een door hem zelf
geschreven manuscript : "Tot blijvende herdenking en nagedachtenis van de omgekomen :
'Helpende Handen'. Naar raming waren zij, de 'Helpende Handen' in de Zuiderkempen, met
een 50-tal. Wegens de hulpverlening aan in nood verkerende neergekomen geallieerde
vliegeniers werden 29 van hen aangehouden door de Duitse Sicherheidsdienst, Abwehr en
Gestapo en na gruwelijke folteringen opgesloten in Duitse concentratiekampen en
gevangenissen of doodgeschoten bij ontsnappingspogingen. Ze ondergingen er onmenselijke
behandelingen die het leven kostten aan 23 van hen. Slechts 6 overleefden die hel en
keerden na de oorlog naar huis terug, voor altijd verminkt in geest en lichaam. Onze 23
vermoorde landgenoten, wier namen hierna volgen 6, hebben de meest verschrikkelijke
lijdensweg tot het einde toe moeten volgen en de diepste bodem van het lijden geraakt. Zij
offerden hun leven voor in grote nood verkerende mensen. Is dat niet de allergrootste
liefdesdaad ?"

6

Bedoelde namen werden niet geciteerd
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Natuur in ons heem : het lerepaddeken of het boazeliske van de tovenaars.
André Geens
We mogen er van uit gaan dat iedereen, zelfs het kleinste kind, wel weet hoe een kikker er
uit ziet, want zo’n bruine of groene spring-in-‘t-veld is zelfs in deze tijden van
betonversnelling hier en daar nog wel te vinden in tuinen en vijvers. Toch zullen maar
weinigen al het geluk gehad hebben om een boomkikker in levende lijve te zien. Geluk of
net brute pech ? Een vreemde vraag, die wordt opgehelderd wanneer we straks te rade
gaan bij Kempense tovenaars en bezweerders.
Lang geleden kon ook hier in de Zuiderkempen het ritmisch en verdragend ‘krek-krekkrekkrek’ gehoord worden waarmee de boomkikkermannetjes hun aanwezigheid te kennen
geven in de vroege lente. Een wilde weelde aan met lisdodden begroeide vijvers, turf- en
vlasputten, heidevakten vol vennen en veedrinkpoelen, omzoomd door houtkanten en
bramen, waren toen heel gewoon in ons heem. En dus was er ook in ons Neteland genoeg
rust en levensruimte waar dit vreemdsoortig kikkertje van amper 3,5 tot 5 cm kon gedijen.
Het boomkikkertje is nogal kieskeurig als het om zijn leefgebied gaat, en kent veel
natuurlijke vijanden. Ze leven in door de zon beschenen vegetatie en in de zone tussen
waterpartijen en aangrenzende houtwallen met veel bloeiende struiken. Overwinteren doen
ze tussen boomwortels, in houtstapels of in een strooisellaag. Rond de eeuwwisseling
waren ze ei zo na uitgestorven in Vlaanderen, op een kleine populatie in midden-Limburg na.
Toen echter besloten natuurverenigingen tot een grootscheepse reddingsactie en werden
heel wat poelen speciaal uitgegraven en (Foto Bart. Geens)
ingericht om aan de wensen van de kleine
amfibie Hyla arborea te voldoen. En met
resultaat, want de boomkikker wordt nu al op
een zestal plaatsen in Limburg gehoord en er is
zelfs al een kleine kolonie in opmars aan de
kust, in het Zwin. Een succesverhaal !
Vooraleer we de connectie van de boomkikker
met magische toestanden uit de doeken doen,
is het nuttig om te weten dat onze voorouders
streekgebonden namen gaven aan zowat alles
wat in de natuur hun pad kruiste. In vorige
bijdragen hadden we het al eens over vogels
en planten, maar er is natuurlijk nog meer.
Niet veel Heistenaars zullen bv. nog weten wat een “slender” (hazelworm) of een “lantiske”
(salamander) is… En over “pjètseuzes” en “akemelders” zullen we maar niet beginnen.
Met zekerheid kenden we voor de 20e eeuw in onze streek ook boomkikkers, want toen was
het nog even wachten op de vernietiging van hun biotoop door de voorouderlijke
Heistenaars en hun nakomelingen. En het bewijs dat ze (de boomkikkers) hier wel degelijk
zaten, kunnen we afleiden uit het feit dat die diertjes bij ons een heel specifieke benaming
kregen toebedeeld, namelijk “leerpad” of “lerepaddeken” 7.
7

René Lambrechts in ‘t Zwaantje V – Jaarboek voor het land van Heist en omliggende - 1965 – p. 79
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Was het omdat boomkikkertjes toch wel heel
geheimzinnige diertjes zijn, dat de verbeelding van
onze door geesten, duivels, spoken en hekserij
gekwelde Kempense voorouders op hol is
geslagen? Ik weet het niet, maar een feit is wel dat
René Lambrechts in zijn uniek werk over het
Zuidkempische volksgeloof, “Bezem en Kruis” 8,
laat verstaan dat dit onschuldig kikkertje – dat
overigens WEL een vlieg kwaad doet! - op een wel
heel bizarre manier werd geassocieerd met een
fabeldier, de “Basiliscus” of “Basilisk”, een engerd
die zelfs in één van de Harry Potter-verhalen
opduikt !
De mytische basiliscus wordt in de loop der
eeuwen afgebeeld in diverse gefantaseerde
gedaanten en komt voor in veel Europese sagen
en legenden (zie hierboven een fragment uit een ets van Wenceslas Hollar (1607–1977)).
Zelfs al in de voorchristelijke tijd wist Plinius de oudere deze “koning der serpenten” te
beschrijven. In middeleeuwse geschriften werd de basilisk beschouwd als een onwelriekend
dier uit de onderwereld, met kwaadaardige gele ogen.
Over dit fabeldier zijn dus al van in de oudheid vele verhalen bekend, waarin heel wat te
leren valt over de boosaardige inborst van het beest. Opvallend daarbij is de mythe die stelt
dat wie de blik van een basilisk ziet, sterft. Slechts drie levende dingen kunnen de dodelijke
blik weerstaan : de wezel, de haan en wijnruit 9. En wat ook telkens opduikt is dat de basilisk
ontstaat uit een ei dat… door een haan werd gelegd ! Dat ei moest dan nog voldoen aan
een resem vreemde condities (…van een oude haan, een ei gelegd met Pasen, etc…) en ook
die hardnekkige mythe is doorgedrongen in de wereld van onze Kempense voorvaderen.
Lambrechts10 schrijft : “Een oud volksgeloof te Heist zegt dat uit een haneëi een
“boazeliske” voortkomt, een giftig serpent of hagedis. Anderzijds vertelde een zegsman dat
een “boazeliske” een kleine groene kikvors is, uitzonderlijk aangetroffen in notelarenhout.
Als het u eerst ziet, zijt ge in groot gevaar ; niet als gij het eerst ziet. Indien ge het kunt
pakken, moet ge het levend in een uitgeblazen ei stoppen, het gat toeplakken, de ganse
schaal vol gaatjes prikken en het ei in een mierennest leggen. De mieren doden dan het
boazeliske . Met de beentjes die overblijven kunt ge toveren.”
De ambitie om tovenaar te worden zal vandaag niet meer zo dwingend zijn, en al zeker niet
om er een boomkikker voor te laten opvreten door mieren. Een beter idee is om er voor te
ijveren dat het “lerepaddeken”, of zo u wil de boomkikker, in ons Neteland ooit terug een
geschikte leefomgeving zou mogen vinden, waarin hij op een warme lenteavond zijn krekkrek kan laten weerklinken tot aan de Pandoerenhoeve !
8

R. Lambrechts - Bezem en Kruis – Uitg. Kempische Boekhandel, Retie – 1974- p. 206
Wijnruit (Ruta graveolens) is een artsenijplant uit de familie van de Rutacaea
10
Idem voetnoot 2
9
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De Rorschach-test of inktvlekkentest
Hugo Lambrechts-Augustijns
Jonge mannen van zeventien jaar kregen tot in de jaren ’80 een brief dat zij in de militieregisters van de gemeente stonden ingeschreven en in de loop van het jaar dat zij achttien
jaar werden, kregen zij een oproepingsbrief om een aantal selectieproeven af te leggen in
‘het Klein Kasteeltje’ te Brussel. Men sprak van: “Hij moet zijn drie dagen gaan doen”.
Aanvankelijk duurde die proeven inderdaad drie dagen, maar toen ik die testen moest
afleggen werd alles klaargespeeld op twee dagen. Wie zich kandidaat stelde voor reserveofficier werd nog eens extra opgeroepen om enkele dagen door te brengen in het centrum
te Heverlee, waar men nog meer proeven voorgeschoteld kreeg.

Klein Kasteeltje Brussel, hoofdingang

Terwijl de proeven in het Klein Kasteeltje gericht waren op medische onderzoeken en
selectietesten om te weten welke wapeneenheid geschikt zou zijn voor de kandidaatmilicien, richtte men zich in Heverlee meer op de psychologische toestand van de kandidaatofficier. Daarnaast moesten een aantal praktische proeven aantonen of men voldoende
leiderschap kon opbrengen. Bij de psychologische proeven hoorden de inktvlekken van
Hermann Rorschach (1884-1922). Deze Zwitserse psychiater werd bekend met zijn
zogenaamde inktvlektest. De persoon die getest werd, kreeg een aantal papieren te zien met
daarop grote symmetrische inktvlek-patronen. Aan de hand van de interpretaties van de
testpersoon konden psychiaters meer te weten te komen over de karaktertrekken en
impulsen van de kandidaat.
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Hermann Rorschach was reeds op de middelbare school bezig met het vouwen van papier
waarop hij eerst inkt had gemorst. Op die manier verkreeg hij bijzondere en grappige
figuren. Zijn kameraden gaven hem de bijnaam ‘Klek’, wat ‘vlek’ betekent. Hij las het boek
van Dmitry Merezjkovski ‘De Romantiek van Leonardo da Vinci’, gepubliceerd in SintPetersburg in 1902. In een bepaalde passage van het boek volgde de personage Giovanni
Boltraffio enkele vochtigheidsvlekken: “Op de muren, in de mengeling van stenen, in voegen,
in de schimmeltekeningen van stilstaand water … heb ik vaak gelijkenissen gevonden met
prachtige plekken, met bergen, met steile bergtoppen enzovoort.”
Hermann Rorschach introduceerde de inktvlekkentest in 1921 in zijn boek
“Psychodiagnostik”. Hij vermeldde daarbij de meest voorkomende interpretaties van de
proefpersonen. Zijn doel was om denkbeeldige voorstellingen van mensen te onderzoeken.
Rorschach vroeg hen om in woorden de associaties uit te leggen die zij maakten met de
tekeningen. Hij vatte alles samen in 40 beelden. Tegenwoordig gebruiken psychiaters en
psychologen slechts 15 van deze beelden wanneer zij de Rorschachtest toepassen.

vleermuizen, vlinders

twee mensen of beren

twee mensen

Omdat de resultaten van de test moeilijk te manipuleren is, onthult de test diepe aspecten
van de persoonlijkheid van de proefpersoon. Daarom wordt de test vandaag de dag nog
steeds gebruikt. Rorschach wist dat de theoretische basis van zijn tests wankel was en hij
twijfelde aan de wetenschappelijke neiging tot standaardisering en abstrahering. Als men
daar te ver mee ging, deed men volgens hem unieke individuen geen recht. Zo verwoordde
hij de controverse die de wetenschap rond deze tests tot op heden bezighoudt.
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Schenkingen
Een sympathisante van heemkring Die Swane bezorgde ons een prachtig schilderij van de
hand van plaatselijk kunstenaar WiIly Van Woensel, dat een zicht op de Heistse berg
voorstelt.
Kringlid Greta Van Craen schonk een mooi mandje met daarin een dominospel in ebbenhout
en ivoor. Ze gaf ook een fraai en niet-alledaags oud strijkijzer.
Bestuurslid Jan Peeters verwierf deze zeldzame oude foto van de molen in Bruggeneinde :

Een foto uit de tijd toen de molen nog echt “Aen ’t Keysstroy” stond ; de achtergrond is nog open en ongerept.
Bemerk ook het oude kasseiwegeltje op de molenberg (dat is nog altijd intact !), dienstig voor paard en kar.

Aan deze milde schenkers zeggen wij : hartelijk bedankt !
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Agenda
Muzikale avonden in de Pandoerenhoeve.
Het is alom bekend dat het heemerf altijd indrukwekkend hoge scores krijgt voor sfeer en
gezelligheid, zeker wanneer er gasten aanwezig zijn die hun muzikaal talent graag delen met
de bezoekers.
Omdat de beperkte ruimte in de hoeve niet toelaat om aan een grote massa toehoorders
een plaatsje te garanderen, doet beheerder Gaston Van den broeck hierbij een oproep tot
geïnteresseerde heemkringleden die op de hoogte willen worden gebracht van de geplande
muzikale evenementen.
Zij kunnen zich kenbaar maken door hun e-mailadres te bezorgen met een eenvoudig mailtje
aan : gaston.vdb@gmail.com Dan worden zij op de hoogte gebracht van komende
muziekoptredens en kunnen ze desgewenst een plaatsje reserveren.
Op vrijdag 12 april 2019 staat al een eerste optreden op het programma ; dan komen de
gasten van kleinkunstgroep "Paraplu" in de Pandoerenhoeve hun kunsten vertonen.
Even voorstellen :

Paraplu, dat zijn Dirk De Boeck (tekst) en Jitse Verschueren (gitaar en zang). Jitse en Dirk
brengen liedjes, verhalen en gedichten in het Nederlands.
Iedereen welkom. De voorstelling begint stipt om 20:00 uur. Gelieve vlug te reserveren, (zie
het e-mailadres hierboven) want de plaatsen zijn echt beperkt. EN het optreden is gratis.
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Zaterdag 20 april 2019 in de Pandoerenhoeve : René De Rijck vertelt.
Wie René De Rijck nog niet mocht kennen, zal verrast zijn door wat deze volbloed Heistenaar
in zijn mars heeft. Veel van wat er zich tijdens zijn lange leven allemaal heeft afgespeeld in
zijn Heistse heimat, heeft hij opgeslagen in zijn geheugen en in zijn ruime verzameling fotoen knipselmappen. Het motto van de voordracht : “In het heden ligt het verleden – In het nu
wat later worden zal” (René Lambrechts)
Een kleine greep uit de Heistse hutsepot waaruit hij zijn onderwerpen put :
- De Duitse kerkenbouwstop van 1942 en de gevolgen voor het Zonderschotse bedehuis
- Over de in Hallaar neergestorte Lancaster
- Het verbergen van de kerkschatten van Sint-Lambertus tijdens de oorlog
- Het Laar en omstreken
- Landeken, door de ogen van René van Minnekes, zijnde de zoon van mijn nonkel Dominicus
en mijn tante Bertine.
Dat alles en nog veel meer brengt René in zijn onnavolgbaar enthousiaste stijl. Geïllustreerd
met “lichtbeelden” ! De voordracht begint om 20 u. Alles is gratis.
Gezien het beperkt aantal plaatsen is het aangewezen om te reserveren : e-mail naar de
beheerder van het heemerf, Gaston Van den broeck, gaston.vdb@gmail.com

Thematische tentoonstellingen in heemmuseum Die Swane
- Openingsexpo “Vroomheid met naald en draad”
De expo rond het thema religieus getint naai- en borduurwerk loopt in heemmuseum Die
Swane nog tot en met 21 april. Meer details zijn te vinden in het inleidend stukje van deze
Swanekoerier, op p. 33.
- Zondag 28 april 2019 : Erfgoeddag. Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19e editie
van Erfgoeddag volop de schijnwerpers op vakmanschap. Centraal staat het cultureel
erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen.
Heemkring Die Swane koos voor een tentoonstelling rond "bakkersfolklore". Aan de hand
van voorwerpen uit de verzameling van het museum en privéverzamelingen zal er een
overzicht gegeven worden van 2 typische, volkse gebruiken en voorwerpen die verband
houden met het aloude bakkersambacht.
Je krijgt er verscheidene speculaasvormen te zien en ook een selectie uit de unieke
verzameling "patacons" die ons heemmuseum bezit. Patacons waren versieringen die
ingebakken werden in broden die bij speciale gelegenheden als geschenk werden gegeven.
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Brood bakken in het bakhuisje van het heemerf
Dit is de broodbakkalender voor het jaar 2019 :

Bakkers Johan en Dirk

Zondag 26 mei 2019 : meiboomplanting.
Weer is daar de traditionele meiboomplanting, dit jaar al de 60e editie. Al voor de 19e maal
heeft het meifeest plaats op het heemerf aan de Pandoerenhoeve en de molen aan ’t
Keesstro in Bruggeneinde. Als vanouds is iedereen er welkom vanaf 14 u. 30.

Zondag 30 juni 2019
In heemmuseum Die Swane staat dan de maquette van de Bergstraat, zoals die er uit zag in
grootvaders tijd, volop in de schijnwerpers. Niet alleen zal onze belangrijkste straat in
miniatuur te zien zijn, ook zal aan de hand van oude prentkaarten, tezamen met foto's van
de huidige toestand, een evocatie getoond worden over hoe het uitzicht van de Bergstraat in
de loop der jaren geëvolueerd is.

