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Met de deur in huis
De redactie
Deze intro bij het vierde nummer van ons ledenblad schrijven we op de eerste dag van de
astronomische herfst 2019, die zich dit jaar kalendervast heeft aangediend met fikse
regenbuien en zowaar ook met de eerste bladeren die de zoveelste droge zomer op rij voor
bekeken hielden en dan maar vroegtijdig begonnen rond te dwarrelen over straten en
pleinen.
Onvermijdelijk moeten we het in dit voorwoord weer hebben over wat vandaag de dag als
de “core-business” van een heemkundige kring mag worden beschouwd, namelijk het
constant monitoren van hoe het gesteld is met ons cultureel, materieel en landschappelijk
erfgoed en daarbij aansluitend de ambitie om mee richting te geven inzake behoud en
bescherming.
Wat monumentenzorg betreft, hebben we In het vorige nummer van de Swanekoerier ruim
aandacht besteed aan de sterk verkommerde kapel “Moeder van Smarten” langs de N10,
eigendom van de kerkfabriek van de parochie Zonderschot. In dat artikel braken we een lans
voor het opstarten van hoogdringende en goed overwogen herstelwerkzaamheden aan dit
iconisch gebouwtje, dat ondanks zijn beschermde ("geklasseerde") status stilaan doch
onherroepelijk wegkwijnt. In dat verband moeten we wel even benadrukken dat voor de
meeste gebouwen die toebehoren aan de
kerkfabriek, men (gelukkig…?) het
gemeentebestuur als toezichthoudende overheid dient aan te spreken als partner die er toe
gehouden is om bv. bewarende maatregelen te nemen en om een restauratiedossier op te
starten.
Verder in dit nummer plaatsen we nog een foto van een “beschermd” of “geklasseerd”
Heists bouwwerk dat op apegapen ligt. Ook hiermee kan worden aangetoond – analoog met
de kapel aan de N10 - hoe broos het statuut van een beschermd monument wel kan zijn,
ondanks de dwingende decretale regelgeving daarrond.
Om even door te gaan op het thema aftakeling, nog dit : ook landschapsbehoud laat ons
niet onberoerd. Daarom baart het droeve lot van de door onze heemkring bijzonder
gekoesterde omgeving van de molen aan ’t Keesstro ons heel wat zorgen. De meest
waardevolle gedeelten van wat in de Bruggeneindse Goren “vochtige heide” zou moeten
zijn, worden immers bedreigd door totale verdroging en vernietiging van de zeldzame
natuurwaarden die er sinds mensenheugenis aanwezig waren.
Het is al langer geweten dat het bedrijven van grootschalige landbouw omheen de als
natuurgebied erkende percelen, mee de ondergang ervan bewerkstelligt. Maar daar
bovenop lijkt de uitzonderlijke droogte nu wel de doodsteek te betekenen voor een gebied
dat nochtans de potentie bezit om te worden uitgebouwd tot een voor Heist uniek Kempens
cultureel-landschappelijk project met mogelijkheden voor zachte recreatie. Niet echt een
opbeurende gedachte…
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. In de molen aan ’t Keesstro, het pronkstuk van
ons Heists historische erfgoed, werden de kaduke onderdelen van de wieken vervangen,
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zodat niets meer de molenaar belet om bij gunstige wind de zeilen bij te zetten zodat het
gevlucht weer kan worden bewonderd terwijl het majestatisch zijn rondjes draait. Dat
verdient een welgemeend dankwoord aan de Heistse gemeentelijke diensten, die dit
restauratiedossier met goed gevolg wisten af te ronden.
Ook het aloude, wijd en zijd gekende Hof Van Riemen, kreeg een grondige make-over. De
nieuwe beheerders konden alvast rekenen op een geslaagd openingsmoment met veel
publieke belangstelling. De heropening vond dan ook plaats op een goed gekozen datum : 8
september, Open Monumentendag. Samen met de uitbaters van het restaurant en de
feestzalen hopen we dat het opgefriste etablissement mag floreren en tegelijk fungeren als
toeristisch uithangbord van onze streek.

Boven de poort is er een plaats vacant voor een heilige. Sint Remigius uit Reims is kandidaat (foto A. Geens)

Toch nog deze kleine bemerking : de nis boven de toegangspoort vertoonde op 8 september
een gapende leegte. We hadden graag gezien dat de gemeente als eigenaar er zorg voor
draagt dat er terug een beeldje verschijnt in die nis. Dat hoeft zelfs niet het oorspronkelijke
exemplaar te zijn. Een suggestie : de H. Remigius, bisschop van REIMS….
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Luiers en talk – we weten hoe het voelt
Hugo Lambrechts-Augustijns
Toen wij baby’s waren, bestonden er nog geen wegwerpluiers. Onze moeders gebruikten
katoenen luiers die vastgehouden werden met veiligheidsspelden. In het begin van de
twintigste eeuw leerde men steeds meer over bacteriën en de ziektes die deze tot gevolg
hadden. Het koken van de luiers was een stuk hygiënischer, maar kostte veel tijd en energie.
De Amerikaanse Marion O’Brien (1917-1998) maakte in 1946 een overbroekje uit een oud
douchegordijn om de natte luiers niet in contact met het beddengoed te laten komen. De
veiligheidsspelden verving zij door drukknopjes. In 1951 kreeg ze hiervoor vier patenten op
haar naam. In de jaren vijftig begon Victor Mills van de Amerikaanse firma Procter & Gamble
te werken aan het systeem van een wegwerpluier met een deftig absorberend vermogen.
Mills gebruikte zijn kleinkinderen als proefkonijnen.
De eerste generatie wegwerpluiers bestond uit een heleboel dunne crêpepapieren laagjes
over elkaar. De buitenkant van de luier was met plastiek afgedekt. De constructie bleek niet
absorberend genoeg. De merknaam ‘pamper’ werd een soortnaam; iedereen spreekt nu van
pampers. De naam komt van het Engelse ‘to pamper’, wat vertroetelen, verwennen en
figuurlijk ook verzadigen betekent.

Een grote verbetering vormde de toepassing van ‘fluff’ (in het Engels fluffy, donzig, pluizig),
bestaande uit plantaardige cellulosevezels in een meer losse structuur, waardoor tussen de
vezels extra vochtvasthoudende ruimte ontstaat. Allerlei tussenvormen werden
uitgeprobeerd. De billetjes bleven vaak vochtig, met luieruitslag als gevolg. Een doorbraak
kwam er in de jaren negentig met de zogeheten superabsorberende polymeren (SAP):
vederlicht, slank, gulzig en slim moest de luier zijn. Zaken als de druk waaronder het vocht in
eerste instantie de luier binnenkomt, het gewicht van de drager, de vorm en grootte van
billetjes en beentjes, druk op de luier bij het zitten, enz. spelen allemaal een rol. Ja wat, in
onze tijd was het gewoon katoenen doek aan en gedaan.
De nieuwste trend is fluffloze luiers. Het mengsel van cellulosepulp met SAP’s wordt
vervangen door een structuur, waarbij SAP’s opgesloten zitten in een kunststofmatrix.
Procter & Gamble en de jonge fabrikant Drylock produceren bijna alleen maar fluffloze
luiers. Nu geraakt de vergelijking van luierduurzaamheid in zwang te geraken. De
afvalkwestie is opnieuw in beweging. SAP’s blijken erg slecht afbreekbaar. Tegenwoordig
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overweegt men opnieuw herbruikbare katoenen luiers die goed absorberen; in theorie iets
minder dan bij luiers uit bamboe of hennep, maar daar merk je in de praktijk niet veel van.
Er is veel veranderd op luiergebied tegen vroeger. De katoenen luiers die onze moeders
gebruikten, gaven wel wat wrijving aan de billetjes van de kindjes. Om uitslag te voorkomen,
werd overvloedig gebruik gemaakt van Venetiaanse talk, later talk van Zwitsal. De talk van
vroeger schijnt ook al niet goed te zijn voor de gezondheid. Daar zaten asbestdeeltjes in die
kankerverwekkend waren. Nu wordt talk fijner geraffineerd, zodat je geen schrik moet
hebben er kanker van te krijgen.
Ik vroeg mij altijd af wat ‘Venetiaanse talk’ is. Komt die speciaal uit Venetië?
“Talcum is een soort van steen of begstoffe, die schoon, wit, glad, effen, gepolyst, zacht in ’t
aenraken, blinkende en doorschynende is, en zich in bladen of schilfers afscheid, en door ’t
vuur niet verteert word: sommigen noemen ze Stella Terra, omdat de talk, welke in de aerde
groeit als de starren flikkert. Men heeft er twee algemeene soorten van, de eene genaemt
Talk van Venetie, en de andere Moskovische Talk of Glas. De Talk van Venetië vind men in
verscheide steenkuilen by Venetië, in Duitschland en op ’t Alpische gebergte. Men bedient er
zich van in de blanketselen om ’t vel der Jufferen optecieren, doch zy hecht er zich naeuwlyks
aen vast. De Moskovische Talk of Glas is hard, glad, effen, blinkende, zacht in ’t aenraken, en
scheid zich in dunnen bladen, die bykans zoo doorschynende als glas en somtyds roodachtig
zyn; zy komt voort in de steengroeven in Moskovië en Persie; men gebruikt ze om er
lantaernen van te maken.” 1

Collectie HLA
1

Nicolaes L’Emery, Woordenboek der algemeene verhandeling der enkele droogeryen, Rotterdam, 1743, p. 693.
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Venetiaanse talk komt dus vooral uit de steengroeven bij Venetië. Wat betekent ‘Moskovië’
dan? Moskovië is een historische naam die vaak wordt gegeven aan het Rusland van voor de
hervormingen van Peter de Grote van omstreeks 1700. Het was één van de opvolgerstaten
van het Kievse Rijk.
Het woord talk is afgeleid van het Perzische en Arabische woord talq. Het mineraal wordt
ook wel speksteen of zeepsteen genoemd. Wetenschappers waren zich sinds de late jaren 60
bewust van de giftigheid van talk. In die tijd kon talkpoeder voor gebruik door consumenten
sporen bevatten van asbest. Voor huishoudelijk gebruik bestemd talkpoeder wordt sindsdien
gezuiverd en is asbestvrij. Verschillende studies hebben verbanden vastgesteld tussen
talk(poeder) en longaandoeningen, huidkanker en eierstokkanker. Het risico op
eierstokkanker zou toenemen naarmate vrouwen vaker talkpoeder in de schaamstreek
gebruiken. Andere studies laten juist geen verband zien tussen het ontstaan van
(eierstok)kanker en talkpoeder. De hypothese dat talkpoeder de eierstokken zou kunnen
bereiken, wordt niet ondersteund door bewijs. Het Nederlandse ministerie van VROM
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is van mening dat
asbestvrije talk algemeen wordt erkend als veilig voor gebruik in cosmetica.
Talk wordt gebruikt als vulstof in papier, verf, rubber, kunststof en keramiek. Het wordt ook
gebruikt als poeder in de cosmetica, in voedsel – bijvoorbeeld in vanillesuiker als
antiklontermiddel – en in medicijnen. Het E-nummer van talk is E553b. Speksteenkrijt wordt
gebruikt als aftekenkrijt door lassers en metaalbewerkers. Het wordt verkocht in vierkante
staafjes. Het geeft een mooi afgetekende lijn en het kan hogere temperaturen doorstaan
dan gewoon krijt.

(Collectie HLA)

Talkpoeder biedt verlichting bij jeuk en irritaties. Door de verkoelende werking maakt het de
huid rustiger. Bompa gebruikte het ook na het scheren. Bij het stappen kan de temperatuur
in schoenen flink oplopen. Maar naast zweetvoeten kan deze warmtebron ook leiden tot
kalknagels en schimmelinfecties. Door talkpoeder op je voeten en in je schoenen te
gebruiken, houd je de voeten koel en droog. Door de talkpoeder ontstaat er tevens minder
wrijving, waardoor blaren minder kans krijgen.
Venetiaanse talk is nog steeds verkrijgbaar, maar na verloop van tijd stond er in ons
medicijnenkastje gewoonlijk Zwitsal. Hoe kwam dit merk aan zijn naam?

De Swanekoerier okt.-nov.-dec. 2019

~ 90 ~

Tijdens zijn jarenlange opleiding in
Zwitserland kreeg de apothekersleerling
C. Jansen uit Apeldoorn een zalf waar –
naar hij zelf mocht ervaren – een
heilzame werking vanuit ging. Uit mijn
ervaring weet ik dat Zwitsers nogal sterk
zijn in het bereiden van middeltjes tegen
kwalen, waarbij zij beroep doen op
natuurlijke ingrediënten. Het middel
‘Echinaforce’, op basis van het kruid
Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)
ligt aan de basis van de reputatie van de
Zwitser Alfred Vogel.
Jansen keerde in 1919 terug naar
Apeldoorn en kreeg het recept mee van
zijn leermeester. In Apeldoorn nam hij
de farmaceutische werkplaats van A.
Bonnema over. In 1920 startte Jansen met de fabricage van een eigen zalf en andere
producten onder de naam van Bonnema. De zalf verscheen op de Nederlandse markt onder
de naam ‘Zwitsersche Balsem’ en in 1928 werd deze naam samengevoegd tot ‘Zwitsal’.
In 1945 werd de productie van babyverzorgingsproducten uitgebreid. In 1964 trad de
oprichter Jansen terug en het jaar daarop werd de onderneming onderdeel van de verfreus
AKZO. Sinds 1974 worden de producten van Zwitsal verkocht in de herkenbare gele
verpakking. Het babyhoofdje is het logo van het merk Zwitsal en is gebaseerd op de dochter
van oprichter Jansen. De slagzin bij de Zwitsal-producten is: ‘We weten hoe het voelt’.
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Voorvader Laureys Mans was schoonbroer van Pieter II Bruegel de Jonge
Ivan Dockx
Dat 2019 het Bruegeljaar is, zullen we geweten hebben. Meer bepaald draait het
Bruegeljaar om Pieter Bruegel de Oude, die 450 jaar geleden overleed. Om die reden deden
onderzoekers van de KU Leuven een oproep naar rechtstreekse afstammelingen van
Bruegel.
Bij mijn weten leverde die zoektocht tot op heden geen resultaat op. Toch kon ik zelf wel
een zekere familieband aantonen tussen een van mijn voorouders en de zoon van Bruegel
de Oude, dat was namelijk Pieter II Bruegel (1564 - 1638). Deze Bruegel, ook wel Pieter
Bruegel de Jonge of de Helse Bruegel genoemd, was de oudste zoon van Pieter Bruegel.

Pieter Bruegel de Jonge door Antoon van Dyck

In 1588 huwde hij in de kathedraal van Antwerpen met zijn tweede echtgenote, Elisabeth
Goddelet. Tijdens dit huwelijk was Laureys Mans getuige. Laureys Mans was mijn
rechtstreekse voorvader ; hij was de schoonbroer van Pieter II – de Jonge - Bruegel door zijn
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huwelijk met Catharine Goddelet, zus van Elisabeth Goddelet. De familie Goddelet zou haar
oorsprong vinden in de Waalse stad Luik.
Laureys Mans en Catharina Goddelet hadden een dochter : Catharina Mans. Die huwde op
haar beurt met Jacob Seldenslach en zij kregen een zoon : Cornelis Seldenslach.
Zowel vader als zoon Seldenslach waren destijds actief als boekdrukkers in Breda, maar
volgens onze informatie ook te Antwerpen. In het digitale archief van de stad Breda kunnen
we nog vele sporen van deze familie terugvinden ; dit archief bevat een schat aan informatie
en is ook online te bekijken.
Cornelis Seldenslach huwde te Breda met Maria Stickers. Zij was afkomstig uit een
beroemde apothekersfamilie en hun zoon Gisbertus Seldenslach (°Breda 1658) werd dan ook
een bekend apotheker in deze Oranjestad. Na 1740 begon de familie Seldenslach eveneens
met een apotheek in de stad Geel, toen deel uitmakend van de Oostenrijkse Nederlanden.
Zo kwam een tak van deze familie naar onze streken.
Voorvader Joannes-Cornelius Seldenslach (soms Selderslaghs) werd te Geel gedoopt op 11
juli 1742, met de vermelding dat zijn vader uit Breda afkomstig was, zoals we kunnen zien in
zijn doopakte hieronder. Zijn dochter, Joanna-Maria Seldenslach, werd te Herentals gedoopt
op 12 mei 1773 en zij huwde te Herentals op 3 juli 1798 met kantonsbode Petrus-Martinus
De Backer.

Deze Petrus-Martinus De Backer was de zoon van burgemeester Joannes De Backer, die
tijdens de Franse periode zelfs commissaris van het Directoire was van het kanton Herentals.
Het huwelijk van Joanna-Maria Seldenslach was van korte duur, want Petrus-Martinus De
Backer stierf nog hetzelfde jaar tijdens de Boerenkrijg, in 1798. Hij had wel voortijdig
gezorgd voor zijn opvolging, want zijn echtgenote bracht een zoon ter wereld die als
Joannes-Cornelius De Backer werd gedoopt te Herentals op 9 september 1798. Diens
kleindochter Maria-Johanna-Stephania De Backer werd geboren te Herentals op 17 maart
1864 en zij was de moeder van mijn betovergrootvader Hubertus-Virginia Verbiest
(°Herentals 1884).
Hieronder geef ik nog even een stamboom mee van de familie Bruegel met links onderaan
het echtpaar Elisabeth Goddelet en Pieter Bruegel de Jonge, respectievelijk schoonzus en
schoonbroer van mijn voorvader Laureys Mans.
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Nieuw leven voor het vaderhuis van Janneken
André Geens
Veel Heistenaars die in de afgelopen 60 jaar op bezoek kwamen in het Openluchtmuseum
Bokrijk, zochten en vonden daar allicht in het gedeelte Antwerpse Kempen het hoevetje van
Janneken Coeckelberghs, waar ze het gedicht “Het Vaderhuis” konden lezen dat daar in de
kamer is opgehangen.
Zo omschreef Dr. Jozef Weyns het gebouw in zijn “Beknopte Gids van het Openluchtmuseum
te Bokrijk” 2 :
Huisje Coeckelberghs uit Heist-op-den-Berg, gehucht Achterheide. Voorbeeld van kleine
Kempense boerderij uit het Antwerpse. Dat de kamer ook een buitendeur heeft, is echter
ongewoon. Opeenvolging der ruimten : kamer, huis, stal, schuur. Gejaartekend 1679 in
bovendrempel van de voordeur. In de vensters nog geen glas : een vlies voor de
bovenlichten, houten draai- en schuifluiken voor de benedenlichten. Donderbaard
(Sempervivum tectorum L.) op de dakvorst : de plant in de Germaanse oudheid toegewijd aan
de dondergod Thor, die volgens het volksgeloof beveiligde tegen blikseminslag. In ’t huis
weerom moos met de moosbank en het moosschap. Let op de vloer van de moos en de
boterwip in de vorm van een boog ! In de kamer de bergmeubelen van de 17 e eeuw : kist en
schapraai (etenskast). Let ook op de gevlochten wieg, lage stoeltjes (om gemakkelijk het vuur
te kunnen onderhouden!). In de schuur : enkele honingpersen. De laatste bewoner van het
huis, Janneken Coeckelberghs (1866-1952), was nl. bieboer of imker, overigens ook een zeer
bijzonder man : rechtschapen, vroom, eenvoudig en dichterlijk (Zie in de kamer het
opgehangen gedicht Het Vaderhuis!). De bornputkuip en sikse (schepstelling) komen uit
Varendonk bij Westerlo.

Janneken Coeckelberghs (1866-1952)
2

Dr. J. Weyns - Beknopte Gids van het Openluchtmuseum te Bokrijk – Derde, vermeerderde uitgave (1969) –
nr 36 – p. 16
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We zijn intussen een aantal decennia verder en vandaag luidt de informatie over de hoeve
en de bijgebouwen in het Openluchtmuseum als volgt 3 :
Over de woning :
Deze langgevelhoeve is één van de oudst bewaarde vakwerkhuizen uit de Kempen. Een
typisch kenmerk is onder meer het onbeschilderde leemwerk bovenop de draagstructuur.
Atypisch is dan weer de aanwezigheid van een kelder. Dit element maakt het gebouw juist
uitzonderlijk. Het bouwjaar, zoals gegrift op het linteel, is 1679. Het grootste deel van de
gevels is opgebouwd uit hout en leem; enkel een deel van de achtergevel en de zijgevel zijn in
baksteen uitgevoerd.
De afwerking van het huis is een reconstructie van een 17e-eeuwse situatie. De venster- en
deuropeningen en het interieur zijn bij de heropbouw in 1954-55 nagemaakt met deze
vroegere periode als voorbeeld.
In 1815 woonde dagloner André Op de Beeck hier met 4 van zijn kinderen. Later betrekt zijn
kleindochter Maria Op de Beeck, en haar man, landbouwer Franciscus Coeckelberghs, dit huis
waar zij hun eerste kind krijgen.
Franciscus’ zoon ‘Janneke’ sterft in 1952 op 86-jarige leeftijd. Hij woonde zijn hele leven in dit
huis en schreef daarover een gedicht.
Het gebouw en zijn verleden :
Het bouwjaar van de bescheiden hoeve uit Heist-op-den-Berg staat aangeduid boven de
toegangsdeur: 1679. Bij gebrek aan glas werden de raampjes in die tijd afgesloten met een
varkens- of koeienblaas. Het interieur treft door eenzelfde eenvoud. Op het erf bevinden zich
nog een bijenhal, een varkenskot uit Booischot, een afzonderlijk secreet uit Westmeerbeek en
een bakhuis uit Heist-Goor. Dit laatste gebouwtje is vrij groot in zijn soort: er is een
varkenshok en een klein kamertje aangebouwd.
TIJDLIJN :
1679 : Iemand kerft het jaartal in de houten balk boven de voordeur. Wellicht is dat het
bouwjaar van deze hoeve.
1955 : Jannekes zus Trees verlaat als laatste het huis. Conservator Weyns verkleint bij de
heropbouw de vensters, zoals ze vroeger waren.
2017 : Start van de restauratiewerken
Het lemen hoevetje van Janneken Coeckelberghs was, zoals heel wat andere constructies in
het Openluchtmuseum, dringend toe aan restauratie. Over het restauratieproject verstrekt
de museumdirectie deze toelichting :
3

Bron : www.bokrijk.be/nl/onroerend-erfgoed/kempen/langgevelhoeve-heist-op-den-berg/
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Restauraties in Bokrijk
Het Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een unieke verzameling authentieke gebouwen met
huisraad en bijhorend alaam, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes.
Dankzij deze indrukwekkende verzameling representatief onroerend erfgoed van 120
historische gebouwen is het Openluchtmuseum sinds 1996 beschermd als monument.
De historische gebouwen vormen de kern van het Openluchtmuseum, dat een jarenlange
ervaring heeft met het onderhoud van zijn gebouwenbestand. Tijdens de opmaak van een
masterplan werd echter duidelijk dat een grondige en duurzame restauratie van het
patrimonium zich opdrong. Gelet op de omvang van het project en de complexiteit ervan
ging men over tot de opmaak van een meerjarenplan voor de restauratie van de gebouwen.
In 2016 sloot de Vlaamse overheid een meerjarige overeenkomst met vzw Domein Bokrijk
voor de restauratie van het onroerend erfgoed in het Openluchtmuseum in Bokrijk, en dit
voor de periode 2017-2021. Deze overeenkomst behelst een premie van 14,5 miljoen euro,
gespreid over vijf fases voor een periode van vijf jaar. Aangezien het museum erkend is als
open erfgoed, dekt de premie zowat 80% van de geraamde kosten. De provincie Limburg
engageert zich voor de bijkomende financiering.
Concreet is Bokrijk in 2017 gestart met de restauratie van elf historische gebouwen,
waaronder de water- en windmolens en de kerk uit Erpekom in museumdeel Kempen.
Gespreid over een periode van vijf jaar zullen alle monumenten in het Openluchtmuseum
aan de beurt komen. De bezoekers krijgen zo een beter zicht op de uiteenlopende
bouwtechnieken die bij een restauratie komen kijken, waaronder ook traditioneel vakwerk
zoals lemen, vitsen en strodekken.

Het hoevetje van Janneken na de restauratie – Zou de donderbaard ook weer op de dakvorst mogen groeien ?
(foto A. Geens)
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Dr. Jozef Weyns omschreef Janneken Coeckelberghs als een zeer bijzonder man :
rechtschapen, vroom, eenvoudig en dichterlijk. Die karaktertrekken worden weerspiegeld in
de gedichtjes die hij schreef.
Dit is er één van :

Aan de
Kempen

Ik groete u, Kempen, dierbre grond
daar ik geboren werd.
Daar ligt me op ’t wijde wereldrond
geen land zoo nauw aan ’t hert.
Daar stroomt de Nethe en bloeit de wei,
daar ruischt het ranke riet
en maagdlik schoone ligt de hei
te droomen in ’t verschiet.
Daar golft gelijk een groene zee
het eindloos korenveld ;
de dennenwouden deinen mee,
wanneer de westwind zwelt.
En heerlijk als een liefdelach,
die straalt van Gods gezicht,
ligt over ’t land de blijde dag
vol zonnegouden licht.
Dan spelen even blank en blij
het jonge lam en ’t kind ;
of sluimeren rustig zij aan zij
bij ’t neuren van den wind
Er waken englen, rein en schoon,
wen moeder zorgend snelt
nu uit, dan in de nette woon
en vader ploegt in ’t veld.
De klokke taalt en spreekt een woord
van onbestendigheid.
Waarom ? Is dat geen hemeloord,
geen oord van zaligheid ?
Heist-Achterheide

† Janneken Coeckelberghs
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Heist van toen
tekst en foto’s © Rani De Volder
Jeanne Stuyck (89) deelt haar verleden met ons vanuit haar huisje naast Ten Kerselaere,
dat deel uit maakt van de woonzorgzone en waar ze vandaag zelfstandig woont. Ze heeft
het over lesgeven, haar man verliezen en zijzelf als studente. Bij een tasje appelkaneelthee, al kijkend naar de eksters buiten.

Jeanne, gepassioneerde leerkracht : Op de tablet lees ik e-boeken van Herman
Koch, Tolstoj, noem maar op’
‘Kom, stel uw vragen maar menneke. Wat ik al die jaren als job deed? Ik was een leerkracht.
Het langste stond ik in het vijfde leerjaar in Heist-Goor. Maar ik stond ook een tijdje in het
derde leerjaar, op den berg, van Heist-op-den-Berg. Ik vulde ook heel wat interimplekken, ik
heb klasjes in Heist gezien maar in Baal of Wiekevorst was ik ook even te vinden. Ik deed dat
graag, ja. Heel graag. Als ik daar nu op terugkijk, was dat een heel mooie tijd. Beeld u dan
maar in hoe pijnlijk dat was toen ik moest stoppen met lesgeven omdat ik trouwde. Dat
mocht dus niet, hé. In de staatsschool mocht dat wel, maar waar ik stond niet. Een beetje
later werd die maatregel afgeschaft. Maar in Heist-Goor, een geluk bij een ongeluk, viel er
iemand weg en kwam er vervolgens een plaatsje vrij. Die plek heb ik gevuld en zo ben ik nog
een leerkracht op’t Goor geweest tot mijn pensioen.’
‘Oud of jong, getrouwd of niet, het was altijd juffrouw’
Ik, streng?
‘Tijdens mijn tijd in de lagere school van Heist-Goor kreeg ik dus mijn eigen kinderen ook in
de klas. We reden ook samen naar school met de fiets. Zo praatte mijn dochter Rita, die op
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dat moment in het tweede leerjaar zat, onze hele fietsrit vol. Maar vanaf dat we een voet op
de koer” zetten noemde Rita mij juffrouw. Zo noemden ze mij op school: juffrouw
Vertommen. Oud of jong, getrouwd of niet, het was altijd juffrouw. Maar ik heb dat dus
nooit gevraagd aan Rita, dat deed ze uit zichzelf. Ik heb “ons Rita” talloze keren opgehemeld
op school, maar ik heb haar ook wel eens moeten straffen. Rita beweerde graag dat zij het
in mijn ogen altijd “gedaan” had. Maar dat geloof ik niet.’
‘Ik denk niet dat ik over het algemeen een strenge leerkracht was. Iemand fysiek straffen,
deed ik ook nooit. Ik ben wel eens een keer héél erg kwaad geweest. Toen schoot ik eens uit
mijn krammen. Ik zei toen tegen dat meisje: ‘Zeg, zwijg nu eens gewoon!’. Destijds was er
eigenlijk veel tucht en respect. Ik had dus geen reden om vaak boos te worden.’
‘Ik geloof dat ik een betere leerkracht was nadat ik trouwde, in vergelijking met ervoor. Voor
mijn huwelijk en kinderen was ik strenger en correcter. Eenmaal toen ik zelf kinderen had
zag ik in dat dat allemaal zo niet nodig was. Ik was begripvoller, rustiger en meer op mijn
gemak met de leerlingen.’
‘Er was geen na-ijver tussen elkaar’
Ongeldige diploma’s
‘Ik was zelf een brave studente. Altijd aandachtig, ik had geen herexamens en ik was nooit
gebuisd. Ik weet niet, dat ging precies voor mij niet anders. Ze deden thuis voor mij heel veel
moeite en pompten geld in mijn opleiding. Ik wou ze niet ontgoochelen.’
‘Mijn vader stuurde mij op internaat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Er waren destijds
bepaalde scholen die je geen diploma konden bieden eens je afstudeerde. Scholen waren
destijds nog in handen van priesters en nonnen. Als die non dus goed kon naaien, gaf zij
naailes. Maar daar had zij geen diploma voor. Bij zulke scholen kreeg je dus zelf ook geen
diploma. Mijn vader was slim genoeg om mij naar de Waverse uniformschool te sturen die
mij wél een diploma kon geven. Op dat uniform was ik in feite erg fier. Ik hoefde niet te
kiezen wat ik altijd zou dragen, ik nam gewoon mijn uniform uit de kast. Er was ook geen naijver tussen elkaar. Iedereen was gelijk.’
Nieuwe koffietasjes
‘Of ik eenzaam ben? Soms. Ik heb vier kinderen, elf kleinkinderen én zeven
achterkleinkinderen. Er komt dus altijd wel eens iemand langs. Hoe dan ook blijf ik bezig. Ik
lees, kijk tv en ik haak veel. En mijn grootste vriend is mijn tablet. Als ik iets niet ken, zoek ik
het op. Op de tablet lees ik ook e-boeken van Herman Koch, Tolstoj, noem maar op. Of ik
kijk een beetje rond op YouTube. Op tv kijk ik ‘s avonds laat eens graag naar De Slimste
Mens. Maar die kunnen soms zo’n gemeine humor verkopen, hé.’
‘Ik zit hier dus eigenlijk wel goed, in mijn huisje. Ik ben hier nu vijf jaar. Het enige dat ik mis is
mijn man. Hij is al enkele jaren overleden. Ik zeg soms wel eens van ik wil dit of ik wil dat… Ik
zeg wel eens iets van nieuwe koffietasjes of zo. Maar uiteindelijk is het enige dat ik nog
tekort heb mijn man.’
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René Patteet (85) vertelt zijn verhaal vanuit zijn kamer in Ten Kerselaere. René is
industrieel ingenieur van opleiding maar hij heeft het liever over zijn ervaring als auteur.
Hij schreef meerdere boeken waaronder eentje over Heistse dialecten: ‘Het dialect van
Heist en zijn omgeving: ons dialect is een hoorn van overvloed’. Ook al schrijft René over
dialecten, zijn eigen taal is feilloos. René heeft het over zijn leven op ’t Goor, waar hij
geboren en getogen is, het Heistse dialect en de boeken die hij nog wil schrijven.

René, nieuwsgierige
schrijver :
“ Wij zeggen niet
meester, maar ‘mjoster’ “

‘Van waar ben jij afkomstig, meisje? Aaah van ‘t Goor, ik hoorde het al! Ik hoor het verschil
in accenten tussen de deelgemeentes in Heist. Schriek en Beerzel sluiten bijvoorbeeld heel
hard aan bij ’t Goor, toch zijn er grote verschillen. De j-klank is in ons Heists dialect heel erg
belangrijk. We zeggen niet eerst maar jost. En het is voor ons niet meester, maar mjoster en
ook jolleke bjost, versta je het?’
Met één vinger
‘Aan mijn boek heb ik een tijdje gezeten, ik deed er zo’n twee jaar over. Enerzijds vond ik het
moeilijk om alles logisch neer te pennen. Hoe maak ik duidelijk wat ik wil zeggen? Jost,
bjost, nondedoeme en nondedju, dat is nog niks. Maar de klankweergave, dat was een hele
opgave. Maar het is me toch gelukt. Ik heb mijn boek eerst helemaal geschreven, en dan
volledig uitgetypt. Met één vinger typte ik mijn tekst uit weliswaar, dat heeft me ook nog wel
wat tijd gekost. Ik heb mijn computer hier bij mij op de kamer, zo kan ik altijd alles oplijsten.’
‘Ik heb dan wel boeken geschreven, maar ik ben geen schrijver hé’
‘Ik kreeg voor mijn boek de cultuurprijs van Heist-op-den-Berg in 2010. Daar ben ik wel trots
op, maar ik blijf bescheiden. Dat zit in de aard van de mens. Ik blijf tenslotte maar nen boer
van ’t Goor hé. Ik heb daar nooit hoog mee opgelopen.’
Op pensioen en aan het studeren
‘Hoe ik bij dat schrijven gekomen ben? Ik vond dat gewoon heel interessant, ik heb vele
interesses. Ik heb dan wel boeken geschreven, maar ik ben geen schrijver hé. Eigenlijk ben ik
industrieel ingenieur van opleiding. Daarnaast ben ik altijd geïnteresseerd geweest in
heemkunde en geschiedenis. Daar heb ik pas toen ik op pensioen ging iets mee gedaan.
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‘Ik heb eerst jaren les gegeven op het Sint-Lambertusinstituut, een technische middelbare
school. Ik gaf daar wiskunde, dat is iets héél anders. Op een dag vroeg de school mij om iets
te schrijven over de evolutie van het Sint-Lambertus. Dat deed ik graag, dat wisten zelfs mijn
leerlingen. Later ging ik toen ik net op pensioen was terug studeren: Geschiedenis aan de
Universiteit van Antwerpen. Ik ging naar de les en daar zat ik tussen allemaal jonge mensen.
Ik was goed bevriend met de prof. Die had ongeveer dezelfde leeftijd als ik en we rookten al
eens graag samen een sigaretje’
‘Het zou een absolute zonde zijn als het dialect verloren gaat’

Toekomstige boeken.
‘Momenteel ben ik bezig aan een nieuw boek, deze keer over begijnhoven. Ik werk er op dit
moment niet elke dag aan, ik ben een beetje mijn ritme kwijt. Ik zou het beter snel afmaken,
ik moet enkel nog maar afbeeldingen en een voorwoord toevoegen. Ik wil hierna nog een
boek over wiskunde schrijven, speciaal voor ouders van kinderen die op het punt staat om
naar het middelbaar te gaan. Op die manier leren ze zelf ook de wiskunde kennen die hun
kind gaat moeten bestuderen. Zo kunnen ze dus nadien hun kind helpen waar nodig. Ik zou
ook nog graag een verhalend boek schrijven voor kinderen. Daarin laat ik ze kennis maken
met het Heists dialect. Het zou een absolute zonde zijn als het dialect verloren gaat. Ideeën
heb ik in ieder geval genoeg.’
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Verhaal zonder woorden
de redactie

Boerenarbeiderswoning – Pijpelbossen 3, Booischot.
bouwkundig element ID: 2562 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2562
Juridische gevolgen
•
is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoning in geleemde
vakwerkbouw Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019
•
is aangeduid als beschermd monument Woonhuis met stal in geleemde vakwerkbouw.
Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002

Bron : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002340, Geleemde vakwerkbouw in
de kantons Heist-op-den-Berg, Herentals en Westerlo

(foto A. Geens)

Decreet betreffende het onroerend erfgoed
Artikel 6.4.1. (01/01/2015- ...)

De zakelijkrechthouders en gebruikers van een beschermd goed behouden het in goede staat
door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en onderhoudswerken.
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Geschreven taal, gesproken taal en beeldtaal (deel 2)
Eric van Loo
In de vorige bijdrage konden we prachtig aantonen hoe eenvoudig het soms kan zijn om
beeldtaal om te zetten in geschreven taal, of omgekeerd. De nog gekende geschreven taal
en beeldtaal bevestigen elkaar eenduidig. Maar kunnen we met de huidige kennis van de
geschreven taal alle beeldtaal (oude en hedendaagse) nog eenvoudig interpreteren?
Door de eeuwen heen ontstaan er nieuwe woorden en geraken oude woorden in onbruik.
Dat is wat men noemt het eenvoudige 'levende' beginsel van een taal. Maar het is niet altijd
zo dat oude woorden geheel verdwijnen. Woorden geraken zeer dikwijls aan verschillende
betekenissen. Het kan zijn dat woordbetekenissen er bij komen en dat andere komen te
vervallen.
Sinds we meer en meer over gegaan zijn van het analoge tijdperk naar het digitale tijdperk is
de beeldcultuur (foto's) aan een geweldige opgang begonnen. Zowat iedereen (zij die niet in
het analoge tijdperk zijn blijven steken) maakt dagelijks enkele foto's en/of afbeeldingen
(bewerken van bestaande afbeeldingen, enz.). Het internet, het modernste
communicatiemiddel, staat vol met 'selfie's', gescande beelden, al of niet bewerkt. Wie
geraakt daar nog goed wijs uit? Wat bedoelt men, welke interpretatie geeft men mee met
zijn beeldmateriaal? Veel tekst en uitleg geeft men niet bij afbeeldingen geplaatst op het
internet. Op 'Twitter' is men immers beperkt in het aantal karakters dat men kan meegeven
in de tekst van één 'tweet'. Veel meer dan een eenvoudige zin kan men niet aan het beeld
toevoegen. Men beperkt zich meestal tot één enkel woord, enkele woorden en dikwijls dan
nog veel afkortingen.
Welke interpretatie dient men bij volgende twee foto's zonder bijgevoegde tekst te maken?

Wat men ziet zijn telkens een paar vrouwenbenen en kousen. Met deze vaststelling: 'kous',
komen we terug bij de geschreven taal en beeldtaal.
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In het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vinden we gauw een
invulling van de betekenis van het woord 'kous' door de geschiedenis. Teveel om allemaal te
vermelden. Wie meer wil weten verwijs ik naar het internet:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M035194
Een eenduidige interpretatie geven tussen de hedendaagse beeldtaal en de geschreven taal
is niet eenvoudig als we de betekenissen van 'kous' in het historische Woordenboek der
Nederlandse Taal (WNT) in ogenschouw nemen.
Gaan we terug naar de oude beeldtaal dan kunnen we ons wel laten inlichten over de 'kous'
door een mooi artikel in 'Tot lering en vermaak - Betekenissen van Hollandse
genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. - E. de Jongh - Rijksmuseum. Amsterdam
1976.' Hieronder de volledige weergave:

68 Adriaen van de Venne (?) Geckie met de kous. Delft 1589-1662 Den Haag Paneel, 54 x 75 cm
(Warschau, Muzeum Narodowe)

Inscripties op genreschilderijen zijn tamelijk zeldzaam en daarom is dit schilderij, dat in de
linkerbovenhoek de woorden ‘Geckie met de kous’ bevat, uitzonderlijk. Deze woorden
verschaffen de sleutel tot de interpretatie van de voorstelling. Met ‘Geckie’ wordt uiteraard
de nar bedoeld die van achter het bed tevoorschijn komt en demonstratief op de kous wijst,
welke het meisje, op de rand van haar beddekoets gezeten, bezig is aan te trekken.
Gezien dit gebaar moet er met die kous iets bijzonders aan de hand zijn. Dat dit inderdaad
het geval is en waarom, zal de gemiddelde 17de eeuwer vrijwel onmiddellijk hebben
begrepen. Waar het hier immers om gaat, is een gevisualiseerd woordgrapje en de kijker
wordt door de nar als het ware uitgenodigd het beelddetail, waarop zo nadrukkelijk de
aandacht valt, te decoderen.
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Het woord ‘kous’ had in het 17de eeuwse taalgebruik de nevenbetekenis van (zedeloze) vrouw
in het algemeen en van vrouwelijk schaamdeel in het bijzonder. 4 In deze zin werd het
regelmatig gebruikt door blijspel- en kluchtschrijvers, onder wie Gerrit van Santen, Willem
Dircksz. Hooft en Mattheus Tengnagel. 5 Ook kende de 17de eeuw allerlei veelzeggende
samenstellingen met het woord kous, waaronder flepkous, piskous en jeneverkous,
uitdrukkingen als ‘haer kousen doen lappen’ ter aanduiding van de coïtus, en zegswijzen als
‘Kaart, kous en kan maakt menig arm man’. 6 Dit laatste vinden we bij Jan Steen, in een
toepasselijke entourage, als rebus op een vlag uitgebeeld (afb. 68a). 7 Met de
dubbelzinnigheid van het woord kous heeft Steen trouwens meer dan eens gespeeld, ook op
een manier die de iconografie van het aan Adriaen van de Venne toegeschreven schilderij
zeer nabij komt. 8
De erotische connotatie van het woord kous hangt nauw samen met de oeroude sexuele
symboliek van de voet en is daar waarschijnlijk ook van afgeleid.

68a Jan Steen. Terugkeer van het feest. (Particuliere verzameling)

De voet houdt direct contact met de grond en om die reden werd dit lichaamsdeel in het
volksgeloof bijvoorbeeld in verband gebracht met de in de aarde aanwezig geachte
moederlijke vruchtbaarheid. ‘De voeten, doch insonderheyt de hielen, zijn een beeldnisse van
onse aerdsche begeerlijckheden’, heet het in de Hollandse Ripauitgave van 1644. In raadsels
en volkse zegswijzen gold de voet vervolgens ook als fallisch symbool. 9
Verwant aan deze veelkantige symboliek is weer de beeldspraak die de 17 de eeuw over
schoenen kende. Evenals de kous werd de schoen of slof soms gehanteerd als beeld van de
4

WNT VII, 2, 5863.
Ibidem. A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen, Assen 1959, 316-317 (vs.
303). Mattheus Gansneb Tengnagel, Alle werken ..., ingeleid door J.J. Oversteegen, Amsterdam 1969, 59 (‘Ael
klem-kous’), 65, 121, 125, 133, 148, 337. [Jeroen Jeroense], Koddige en ernstige opschriften ... IV, Amsterdam
1698, 105.
6
WNT VII, 5863, 5869. A. de Cock, Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk ...,
Gent 1911, 44, 50, 78, 88, 91, 100. Tengnagel, a.w., 65. Harrebomée II, 253.
7
Zie cat. tent. Jan Steen, Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden 1926, 26 (nr. 64).
8
Zie cat. nr. 64 (Steen).
9
Aigremont, Fuss- und Schuhsymbolik und -Erotik: folkloristische und sexualwissenschaftliche Untersuchungen,
Leipzig 1909. C.W.M. Verhoeven, Symboliek van de voet (diss.), Assen 1956, 94-99. Ripa, 310.
5
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vrouw. Het contemporaine spraakgebruik was hierin duidelijk: ‘Men moet zijn voeten niet in
een anders schoenen steken’, was een manier om te zeggen dat men geen overspel moest
plegen. ‘Iemand de schoen uit de voet treden’ betekende: iemand een meisje afhandig
maken. En ‘iemands oude schoen’, heette de vrouw die reeds iemands minnares was
geweest. 10 De schoenen op de zogenaamde Van de Venne moeten bij de tijdgenoot
associaties van deze aard hebben opgeroepen.
Informatief in dit verband is ook een scabreus liedboekje uit 1624, speciaal vervaardigd voor
‘alle Heeren ende Studenten die met Liefden bevangen zijn’. Hierin komt zowel een prent
voor van een heer die een dame bij het aantrekken van haar schoenen behulpzaam is, als een
prent van een heer die een voet in een kous steekt onder het toeziend oog van zijn vrouw, die
op zijn bezigheid wijst gelijk de nar bij Van de Venne (afb. 68b). In beide gevallen laat de
toelichtende tekst geen enkele twijfel bestaan aan de dubbelzinnige betekenis van deze
uitbeeldingen. 11

68b Illustratie uit: Incogniti scriptoris nova poemata, (Leiden 1624)

10

Harrebomée II, 398. Verhoeven, a.w., 96-97. De Jongh 1968-69, 36-37.
Incognitis scriptoris nova poemata ..., met inleiding van Jochen Becker, Soest 1972 (facsimile van de uitg.
Leiden 1624), 46-49 en 66-69.
11
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68c Embleem uit: Roemer Visscher,(Sinnepoppen, Amsterdam 1614)

Tekst en beeld van de heer met de kous lijken merkwaardig genoeg een pornografische
variant op een zuiver stichtend embleem van Roemer Visscher. ‘Al safjens [zachtjes]
soetjens’, staat er in diens Sinnepoppen bij de uitbeelding van een in een kous gestoken been
(afb. 68c). 12 Het toegevoegde commentaar houdt een burgerlijk-ethische les in over zulke
deugden als geduld en voorzichtigheid. Wie de kous ruw en haastig aantrekt ‘sal de hiel daer
deur scheuren’, hetgeen de ‘korsele heethooft’ te schande zal maken. De dichter van het
liedboek bedient zich van dezelfde soort terminologie, maar stelt deze geheel afhankelijk van
de dubbelzinnige strekking die al zijn verzen kenmerkt. Hier is het de vrouw die de man
maant om voorzichtig te handelen: ‘Sacht man/ten is niet wel/ghy scheurt het werck ...’. 13
Het aan Van de Venne toegekende schilderij lijkt wat betekenis en fatsoensgehalte betreft
ergens tussen Roemer Visscher en het studentenliedboek in te zweven. De nar, die in de
beeldende kunst traditioneel de functie heeft om de waarheid te onthullen, doet dat ook in
dit geval. 14 Dat de waarheid op het vlak van de sexualiteit ligt, wordt des te meer duidelijk
als we denken aan de rol die de kous speelt in de thematisch verwante schilderijen van Jan
Steen. 15
Met bovenstaand voorbeeld hebben we ook terug het volgende gezegde opgediept:
'Kaart, kous en kan maakt menig arm man.'

12

Roemer Visscher, 126.
Nova peomata ... (zie noot 8), 49.
14
H. Hanckel, Narrendarstellungen in Spätmittelalter (diss.), Freiburg 1953. Op een schilderij van Van de
Venne in de Ermitage te Lenigrad, wijst een nar een ijdele vrouw op haar spiegelbeeld; zie afb. 47a.
15
Zie noot 5.
13
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Maar naar het schijnt dienen we dit gezegde wel aan te vullen:

‘Kaart, kous en kan, maakt menig arm man, maar die het recht gebruik van deze drie ooit
namen, behoefden nimmer zich voor eenige mensch te schamen.'
Want zo staat het geschreven in een glas-in-loodraam van de oudste Nederlandse brouwerij
Brand te Wijlre (1340).
En verder willen we onze lezers ook deze wijsheid omtrent de hedendaagse digitale
beeldtaal niet onthouden :
‘Niets is bestand tegen het www : het water-wind-en-wijven-netwerk.'
Maar ere wie ere toekomt : deze laatste gevleugelde uitspraak komt uit de mond van hij die
zichzelf onbeschroomd betitelt als Herr Baron Titte von Hosen, alias de Grunen Heisteneir
(heemkringlid, door niet-intimi ook al eens aangesproken als Erik Van den Broeck).
Wie meer wil weten over de beeldtaal van de schilders uit de 16 de en 17de eeuw kan ik nog
het boek "De Zotte Schilders - Moraalridders van het penseel rond Bosch, Breugel en
Brouwer" van Eric De Bruyn en Jan Op de Beeck (2003 - Uitgeverij Snoeck, Gent) aanbevelen.
Het boek werd uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in 't Vliegend
Peert, Sint Katelijnestraat 22 te Mechelen. Men kan trouwens nog steeds op dezelfde locatie
het museum "Het Zotte Kunstkabinet" bezoeken.
Dit is Burgerhuis het Vliegende Paard in de Sint
Katelijnestraat 22 te Mechelen , zegt de inventaris
Onroerend Erfgoed. Het is beter gekend als 't
Vliegend Peert.
(nvdr) Als bij toeval verschijnt in deze
Swanekoerier een genealogische bijdrage van Ivan
Dockx, met Pieter Bruegel de Jonge als spilfiguur.
Toen die vijf jaar oud was stierf zijn vader, Pieter
Bruegel de Oude, en negen jaar later zijn moeder.
Zoon Pieter de Jonge en zijn broer Jan werden door
Mayken Verhulst, hun grootmoeder langs
moederszijde, hier in Mechelen in huis genomen.
En dat huis was precies dit Vliegend Peert in de
Sinte Katelijnestraat, waar beide jongens werden
opgevoed.
(Foto beeldbank Inventaris Onroerend Erfgoed
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59234)

Ziezo. Zou het na lezing van dit artikel nu makkelijker zijn om het hedendaagse exponentieel
toegenomen beeldmateriaal eenvoudig en eenduidig te interpreteren? Ik weet het waarlijk
niet !
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Open monumentendag : een andere kijk op onroerend erfgoed.
De redactie
Open Monumentendag 2019, die plaats had op 8 september, werd door het Heistse
gemeentebestuur te baat genomen om een van onze meest prominente en best gekende
historische gebouwen te tonen aan een ruim publiek. Het was dan ook het uitgelezen
tijdstip om “het Hof”, zoals het aloude “Hof van Plaisantie” in de buurt van de
Orshagenstraat werd genoemd, in de kijker te zetten.
Met de presentatie van het beschermde monument “Hof van Riemen” kon Heist dan ook
tevreden terugblikken op Open Monumentendag 2019, want de publieke belangstelling was
best groot. Het statige herenhuis had een grondige opknapbeurt gekregen ter verwelkoming
van de nieuwe concessiehouder die vanaf 8 september de uitbating van restaurant en
feestzalen op zich neemt, minder dan een jaar nadat de vorige uitbater de boeken had
neergelegd.
Het mag gezegd dat “Open monumentendag” in de loop der jaren altijd weer veel bijval
heeft gekend en nog altijd kent. Vooral heemkring Die Swane heeft zich de voorbije jaren
niet onbetuigd gelaten om een bijzondere site toegankelijk te maken, zoals ook in 2018, toen
het éénmalig tonen van het interieur van het historische huis Dens in Booischot een
voltreffer was. Omdat het aantal gebouwen dat als “monument” kan worden bestempeld
eindig is – en jammer genoeg is op dat vlak de spoeling bijzonder dun in Heist – botst de
formule stilaan op haar limieten. Ook met het Hof Van Riemen was men trouwens al aan
een herhaling toe.
Dat daarover ook wordt nagedacht bij Herita-Open Monumenten valt af te leiden uit wat de
erfgoedorganisatie dit jaar publiceerde op haar website. Daarin staat een pleidooi, gevoerd
door Patrick Huvenne, voor het Vlaamse Gewest regiobeheerder bij het Agentschap Natuur
en Bos en Beheerder van natuurlijk werelderfgoed in het Zoniënwoud. Hij schreef een
krachtig betoog over erfgoed, natuur en waarom de twee onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn.
Het onontkoombare van die logica begint klaarblijkelijk meer en meer veld te winnen, wat
ook voor onze heemkring als muziek in de oren klinkt, want het artikel dat Herita
publiceerde spoort volledig met wat onze lezers werd voorgehouden in Swanekoerier nr. 2
van dit jaar, onder de titel “Natuur, cultuur en heemkunde - Die Swane neemt de draad weer
op…”

(foto Natuurpunt Heist)

Het pleidooi van Huvenne kan als inspiratiebron dienen om aan te tonen welke weg er zou
kunnen bewandeld worden ter gelegenheid van toekomstige Open Monumentendagen in
onze regio. Dat er al een omslagpunt is bereikt valt af te leiden uit de vaststelling dat Herita
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tijdens de laatste Open Monumentendag niet minder dan 144 bestemmingen heeft
aangeprezen onder de noemer “Ontdek landschappen tijdens Open Monumentendag”.
Enkele passages uit de tekst van Zoniënwoud-beheerder Huvenne :
“Het is één van de sterkst onderbelichte problemen van onze planeet: het dramatisch snelle
verlies aan biodiversiteit. We hebben natuurlijke habitats vervangen door uitgestrekte
oppervlaktes van éénzelfde productiegewas. We hebben oceanen en gronden uitgeput tot er
nog slechts woestijnen overbleven waarin de kleurvariatie van de plastic komt. We hebben
dier- en plantensoorten de hele wereld rond gevoerd en vastgesteld dat een aantal van hen
andere soorten hebben verdrongen. We hebben natuurgebieden door infrastructuren en
verstedelijking afgesneden van elkaar. En het gewijzigd klimaat zorgt voor andere
groeiomstandigheden, aan een tempo dat een groot aantal soorten niet zal aankunnen.
Dat andere grote probleem, de klimaatverandering, is het voorbije jaar krachtig in beeld
gebracht door jongedames die de schoolbanken nog niet zijn ontgroeid – maar ze voor de
gelegenheid wel even hebben verlaten. Greta, Kyra en Anuna hebben duidelijk gemaakt
waarom hun generatie schrik moet hebben voor een drastische klimaatverandering. Ze zijn
bekend geworden als ‘de klimaatmeisjes’. En ze hebben een geweldige verdienste. Want het
klimaatprobleem is acuut en de uitdaging is groot. Maar zonder afbreuk te doen aan die
vaststelling, kunnen we zeggen dat het biodiversiteitsverlies niet minder belangrijk is.
In het Vlaamse landschap is veel van die biodiversiteit het gevolg van de interactie tussen
mens en natuur, het resultaat van eeuwenlang beheer. Op die plekken is het landschap zelf
erfgoed, en de rijkdom aan levensvormen die er onderdeel van zijn dus net zo goed. Bijna
honderd jaar oud is die vaststelling, en ze lag aan de basis van de wetten op de
landschapsbescherming – en later de natuurbescherming. En dus hebben we dringend
nood aan ‘landschapsmeisjes’ die ons de rijkdommen van het erfgoedlandschap opnieuw
laten zien. Die ons vertellen hoe dringend het is geworden om die landschappen en hun
biodiversiteit te koesteren en te bewaren. Die tonen dat het menens is.
Het hoeven natuurlijk geen meisjes te zijn. In veel landschappen zijn gemotiveerde
specialisten aan het werk, vrouwen en mannen, jong en al ouder. En het kan elke dag. Maar
8 september, Open Monumentendag, is een goed begin. Ze kunnen ons het landschap als
monument laten zien, en vertellen over het verleden dat erin bewaard wordt. Veel
natuurbeheerders, boeren of landeigenaars vertellen maar wàt graag over de inspanningen
die ze leveren en het beheer dat ze voeren.
Levend erfgoed heeft bovendien de eigenheid dat het onophoudelijk verandert en evolueert.
Het publiek kan er dus steeds opnieuw naartoe, het is altijd anders dan de vorige keer. De
mogelijkheden zijn eindeloos. Specialisten hebben recent voor het eerst nieuwe soorten
libellen gezien. Op andere plekken volgen wetenschappers of natuurliefhebbers al 40 jaar de
evolutie van de zangvogels. Of van minder aaibare, maar mysterieuze soorten als
vleermuizen. Nog elders worden de oude fruitrassen gekoesterd door
boomgaardverenigingen of heemkundigen. Even zoveel redenen om een landschap te tonen
in zijn veelzijdigheid en niet verlegen te zijn om met gepaste fierheid onze monumentale
landschappen te tonen aan het brede publiek.”
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Natuur in ons heem : Boerenwormkruid
André Geens
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.) is een van die planten die je in de zomermaanden

zowat overal kan zien staan op zandige gronden, op bermen, dijken, spoorwegtaluds,
akkerranden, etc. “Vulgare” in de soortnaam wijst er op dat we te doen hebben met een
heel gewone of algemeen voorkomende plant.
Het is een overblijvende plant uit de composietenfamilie die 60 tot 120 cm hoog wordt, met
fraaie gele, 7-12 mm grote, schijfvormige bloemhoofdjes die samen brede schermen
vormen, uitsluitend bestaande uit
buisbloemen. Boerenwormkruid
vormt uitbreidende pollen door de
ondergrondse wortelstokken.
In andere talen heet de plant Tansy
(Engels), Barbotine (Frans) en
Rainfarn (Duits). Die Duitse naam
was in vroegere tijden ook bij ons
ingeburgerd : Reinvaren. De
veerdelige
bladeren
doen
inderdaad enigszins denken aan
een varenblad. De plant bevat
nogal wat giftige alkaloïden en
etherische olie en werd vroeger
aangewend als wormafdrijvend en
eetlust
opwekkend
middel.
Wanneer je zo’n bloempje kneust
komt er een sterke, wat medicinale
geur vrij. Het is goed te zien dat
het vee de plant niet lust, want
koeien grazen er keurig om heen.
Dat belet nochtans niet dat er van
dit kruid – hoewel het naar verluidt
erg bitter smaakt - in sommige
streken toch culinaire toepassingen
gekend zijn.
(foto A. Geens)

Van dat gebruik vinden we ook nu nog iets terug in de streek rond Diest–ScherpenheuvelZichem, waar bij sommige mensen tot op vandaag de traditie is bewaard om in het voorjaar
de pas ontloken scheutjes van de reinvaren te plukken en die doorheen
pannenkoekenbeslag te mengen. Het gebruik ervan kadert waarschijnlijk in een soort
bloedzuiverende voorjaarskuur en het baksel, de “koekenkruid-pannenkoek”, schijnt goed
eetbaar te zijn. Tot voor kort zag ik de speciale pannenkoeken nog aangeboden staan op de
kaart van een eethuis in de buurt van het Begijnhof van Diest. Erg giftig zullen die prille
scheutjes boerenwormkruid dus zeker niet zijn !
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Agenda
Op de zondagnamiddagen is heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, Heist-op-den-Berg,
open van 14 tot 18 uur en dit tot en met 27/10/2019, de laatste zondag van oktober.
De toegang is gratis.
Op zondag 13 oktober is er een laatste gelegenheid om onze weefsters aan het werk te zien
aan het historisch, 18e eeuws weefgetouw.

Zaterdag 9 november 2019 : Jaarlijkse haringbak op het heemerf Keesstromolen en
Pandoerenhoeve aan de Bruggeneindse Heibaan.
Voor alle nuttige info : contacteer Gaston Van den broeck, beheerder van het heemerf.

Maandag 13 januari 2020 : Verloren maandag ! Noteer nu al dat we op die dag ons
traditioneel teerfeest houden. Alle details daarover in Swanekoerier nr. 1 van 2020.

