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Met de deur in huis 
 
Op deze plaats verwachten onze kringleden in elk nummer van de Swanekoerier een 
begeesterend woordje van de voorzitter.  Helaas besliste een computerpanne er dit keer 
anders over (het schrijven met de ganzenveer hoort nu eenmaal niet meer tot de dagelijkse 
geplogenheden) en moest de fabricage van deze “deur in huis” uitzonderlijk worden 
uitbesteed. 
 
Wanneer deze Swanekoerier van de persen rolt is het “korte maandje” – in het Heists het 
“kèt mènneke” – alweer voorbij.  Op de 2e van die maand, met het feest van OLV Lichtmis, 
wordt het terugkeren van het eerste, schuchtere bijna-lentelicht gevierd met stapels 
pannenkoeken.  Maar de weerspreuken leren ons tegelijk dat de winter helemaal nog niet 
voorbij is.  Zeker op 9 februari, feestdag van de Heilige. Apollonia, want dan worden we 
eraan herinnerd dat “Aplonjke nen hètte kop heeft”, of anders gezegd : dat de vriezeman nog 
stevig kan uithalen.  Exact een jaar geleden, in de Swanekoerier nr. 2 van 2016 (p. 58) stond 
over de Apollonia-verering nog een lezenswaardig stukje dat ooit in “Ons Nieuws” was 
gepubliceerd door Rik Wouters.  En net nu vernamen we dat deze bekende Tremelonaar op 
14 februari is overleden.  Op het gedachtenisprentje lezen we : “Schrijver en geschiedkundig 
geweten van Tremelo”.  We zullen Rik missen op onze genealogische dag, waar hij jaarlijks 
present was. 
 
Over Sint-Apollonia gesproken.  Onlangs vertrouwde een vriend, die geplaagd werd door 
tandpijn, mij toe dat hij een afspraak had bij de tandarts om een zere kies te laten trekken.   

 

 
 
Tandpijnkapelletje in het wandelgebied "Averbode Bos en Heide". Let op de trektang die de Heilige Apollonia in 
haar rechterhand heeft !  

 
Teneinde de ingreep maximale kansen te gunnen, wou hij toch nog even langsgaan bij het 
“kapelleke van Aplonjke”, dat hij kent van zijn tochten door het uitgestrekte wandelgebied 
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van Averbode bos en heide, een prachtig stuk Kempense natuur dat daar werd 
heruitgevonden dankzij het erfgoed dat werd nagelaten door noeste Norbertijnen en een 
oud adellijk geslacht in Westerlo.  Of zijn bede tot de heilige dentiste heeft geholpen weten 
we niet.  Zeker is hier de regel van toepassing : baat het niet, dan schaadt het niet… 
 
Als het over Apollonia gaat, dan denken wij toch eer aan Booischot, waar de heilige in 
minder seculiere tijden nog werd aanbeden tegen “tandpijn en hoofdzeer”.  Over die 
deelgemeente en meer bepaald over de oorsprong van de dorpsnaam werd door ons 
Booischots heemkringlid Staf Peeters een intrigerend artikel geschreven in deze 
Swanekoerier.  Staf is daarbij niet over een nacht ijs gegaan, zodat er o.i. eindelijk klaarheid 
is geschapen rond de ware betekenis van de naam Booischot die ooit… Boesscot was !  
 
Andere gastauteurs lieten zich zeker niet onbetuigd en hebben zich verdiept in de meest 
wonderlijke onderwerpen. Lees dus verderop de bijdragen over Piet Pirrewiet, de 
Speelberchbosschen en Ouroboros. Ook oorlogsherinneringen mochten niet ontbreken : 
zowel een Heists  concentratiekampslachtoffer als de achttiendaagse veldtocht komen in dit 
nummer aan bod.  In laatstgenoemd artikel, dat we in enkele afleveringen geven, brengen 
broers Leo en Johan Cannaerts verslag uit over de oorlogservaringen van hun vader, Jules 
Cannaerts, tijdens de achttiendaagse veldtocht in mei 1940 en over diens belevenissen 
tijdens de daaropvolgende maanden in krijgsgevangenschap. 
 
We willen onze leden er nog eens op attent maken dat op zondag 5 maart de start wordt 
gegeven van het nieuwe museumseizoen.  Zoals steeds zorgt museumconservator René Van 
Loo er ook nu weer voor dat er een kleine maar fijne gelegenheidsexpo zal te bewonderen 
zijn.  “Kledingaccessoires” is ditmaal het thema.  Komt dat zien ! 
 
Zondag 9 april 2017 is ook een datum die verdient aangestipt te worden in uw agenda, want 
dan vindt in de polyvalente zaal van het cc Zwaneberg de 21e genealogische dag plaats van 
heemkring Die Swane.  Iedereen, al of niet stamboomonderzoeker, is er uiteraard welkom ! 
 
Op vrijdag 31 maart 2017 ten slotte, is er de opening van de tentoonstelling “Heists 
Diamantverleden” in de exporuimte van cc Zwaneberg.  Toegang gratis. 
 
        André Geens 
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Booischot -  Betekenis van de naam 

 
De zoektocht naar de oorsprong en betekenis  van de dorps- en plaatsnaam Booischot, 
deelgemeente van Heist-op-den Berg, heeft reeds vele onderzoekers gekweld. Ik wil hiermee 
ook mijn bijdrage leveren om een verstaanbare betekenis voor de naam Booischot te 
vinden… 
 
SCHRIJFWIJZEN 
 
De lijst is lang en de verklaringen zijn veelvuldig.  Hier volgt zo’n lijst. 
 

a) In 1474 :  Bousschot : in een stuk over de stichting van de wekelijkse mis 
b)  “      “   :  Bouschot :  “    “       “       “      “        “           “    “           “            “ 
c) In 1521 :  Boaschot :  “     “       “       “      “        “           “    “           “           “ 
d) “       “   :  Boesscoot  : L. Liekens : Geschiedenis van Heist… Dl. I Blz. 176 
e) In 1554  :  Boesschot : brief op het Hof ter Laken                                “ 
f) “       “    :  Boeschot :      “    over de kapel : Blz. 180  
g) In 1649  :  Bosschot : keure H. Geesttafel : Blz. 36 
h) In 1773  :  Boisschot : aanvraag tot parochie 
i) In 1880  :  Busschot : op een klaskaart van de Jongensschool 
j) “        “  :  Boisschot : in geschriften op postkaarten en brieven 
k) Ongeveer vanaf 1935 :  Booischot 

 
Een nog oudere vermelding, daterend van 1 augustus 1385, is ‘BOESSCOT’.  Die is te vinden 
in een Heistse schepenakte, bewaard in het archief van de abdij Rozendaal, gepubliceerd in 
"De oorkonden der abdij Rozendaal", IIe Deel, 1985, nr. 400,  p. 33, : het gaat over "den 
aerdt", een bos van ca. 3 dagmaal, gelegen tussen Wolfsdonk en die straete van Boesscot te 
Aerscot wert... 
 
In zijn ‘Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der gemeenten’, deel 1, haalt Eugeen De 
Seyn volgende schrijfwijzen aan : 
 

Buslot – Bobanschot – Boyschot – Boeschot.  
 
Buslot en Bobanschot heb ik nog niet zien staan op oude kaarten. Mijn twijfel, of die namen 
correct zijn voor de naam van ons dorp, is heel groot!  Voor Bo-banschot heeft ook Lodewijk 
Liekens het nodige voorbehoud en hij meent dat deze plaats te situeren is “Tussen Brey 
[Bree] en Hamont.” 
 
Ondanks het feit dat ik de derde schrijfwijze, Boyschot, nog niet gezien heb, kan ik mij met 
die schrijfwijze wel verzoenen. 
 
Boeschot is in de bovenstaande lijst terug te vinden onder f) in het jaar 1554. 
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FAMILIENAMEN 
 
In familienamen van begin 17e eeuw vinden we de naam Boisschot ook al terug. 
 
In de beschrijving van het “Kasteeldomein van Schriek” door Tom Stroobants lezen we : “Dit 
verhaal vindt naar alle waarschijnlijkheid zijn oorsprong in het begin van de 17e eeuw (of 
reeds daarvoor) toen Marie de Boisschot op 3 september 1619 grote stukken land had 
geërfd uit de Heerlijkheid Schriek.  Kort daarna werd op één van die eigendommen van 
Marie de Boisschot een herenhoeve gebouwd, het latere kasteel van Schriek.  Door het 
huwelijk van Marie de Boisschot met Jean Baptiste Maes kwamen de goederen onder 
Schriek bij de familie Maes terecht.  Hun dochter, Catherine Maes, huwde volgens contract 
van 13 maart  in 1617 met Gérard de Brouchoven, heer van Bergeijk”. 
 

a) In Kerk en Leven nr. 37 van 10 september 2003 vinden we : 
“Een dikke eeuw eerder deed Antoon Van Dijck echter nog beter. In opdracht van 
Ferdinand van Boisschot penseelde hij anno 1621 ‘De liefdadigheid van Sint-
Martinus”. 
 

b) In de 15e eeuw droegen de Heren van Erps de naam de Boisschot zoals te vinden is 
in het boek dat de naamlijst weergeeft van oude kastelen van Brabant.  Daarin staat  
Ferdinand de Boisschot, een achterkleinzoon van Gerlacus de Roover, wiens zoon tot 
de adelstand werd verheven rond 1400. Deze Ferdinand ging als afgevaardigde van 
Zijne Majesteit Keizer Karel naar Engeland om er met de koning te redetwisten over 
de godsdienst. 
 

c) In Vossem, zo blijkt uit een krant van 2 januari 2001, woont er een familie met de 
eerbiedwaardige naam Boisschot. 
 

OP BIDPRENTJES 
 
a) Anna Maria Busschots   °Lier 1784  
b) Petrus Franciscus Busschodts   °Antwerpen 1823 

 
De familienamen : van Boisschot, de Boisschot worden door elkaar gebruikt voor eenzelfde 
persoon!  De eerste naam in ’t Vlaams (Nederlands) en de tweede in ’t Frans !? 
 
-   Het woord Boisschot bestaat ook al zeker in de 16e eeuw ! 
- Busschots en Busschodts zijn duidelijk afgeleid van Busschot en bij de onderzochte   
bidprentjes is er slechts één dat een geboortedatum vermeldt van eind 18e eeuw.  
 
“Toch mogen we aannemen dat de oorspronkelijke schrijfwijze wellicht Busschot   zoals de 
familienamen Busschots (of Busschodts), die daaruit voorkomt ons aanduidt en gelijk de 
volkstaal ons die naam bewaard heeft”, volgens Lodewijk Liekens. 
 
Maar  Boisschot , zo lezen we hierboven, is al terug vinden in de 15e eeuw !  
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VERKLARING 
 
Voortgaande op de weerhouden schrijfwijzen van hierboven mogen we stellen dat die 
allemaal in 2 begrijpbare (?) stukken kunnen gedeeld worden, als volgt :  
 
Bous-schot, Bou-schot, Boa-schot, Boes-scoot, Boes-schot, Boe-schot, Bos-schot, Boy-schot, 
Bois-schot, Bus-schot, Booi-schot. 
 
Aangezien er nog geen officiële schrijfwijze bestond tot Boisschot (19e eeuw) is het mogelijk 
dat de schrijfwijze Boyschot ook wel eens als Boysschot kon neergeschreven worden! 
 
A. EERSTE BESTANDDEEL : 
 
 - Bous – Bou – Boa – Boes – Boes – Boe – Bos  

- Bois 
 -Boy - Boys 
- Bus – Booi 

 
Het Frans zal zeker zijn invloed gehad hebben om het woord te spellen zoals men het 
aanvankelijk uitsprak. Er was enkele eeuwen terug nog geen algemeen Nederlands! 
 

-Vgl. ou in  : -Van den Broucke (Frans); wordt uitgesproken als Van den Broecke 
(Nederlands) 
 - Bous : werd uitgesproken als Boes    > Boesschot 
 - Bou  : omdat het tweede deel, schot, begint met een s, klinkt dit in de gesproken 
taal Boe (+schot) > Boeschot 
- Boa : is ook een probeersel om de gesproken taal na te bootsen : net als hierboven 
bij Bou, volgt de s van schot -> Boaschot > Boeschot 

 - Boes en Boe : gevolgd door het element –schot 
 is identiek in de uitspraak > Boes(s)chot 
 - Bos : gevolgd door het element - schot = Bosschot = probeersel om de gesproken 
taal na te bootsen… = Boeschot 
 
- Bois : - De ‘i’ in de combinatie ‘oi’  is een restant van een oudere spelling die in het 

Middelnederlands diende om aan te duiden dat de voorafgaande klinker verlengd 
moest worden, in dit geval tot ‘oo’! De ‘oi’ mocht dus niet beschouwd worden als een 
tweeklank! 
 

Vergelijken we even enkele namen van volgende gemeenten met elkaar wat hun 
uitspraak betreft: 

Oisterwijk = Oosterwijk 
Oirschot    = Oorschot 
Goirle        = Goorle 
Cromvoirt = Cromvoort 
Helvoirt    = Helvoort  
Oirsbeek   = Oorsbeek 
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Allemaal zijn ze gelegen in de Nederlandse provincie Noord- Brabant (NL) behalve 
Oirsbeek in Nederlands Limburg.  In 1477 behoorde Boisschot (Heist-op-den-Berg) en de 
eerste 5 van bovenvermelde dorpen tot het oude Brabant, Oirsbeek tot (Nederlands) 
Limburg. 
 
De eertijdse uitspraak van Boisschot zou wel eens Boosschot kunnen geweest zijn!  
Boes(s)chot en Bouschot liggen daar bij een onzorgvuldige uitspraak niet ver vanaf ! 
Ook aansluitend bij de bovenstaande gemeenten kan perfect wat de uitspraak van het 
eerste deel betreft : 
 

Boisschot = Boosschot. Boosschot of Bosschot kunnen bij onzorgvuldige 
uitspraak  juist hetzelfde klinken :  een eensluidende spelling bestond eertijds 
niet!   
 

Er bestonden nog andere gevallen : ‘ae’ : waar we nu ‘aa’  schrijven en die in 
eigennamen behouden werden bij de nieuwe spelling, bv. Baestaens, Van Aert, Salaets, 
Schoovaerts of  ‘ue’ of ‘uy’ om ‘uu’ te schrijven,  bv. Verschueren, Tuerlinckx 
 
De dorpsnaam BOISSCHOT is heel oud 
 

-Boy-schot en Boys-schot werden gebruikt in Franstalige teksten.  Kwam het 
misschien daarmee dat de Franssprekende Booischottenaars ( elite…) ,van de 
16e, 17e en 18e eeuw, de normale (Vlaamse) uitspraak aanpasten tot 
Bwaschot ?  Dat leek toch veel meer een Frans woord te zijn ! Het Franse 
‘Bois’ betekende dan nog ‘bos’ ook!   

  
 -Bus wordt in de Antwerpse Kempen uitgesproken Boes. We moeten maar 
enkele kilometer rijden om in Heultje (Westerlo) dat te horen of RTV aan te 
zetten, al willen deze laatsten wel degelijk ‘Algemeen Nederlands’ spreken ! In 
Booischot zelf hoor ik dat niet (meer)! Maar enkele honderden jaren geleden 
kan dit ook wel in Booischot het geval geweest zijn en is die uitspraak hier al 
lang niet meer in gebruik. Klankschakering in de uitspraak van de letter ‘u’ die 
klinkt als ‘oe ’ bestaat heden nog in de Kempen. 
 

Uit al wat voorafging ben ik de mening toegedaan dat het eerste deel van de dorpsnaam 
Booischot - Booi, Bus, Bois, Boy, Bos, Boe, Boes, Boa,  Bou, Bous - simpelweg slaat op…Bos. 
 
 “Behalve dat vele der omliggende plaatsen hunnen naam aan hout- en boomgewas 
ontlenen, als zijn : Busschot, den Bosch (gehucht van Heist), Houtven, Herenthout , Hulshout 
en meer andere, zijn er nog menigvuldige oude documenten die klaar genoeg toonen dat 
Heist vroeger woest in bosschen is geweest”.  Dit schreef L. Liekens in zijn boek ‘Geschiedenis 
der gemeenten Heist-op-den-Berg – Boisschot, Hallaar en Gestel’. 
 
En verder ook nog volgende betekenisvolle zin : 
 
“Het ‘bosch van Hestene’ [Booischot toen nog gehucht van Heist] maakte deel uit van het 
Waverwald.” 
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In ‘De Swanekoerier’ van september–oktober 2016 las ik het artikel over “De brug van 
Hullebrug in 1611”, waar het gaat over een authentieke akte op zegel, waarvan heemkringlid 
Eric Van Loo een zeer goede transcriptie wist te maken.  Het geheel werd verder onder de 
loupe genomen, geduid en besproken in een bijbehorende tekst door Itegemnaar Leo Buts. 
 
Wat mij intrigeerde in de transscriptie van de akte was het taalgebruik en vooral de woorden 
met ‘oi’.  Het gaat om de taal van het begin van de 17e eeuw : 1611! 
 
Hier volgen de woorden : 

 - behoiren                           : behoren 
 - behoirlycke (rekeninge)  : behoorlijke 
 - behoirlycker (formen)     : behoorlijker 
 - Boirgoignen                     : Boergondië 
 - geoirloeft                         : geoorloofd   
 - jegenwoirdelyck               : tegenwoordig   
 - jegenwoirdigen                : tegenwoordig 
 - oirlogen                            : oorlogen 

   - oirloven                             : oorloven  
 - Oistenryck                         : Oostenrijk 
 - toebehoiren                      : toebehoren 
 - voirsaten                           : voorzaten 
 - voirschreven                      : voorschreven 

 
Voor mij is het duidelijk een bevestiging dat de oude woorden met ‘oi’ uitgesproken werden 
met de lange ‘oo’-klank van heden ten dage ! Zie eerder hierboven de woorden met ‘oi’ in de 
naam van Nederlandse gemeenten.  
 
B. TWEEDE BESTANDDEEL :  vooral  - schot en heel uitzonderlijk – scoot 
 
 VERKLARING 
 
Het oude –schot en -schoot (en ook –scoot) vindt in de toponymie een gelijke verklaring. De 
benaming Boisschot is al terug te vinden in de 16e eeuw en mogelijk ook Busschot. Wij 
zoeken daardoor naar de betekenis van destijds. 
 
-1. Betekent : Beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein : 
Zo meldt Gysseling op blz. 901 in zijn “Toponymisch Woordenboek” onder Schoot.(1981,78), 
volgens Molemans (1982, 219)  meestal zandgrond. 
In het Nederlandse Noord-Brabant is Barschot , een buurt onder de gemeente Diessen, 
gelegen tussen Westelbeers en het meer centrale Diessen. Men schrijft wel Baarschot.  Hier 
wordt aan het onderdeel ‘schot’  en ‘schoot’ bovenvermelde betekenis gegeven, getoetst op 
het terrein. 
 
Het Oudnederlands Woordenboek (ONW) verklaart ‘schot’ langs het Germaanse skauta als 
deel van een toponiem : -schate, -schoetes, -schot, schote ; wat betekent : Beboste hogere 
zandgrond die  uitspringt in lager drassig terrein. 
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-Toponiem : Schoot verwijst naar een in laagland uitspringende beboste hoek land 
(Wikipedia : Schoot (Veldhoven) 
- In Wiekevorst zijn er percelen die ‘Hoog(?)schot’ en ‘Laag(?)schot’ genoemd 
worden, zo vertelde me een vroegere bewoner van het dorp.  Ook daar ging het om 
een dergelijk terrein!  
 

De Grote Nete was eeuwen geleden niet ingedijkt. In de natte winterperiode overstroomde 
de rivier regelmatig en zette dan het nabije dal onder water. Het was er zompig en 
moerassig.  Beantwoordden de brede omgeving van het Hof ter Laken en de drassige 
beemden (6m) aan de Grote Nete hier niet aan, samen met de Heivelden (13m) op zo’n 
goede kilometer hier vandaan ? 
 
Zeker is dat eeuwen geleden hier nog veel meer bossen waren en dat doorheen de tijden, 
door de houtkap, er steeds maar minder overbleven! 
 
Booischot betekent dus :  
 

BEBOSTE HOEK ZANDGROND UITSPRINGEND IN EEN MOERASSIG TERREIN. 
 

De betekenis van het eerste deel van Booischot, nl. ‘bos’, wordt in het tweede nog eens 
geconfirmeerd! 

 
- 2  Volgens L. Liekens betekent –schot ‘cijns of belasting’. 
 Deze lasten zou men moeten betaald hebben aan de Vrijheid van Heist. Zouden de 
leenheren of hun onderdanen in de plaatsnaam van onze omgeving een woord verweven 
hebben dat duidde op cijns of belasting? Het eerste deel had volgens L. Liekens te maken 
met ‘hout’, wat volgens mij juist is. Boisschot betekende voor hem : Hout Schot : Houtgewas 
waarvoor zekere lasten moesten betaald worden (aan de vrijheid van Heist). 

 
-3. In Lode Baekelmans ‘Synthese van de Provincie Antwerpen’ lezen we bij ‘toponiemen’ 
volgende verklaring voor het woord ‘schot’  in plaatsnamen: men mag hierbij denken aan 
een omheining. Met volgende voorbeelden verduidelijkt hij : Booischot, Beerschot.  
Voor ‘–schot’ in de plaatsnaam Beerschot zou de betekenis ‘omheining’of ‘omheind gebied’ 
correct zijn.  Maar voor Booischot heb ik wel mijn twijfels!  

 
-4. Volgens Mr. Van De Weyer, oud-professor aan de Leuvense Hogeschool, toponomist, 
komt de naam Boisschot voort van de volgende samenstelling : - schot : een afgeperkte 
ruimte, bijzonder voor het vee. Bois  : ‘In 1570 schreef men Boyschot’, vult de professor aan, 
wat duidt op een schot dat toebehoorde aan een zekere Boyde, een variante van Boude. 
Aldus een samentrekking van “Boidenschot”.  Als betekenis van Booischot wordt bekomen : 
De afgeperkte ruimte van Boide. 
 
In de Heistse en Booischotse geschriften heb ik deze persoon ‘Boide’ of ‘Boude’ nog niet 
aangetroffen! Is deze persoon aanwezig geweest in onze plaatselijke geschiedenis? Dat zou 
kunnen! En toch…!  Het zou mij dus sterk verwonderen dat daar de verklaring ligt van Boes, 
Boe, Bois, enz.  
 



De Swanekoerier mrt. - apr.  2017   41  
 

 

-5. In de map ‘Welkom in Heist-op-den-Berg’, uitgegeven door V.V.V.-Heist-op-den-Berg, 
lezen we de naamverklaring van Boyschot door het Departement Linguistiek (afdeling 
naamkunde en dialectologie) van de Leuvense Universiteit. 

a) ‘-schot’ : betekent in het Middelnederlands : afgeschotte ruimte, een met een 
schot afgeperkte plaats 
b)-‘Boy’ : betekent de persoonsnaam Boidin, een vleiwoord van een Germaanse 
naam Boud, Bald,  zoals bv. in Boudewijn. Booischot zou dan afgeleid zijn van: 
“Het omheind gebied van Boidin” of  “De afgeschutte ruimte van Boidin” 
Het kan waar zijn… Toch vind ik het zeer twijfelachtig! Wie was die Boidin? Komt de 
naam Boidin in onze oude plaatselijke geschiedenis voor?     
 

BESLUIT : 
 

Velen hebben in de loop der tijden geprobeerd een zinvolle betekenis te geven aan de naam 
van ons dorp, Booischot. Ze steunden daarbij op hun kennis en ervaring. Toch hebben ze mij 
niet overtuigd en ben ik op zoek gegaan naar een meer bevredigende verklaring. Hierbij heb 
ik geprobeerd andere bronnen te raadplegen en heb ik getracht de verschillende 
schrijfwijzen en hun (onzorgvuldige) uitspraken van de naam Booischot met elkaar te 
vergelijken. 
 
De naam Booischot betekent voor mij : 
 

BEBOSTE HOEK ZANDGROND UITSPRINGEND IN EEN MOERASSIG TERREIN. 
 

Goede kennissen van mij vonden dat deze uiteenzetting niet onder de korenmaat mocht 
blijven... 

 
BRONNEN : 

 
1.Toponymisch Woordenboek onder Schoot.(1981,78), volgens  Molemans. 
2. Oudnederlands Woordenboek (ONW) 
3. L. Liekens : Geschiedenis der gemeenten Heist-op-den-Berg,Boisschot, Hallaar en Gestel 
4. Synthese van de Provincie Antwerpen, Lode Baekelmans 
5. Mr. Van De Weyer, oud-professor aan de Leuvense Hogeschool, toponymist 
6. Map ‘Welkom in Heist-op-den-Berg’, uitgegeven door V.V.V.-Heist-op-den-Berg 
7. Wikipedia (internet) 
8.-‘De Swanekoerier’ van september – oktober 2016 – tweemaandelijks tijdschrift van de 
Koninklijke heemkundige kring Die Swane uit Heist- op-den-Berg 
9.-Kasteeldomein van Schriek’ door Tom Stroobants 
10-  Kerk en Leven nr. 37 van 10 september 2003 i.v.m. Antoon Van Dyck : De liefdadigheid 
van Sint-Martinus i.o.v. Ferdinand van Boisschot 
11.- Boek met naamlijst van de kastelen van het oude Brabant 
12.- Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der gemeenten, deel 1 -Eugeen De Seyn. 
13.-Booischot & Pijpelheide in vele facetten, 2001, Staf Peeters en Gerard Van Kerckhoven. 

 
 

Staf Peeters  
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Hoe Piet Pirrewiet een zwijn won voor de armen 
EEN SELECTIE UIT ONZE VROEGERE BLOEMLEZINGEN 
 
Een onderdeel van onze lessen Nederlands in het Lager Onderwijs (en later ook in het 
Middelbaar Onderwijs) vormden de bloemlezingen met verhaaltjes uit uiteenlopende 
belangstellingskernen. Deze oefeningen ondersteunden ons 'taaleigen' met tal van 
uitdrukkingen, woordenschat, zinsbouw, zinswendingen en -ritme. De onverbiddelijke en 
almachtige wetgever  voor het taaleigen is het gebruik.1 Volgens onze leeftijd spreken we 
beurtelings kindertaal (tot ca. 6 jaar), jongens- of meisjestaal (tot ca. 12 jaar), knapen- of 
bakvisjestaal (tot ca. 17 jaar), jongemannen- of vrouwentaal, mannen- of vrouwentaal en taal 
voor ouderen.2 Is het een kenmerk van mijn ouderdom dat ik graag terug verhaaltjes lees uit 
mijn jeugd? Het voorlezen van verhaaltjes aan onze kleinkinderen zal ook een rol spelen. 
 
Uit de reeks “Binnen en Buiten” met de leesmethode “Van Hoof en Vermeulen” plukken we 
een leuk verhaal van de Antwerpse onderwijzer en schrijver Constant De Kinder (1863 - 
Antwerpen 1943) in zijn boek 'Piet Pirrewiet'.3 Constant De Kinder was een begenadigd 
schrijver van jeugdboeken en zijn bekendste avonturenroman is 'Jan zonder Vrees'. 
 
Piet Pirrewiet is een soort Tijl Uilenspiegel-figuur die fratsen en streken uithaalt, 
voornamelijk in en rond Heist-op-den-Berg en zulks een paar eeuwen geleden. Constant De 
Kinder schrijft dat op het grondgebied van Heist-op-den-Berg geen grotere guit was dan Piet 
Pirrewiet. Piet was een vondeling. 
 
De kleurenomslag en de pentekeningen in het boek zijn van de hand van Edmond Van Offel 
(Antwerpen 1871 – 's-Gravenwezel 1959). Van Offel was een veelzijdig kunstschilder, 
illustrator, schrijver, graficus, boekbandontwerper en tekenaar. Veel van de historische 
wandplaten die tijdens onze geschiedenislessen gebruikt werden, zijn ontworpen door 
Edmond Van Offel.  Hij is vooral bekend door zijn talloze boekbandontwerpen voor 
verschillende uitgeverijen. Via de Antwerpse uitgeverij Opdebeeck, die het boek 'Piet 
Pirrewiet' publiceerde, zal hij in contact gekomen zijn met Constant De Kinder. Nagenoeg alle 
boeken van Edmond Van Offel werden door Lode Opdebeeck uitgegeven.4 
 

Het verhaal van het varken 
 

In de 18e eeuw leefde te Heist-op-den-Berg, in de Kempen, een jonge kerel, Piet Pirrewiet, die 
zijn verstand en zijn lenigheid gebruikte om de opscheppers en ijdeltuiten schaakmat te 
zetten. 
 
In een herberg zaten de gasten te praten over de laatste grappen van Piet Pirrewiet, die ook 
aanwezig was.  Een slager uit een ander dorp luisterde naar wat verteld werd en zei toen: 
 
“In een dorp vol snullen is het gemakkelijk iemand voor de mal te houden. Bij ons in Beersel 

                                                           
1 Remi Sterkens en Paula Sterkens-Cieters, Taal en Taalinzicht, p. 134. 

2 Remi Sterkens en Paula Sterkens-Cieters, o.c., p. 140. 

3 Een personage Piet Pierewiet komt aan bod in het boek van Marian Schalk: “Piet Pierewiet en de 

blikken bus”.  

4 Frans Rijmenans, Edmond Van Offel vertelt, p. 62. 
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zou dat niet mogelijk zijn. Ik daag je, melkbaard, uit, het varken, dat ik zopas gekocht heb, 
ongezien weg te voeren.  Slaag je er in, dan is het varken voor jou.  Verlies je de 
weddenschap, dan betaal je mij het geld, dat ik er voor heb betaald !  En”, voegde hij er 
spottend aan toe, “dan koop ik voor dat geld nog een tweede varken!” 
 
“En als ik win, laat ik je varken slachten en het vlees uitdelen aan de arme mensen van Heist-
op-den-Berg!”  De schout 5 drukte de jongeling stevig de hand. “Je bent een brave kerel,” 
verklaarde hij, “die het hart op de rechte plaats draagt !  In ruil voor het vlees dat je 
wegschenkt, bied ik je mijn vriendschap aan!” 
 

 

 
 

Piet Pirrewiet, tekening Edmond Van Offel 
 

- “De mijne heeft hij reeds,” liet Piet Winters, de burgemeester, er lachend op volgen. 
- “Wanneer vertrek je?” vroeg de schout aan de slager. 
- “Dadelijk, heer schout. En als ik straks terugkeer, trakteer ik, hoor!” 
- “Aangenomen!' klonk het van alle kanten. 
 
De man van Beersel verliet de tafel, ging zijn varken halen en vertrok.  Piet Pirrewiet ging 
even naar binnen en kwam een poos later buiten met zijn reistas op de rug. 
 
- “Weet hij de weg naar Beersel?” vroeg de schout aan de burgemeester. 
- “Die kent hij als zijn zak.” 
 
Piet Pirrewiet bleef zitten tot de slager al een eind had afgelegd. Daarna stond hij lachend op, 
drukte de schout en Piet Winters de hand en vertrok op zijn beurt zonder zich te haasten. 
Van tijd tot tijd keerde hij zich om en wuifde. 

                                                           
5  Een schout was tot op het einde van de 18de eeuw de vertegenwoordiger van de landheer op het platteland. 

Hij vervulde de rol van rechter en waakte over de uitvoering van vonnissen. (voetnota van de auteur van het 

verhaal) 
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De slager had al meer dan een kwartier gelopen, zonder dat er zich iets had voorgedaan.  
“Die kerel was een opschepper, meer niet!” mompelde hij. “Binnen een half uur ben ik in 
Beersel!  Ik zet mijn varken op stal en keer dan dadelijk terug om mij eens flink op de kap van 
die vreemde snuiter te vermaken!” Eensklaps bleef hij staan. Voor hem op de grond lag een 
schoen. Hij raapte hem op en bekeek hem aan alle kanten. “Voor de drommel,” mompelde 
hij, “een splinternieuwe schoen! Welke domkop zal hem verloren hebben?  't Moet een rijk 
man zijn, want arme mensen dragen zulke mooie dingen niet. In elk geval zal hij vreemd 
staan kijken, als hij gewaar wordt dat hij de schoen voor zijn linkervoet kwijt is.  Had ik alleen 
maar een linkerbeen, dan zou ik die schoen mee naar huis nemen, want hij past mij wel.  Nu 
kan ik er jammer genoeg niets mee aanvangen.”  Dit zeggend wierp hij de schoen weg en 
vervolgde zijn weg. Reeds zag hij in de verte achter het geboomte de toren van Beersel 
oprijzen, toen hij eensklaps een kreet slaakte. Naast het karrespoor lag weer een schoen.  Hij 
bukte zich haastig, raapte hem op, bekeek hem en riep:  “Donders, 't is de andere van het 
paar. Domkop die ik ben. Ik had de eerste niet moeten wegwerpen. Zou hij er nog liggen? Ik 
ben niemand tegengekomen en heb niemand achter me gezien.  Dus het kan best zo zijn. Ik 
loop terug. Kom ik iemand tegen met de schoen, dan laat ik hem deze zien en zeg dat ik de 
andere onderweg verloren heb.” 
 
Hij wilde het op een draf zetten, maar nu had hij buiten de waard gerekend of, beter gezegd, 
buiten het dikke varken, dat aan een touw naast hem voort waggelde. “Neen,” bromde hij, 
“zo verlies ik te veel tijd. Ik doe best mijn varken aan een boom vast te binden en alleen te 
lopen. Er is geen sterveling op de weg te zien, en dus is er geen gevaar bij.”  Zo gezegd, zo 
gedaan. Het touw van het dier werd aan een jonge boom vastgemaakt en de slager begon 
benen te maken, zo snel hij maar kon. Eindelijk bereikte hij de plaats waar hij de andere 
schoen had weggeworpen. Deze lag er niet meer en hoe hij ook rondkeek en zocht, zijn 
nasporingen bleven vruchteloos. Woedend van spijt wierp hij de tweede schoen neer en 
keerde op zijn stappen terug. Toen hij op de plek kwam waar hij zijn varken had 
achtergelaten, was dit laatste eveneens verdwenen. 
 

 
 

Binnen en Buiten, nr. 11, Antwerpen, 1957, p. 60 
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Omslagtekening Edmond Van Offel, 1954 
 

Daar hij geen levende ziel in de omtrek bespeurde, dacht hij dat hij het beest niet goed 
vastgemaakt had en dat hij het wel hier of daar in de nabijheid zou vinden. Scherp luisterend 
begon hij rond te zoeken. Na meer dan een half uur, nu aan deze, dan aan gene zijde van de 
weg gezocht te hebben, gaf hij het op. Wat zou hij nu doen? Naar huis gaan en alles aan zijn 
vrouw bekennen? Zij zou hem niet geloven, hem stellig een flink standje van belang geven en 
daarbij nog een paar weken zuur kijken.  Of zou hij eerst naar Heist-op-den-Berg teruggaan?  
't Kon immers wel zijn dat het beest de weg naar zijn oude stal had ingeslagen. 
 
Zo was het ook. Het zwijn had inderdaad de weg naar Heist ingeslagen, doch niet alleen. 
Want zodra de slager het op een lopen had gezet, was Piet Pirrewiet, de eigenaar van de 
mooie schoenen, uit het omringend schaarhout verschenen, had het zwijn losgemaakt en 
was ermee vandoor gegaan langs de binnenwegen die hij net zo goed kende als zijn eigen 
broekzak.  Toen hij op het dorpsplein verscheen, werd hij aan alle kanten omringd en 
toegejuicht en niet in het minst door de arme mensen aan wie zijn edelmoedig besluit 
kenbaar was gemaakt.  Met het zwijn naast zich begaf hij zich regelrecht naar de tafel, boog 
lachend voor de schout en sprak: “Heer schout, hier zijn we allebei.” 
 
- “Weet de slager dat jij het beestje weggekaapt hebt?” 
- “Neen, Heer, en daar hij ieder ogenblik kan opdagen, verzoek ik u het varken voorlopig te 
verbergen. Ik denk wel dat u dan uit zijn mond zal vernemen hoe die man zich heeft laten 
verschalken.” 
 
Aan het verzoek van Piet Pirrewiet werd aanstonds gevolg gegeven.  Door allen 
gelukgewenst, nam hij weer plaats tussen de schout en de burgemeester. Nadat deze laatste 
de dorpelingen aangemaand had kalm te blijven en de slager niets te verraden van hetgeen 
zij reeds wisten, werd zijn komst met ongeduld afgewacht. 
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Eindelijk verscheen de man, hijgend en zwetend. 
 
- “Burgemeester,” riep hij, 'heeft u mijn varken niet gezien?” 
- “Jouw varken? Neen, baas! Waarom vraag je me dat?” was het kalme antwoord. 
- “Je hebt het zelf meegenomen!” voegde de schout erbij. 
 
En toen begon de man van Beersel te vertellen wat hem onderweg overkomen was.  “Ik ben 
nu wel mijn varken kwijt en zal er een ander moeten kopen, maar toch ben ik blij dat die 
vreemde gast, die zich een hele piet voelde, het niet heeft gewaagd zich met mij te meten en 
er dus niet in geslaagd is mij, Rumold Goedvriend, beet te nemen!  Om mij te slapen te 
leggen moet hij vroeger opstaan, hoor! Van een ding heb ik spijt, namelijk van die schoenen. 
De domkop die ze verloren heeft ...” 
 
- “Zit naast mij” onderbrak de burgemeester. 
- “Wat?” 
 
Piet Pirrewiet haalde heel bedaard het paar schoenen uit zijn tas en plaatste ze voor zich op 
tafel. De slager keek ze sprakeloos met grote ogen aan. 
 
- “En daar is het varken, dat nu jouw varken niet meer is!” vervolgde de burgemeester, naar 
het dier wijzend dat door de waard buiten gebracht werd. 
Een algemeen geschater volgde op deze woorden. De slager werd rood van schaamte en 
woede. Hij wou spreken, doch de woorden bleven hem in de keel steken. En om hem te 
plagen, begonnen de dorpelingen luidkeels te zingen : 
 
 “Twee varkens gingen op de baan! O jee, O jee. 
 Maar een is er vandoor gegaan! O jee, O jee. 
 En 't grootste is dan blijven staan! O jee. Zing allen mee. 
 Wie heeft dat varken (bis), wie heeft dat varken bij zijn staart gehad?” 
 
De slager wachtte het einde van het spotliedje niet af. De vuisten ballend en verwensingen 
uitbrakend liep hij weg. Het was een ogenblik van onbeschrijfelijke pret. Heel Heist-op-den-
Berg schudde van 't lachen. De burgemeester moest zijn buik vasthouden en de schout 
rolden de tranen over zijn wangen. 
 
Toen eindelijk de lachbui enigszins bedaard was, kondigde Piet Winters aan dat het varken de 
volgende dag zou geslacht worden en dat het vlees, volgens de wens van de overwinnaar, 
onder de twintig armste mensen van het dorp zou verdeeld worden. 
 

________ 
 

 
In het jaarboek 't Zwaantje van 1953 schreef René Lambrechts het boeiend artikel 
“Folkloristische aantekeningen over het verken”.  René beschrijft tal van raadsels, liedjes, 
volksremedies en het bijgeloof, luimige vertelsels en anekdoten in verband met het varken in 
de wijde omtrek van Heist.  Hij kon niet gerefereerd hebben naar het boek van Constant De 
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Kinder, dat pas in 1954 verscheen, … spijtig.   René refereerde wel naar Frans Coeckelbergs 
(Heist-op-den-Berg 1859 – Middelburg 1918), die “ 't lied van het verken” uit Boisschot 
noteerde, gepubliceerd in  “Ons Volksleven” : 
 

Komt vrienden, luistert naar dees lied, 
wat dan er te Duffel is geschied 

Van eenen boer zijn verken 
Het was er al zeventien maanden oud, 

Ze gingen al zeer naar Tierenhout (Turnhout)   (enz.) 
 
 

Frans schreef onder het pseudoniem 'Frans Zand' verhalen, sagen en legenden die nu een 
kostbaar tijdsbeeld geven van de Zuiderkempen in de negentiende eeuw.6  
 
René Lambrechts vertelt in zijn artikel dat de tijd al lang voorbij is dat de varkens met een 
hoeder langs 's heren straten liepen. In het 'Speckvelt' en de 'Speckbempt' – nu onder Hallaar 
– mochten ze dan naar hartelust eikels knabbelen en rond wroeten. In Heist leidden er de 
Grote en de Kleine Spekstraat naartoe. 
 
Het woord 'mastjaar' stamt uit de zestiende eeuw, toen varkenshoeders in de herfst hun 
varkens het bos instuurden om ze vet te mesten met eikels en andere bosvruchten. Door de 
jaarlijkse verschillen in zaadproductie waren er magere jaren en mestjaren, ook 'mastjaren' 
genoemd. Volgens de klassieke handboeken hebben eikenbomen gemiddeld om de negen 
jaar een mastjaar. 
 
Het middelbaar onderwijs en de literatuur 
 
Bloemlezingen van prozaschrijvers, dienstig voor het onderwijs, bestonden reeds in de 
negentiende eeuw. Nicolaas van Kampen motiveert zijn bedoeling in de inleiding van zijn 
bloemlezing. 
 
“Ons naaste doel was, voor het akademisch onderwijs een handboek, ook voor nieuwere 
schrijvers, te hebben; en we hebben tot dat einde geene of zeer weinig ophelderende 
aanteekningen, levensberigten of kenschetsingen der schrijvers daarbij gevoegd, die wij voor 
onze lessen voorbehouden.” 
 
Het literatuuronderwijs moest vooreerst de literaire werken doen begrijpen en aanvoelen. 
Geschiedenis van de literatuur komt daarbij te pas in die mate dat de student de grote 
namen en de grote tijdvakken moet kennen. Hij of zij moet het werk in de tijd van de 
beschaving kunnen plaatsen, de tijd waarin het werk ontstond. 
 
De jezuïetenpater Evarist Bauwens (Aalst 1853- 1937) was leraar aan het katholiek Vlaams 
jezuïetencollege Sint Jozef te Aalst. Hij was de eerste om in Vlaanderen een 
bloemlezing ”Zuid en Noord” samen te stellen van Nederlandse auteurs uit noord en zuid. De 

                                                           
6  Frans Coeckelberghs, Ons Volksleven, 12 jg., p. 41. 
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bloemlezingen gaven, volgens de door de jezuïeten gehuldigde pedagogie, teksten waarbij de 
leraar in de klas de inhoud en de structuur toelichtte. In het vrij onderwijs was dit een bijna 
verplicht boek voor de lessen Nederlands. Er ontstond een “Zuid en Noord” voor elk jaar van 
het Middelbaar Onderwijs. 
 
Pater Joris Noë (Wachtebeke-Overslag 1913 – Gent 1982) was vanaf 1956 tot aan zijn 
overlijden inspecteur Nederlands in de Vlaamse jezuïetencolleges. Hij heeft de 
bloemlezingen herzien en omgewerkt omdat de literaire smaak in de loop der tijden een 
evolutie onderging. Bepaalde literaire voorstellingen en vormen doen het niet meer. 
 
Een andere bekende bloemlezing was “De Gouden Poort” van Julien Kuypers (Pepingen 1892 
– Vorst 1967). In 1925 verscheen bij de Antwerpse uitgeverij De Sikkel de eerste editie. In 
1964 verschenen de zestiende druk van De Gouden Poort A1, de zestiende druk van deel A2 
en de dertiende druk van de delen 5 en 6.7 
 
Als zoon van een onderwijzer volgde Julien Kuypers de voetsporen van zijn vader en werd 
leraar. Hij schreef romans, essays en novellen. Hij werd ambtenaar en diende op 
verschillende kabinetten en werd in 1944 secretaris-generaal van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. Daarnaast was hij ook gevolmachtigd minister voor 
internationale betrekkingen. Hij werd lid van de raad van beheer en voorzitter van de radio 
binnen het NIR, later de BRT. 
 
Ook in het Hoger Onderwijs wordt bij de cursus letterkunde gebruikgemaakt van 
tekstbundels die een waaier aanbieden van de verschillende te bespreken literaire 
stromingen. 
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– Kuypers, Julien, De Gouden Poort. Bloemlezing ten dienste van middelbaar en normaalonderwijs, (16de 
editie), Antwerpen, 1946. 
– Lambrechts, René, Folkloristische aantekeningen over het verken, in: 't Zwaantje, III (1953), pp. 50-70. 
–  Noë, Joris, Zuid en Noord I, (voor het eerste jaar A.S.O), Leuven, 1983. 
– Open Universiteit Heerlen, Inleiding letterkunde. Tekstbundel, Heerlen, 1996. 
– Rijmenans, Frans, Edmond Van Offel vertelt, 's-Gravenwezel, 2013. 
– Roemans, Rob en van Assche, Hilda, Analytische bibliografie van Julien Kuypers, Hasselt, 1968. 
– Schalk-Meijering, Marian, Piet Pierewiet en de blikken bus, Houten, 1995. 
– Sterkens, Remi en Sterkens-Cieters, Paula, Taal en taalinzicht. Spraakkunst ten dienste van de hogere klassen 
van het      M.O. 
– Van Hoof, Fons en Vermeulen, A. (samenstellers), Binnen en Buiten, Antwerpen, 1957 e.a. 
– van Kampen, Nicolaas Godfried, Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers, van de zestiende tot de 
negentiende eeuw, Haarlem, 1834. 

Hugo Lambrechts-Augustijns 
 

                                                           
7  Rob Roemans en Hilda van Assche, Analytische bibliografie van Julien Kuypers, pp. 70 en 76. 
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Elke dood heeft een oorzaak - Bidprentjes vertellen het (deel 2). 
 
In het vorig nummer van De Swanekoerier werd een eerste lijstje gepubliceerd van de soms 
merkwaardige informatie die op – meestal oudere – bidprentjes te vinden is omtrent de 
doodsoorzaak.  Die eerste lijst begon met enkele vermeldingen die verband hielden met het 
thema “oorlog”.  Dit is het vervolg : 
 
OORLOG   Door oorlogswoede uit hare woonplaats verdreven 

Een hels monstertuig haar neersmakte en onder puin begroef 
Gefusilleerd 
Gesneuveld 
Gesneuveld op 't veld van eer 
Gesneuveld voor 't vaderland 
Gestorven voor 't vaderland 
Gevallen in den strijd voor 't vaderland 
Gevallen op het veld van eer 
Gevallen voor 't vaderland 
Gevangengenomen en een wrede dood gestorven  
Heldhaftig gevallen voor 't vaderland 
Heldhaftig strijdend gevallen 
Hij offerde zijn leven voor het vaderland 
In de haven van Antwerpen getroffen door vijandelijke vliegers 
Jammerlijk omgekomen bij den luchtaanval 
Omgekomen ten gevolge der oorlogsfeiten 
Oorlogsslachtoffer: “smartelijk en schielijk ontrukt..” 
Op het veld van eer kloekmoedig gesneuveld 
Roemrijk op het slagveld van eer gesneuveld 
Slachtoffer van het moordend oorlogstuig 
Smartelijk omgekomen tijdens een beschieting 
Te Poppel bij een oorlogsgebeuren dodelijk gekwetst 
Terechtgesteld door de Duitse Overheid 
Tijdens de beschieting der stad door eene bom getroffen en overleden 
Tragisch slachtoffer van den oorlog 
Zijn leven voor het vaderland offerde 
Politiek gevangene 1940-‘45 

 
Deze laatste vermelding geeft niet de indruk dat het hier om een “doodsoorzaak” gaat.  Toch 
is dat het geval, want de zin staat op het gedachtenisprentje van Heistenaar Richard Bastijns, 
“Stichter van den Weerstand van ’t Gewest Heist o/d Berg en Actief lid van den 
Inlichtingsdienst” en dat Bastijns zijn verzetsactiviteiten met zijn leven heeft betaald kunnen 
we vernemen uit de tekst op het doodsprentje. 
 
Op 2 november 1943 werden meerdere leden van de Heiste partizanengroep  gearresteerd 
en nadien via de gevangenissen van de Begijnenstraat en Sint-Gillis uiteindelijk begin januari 
1944 gedeporteerd naar de Duitse kampen. 
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De lijdensweg van Richard Bastijns en zijn lotgenoten wordt beschreven in het bekende boek 
(1947) “Wir, Muselmänner” van René Lambrechts, die ook op 2 november 1943 was 
opgepakt, maar die ondanks ontbering, mishandeling en ziekte de concentratiekampen zou 
overleven.  Tezamen met  nog heel wat andere Heistenaars waren Lambrechts en Bastijns na 
omzwervingen langs andere kampen beland in Gross-Rosen in Neder-Silezië (Pools : 
Rogoźnica).  Daar werden de ongelukkigen die “arbeidsgeschikt” werden bevonden, zoals 
Richard Bastijns, gedwongen tot slavenarbeid in de steengroeven van Gross-Rosen.  
 
De onmenselijke arbeidsomstandigheden en de mishandelingen brachten wellicht voor 
Richard Bastijns de totale uitputting met zich. Daardoor werd hij begin januari 1945 
opgenomen in de ziekenboeg van het kamp (het zogeheten “Revier”).  Op pagina 135 van 
zijn boek schrijft René Lambrechts : “Nog drie andere kameraden verlaten ons : Richard en 
Georges  worden opgenomen in het Revier als chronische maaglijders. Franske van 
Overstraeten voor de longen. Ze vertoefden in vleugel B ; ik heb hun de hand niet meer 
kunnen drukken. ” 
 
Toen het gerucht ging dat de Russen begin februari 1945 tot op 30 km. van Gross-Rosen 
waren genaderd, werden de gevangenen, onder wie René Lambrechts, per trein 
overgebracht naar Dora-Mittelbau bij Nordhausen in Thüringen. Die deportatie gebeurde, zo 
staat in het boek “Wir, Muselmänner”, op donderdag 8 februari 1945.  Op pagina 140 
beschrijft René Lambrechts hoezeer hij vreest voor een moordplan dat de SS zou beramen 
voor de in Gross-Rosen achtergebleven zieke en verzwakte mensen : “En mijn kameraden 
Richard, Jef Thijs, Georges en Franske die in het Revier liggen …?”  Het voorgevoel van 
Lambrechts was gegrond ; de overlijdensdatum op het bidprentje van Richard Bastijns luidt 
immers :  “rond 8 februari 1945”. 

  (red.) - Info bidprentjes :  Germaine Nys  
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Ouroboros 
 
Eind 2014 werden het nieuwe logo en de bijhorende huisstijl van Heemkunde Vlaanderen 
officieel voorgesteld. Na meer dan tien jaar in hetzelfde kleedje, was het tijd voor 
verandering. Met het hart uit het vroegere verbondsteken van Jozef Weyns in het 
achterhoofd, vertrok men opnieuw van een ‘hart voor heemkunde’. Niet alleen omdat wij 
heemkundigen heemkunde in het hart dragen, maar ook als symbool voor de passie en 
gedrevenheid waarmee vrijwilligers heemkunde beoefenen. 
 
De kronkelende lijnen verzinnebeelden tevens een slang, de mythische ouroboros, die zijn 
eigen staart opeet. Dit refereert naar de cyclische aard van de natuur, het eeuwige 
terugkeren en de eenheid van alles. Een kringloop dus. En dat is waar het bij erfgoed om 
gaat: relicten uit het verleden krijgen in het heden een nieuwe betekenis. Dezelfde betekenis 
is ook te zien in de aanzet van een liggende acht of lemniscaat, het symbool van 
oneindigheid.’ In deze omschrijving in de Visietekst van Heemkunde Vlaanderen wordt het 
nieuwe ‘logo’ voorgesteld als bestaande uit drie elementen : hart, lemniscaat en vooral 
ouroboros. 8 
 
Persoonlijk zou ik zeer verheugd moeten zijn dat de ouroboros in het heemkunde-landschap 
zijn intrede heeft gedaan. Na mijn geneeskundestudies in Gent (1970-1977), twee 
sabbatjaren die me naar Santiago de Compostela brachten en nadien mijn specialisatie tot 
psychiater in Antwerpen (1979-1984), verbleef ik met een beurs van 1985 tot 1987 in Zürich 
om aldaar aan het C. G. Jung-Institut mij onder te dompelen in het gedachtengoed van deze 
universele geleerde en, mits een leeranalyse, mij te bekwamen in de 'analytische 
psychologie'.  C. G. Jung blijft mij dagdagelijks in mijn praktijk inspireren.  In Zürich leerde ik 
de fascinerende symboliek van de ouroboros kennen, en vandaag lees ik opnieuw wat C. G. 
Jung daarover schrijft: 
 
'Der Drache symbolisiert das Erlebnis, die Vision des laborierenden und "theoretisierenden" Alchemisten. Der 

Drache ist als solcher ein Monstrum, das heisst ein Symbol gemischt aus dem chthonischen Prinzip der Schlange 

und dem Luftprinzip des Vogels. Er ist ... eine Variante des Mercurius. Mercurius ist aber der im Stoff 

erscheinende, göttliche, geflügelte Hermes, der Offenbarungsgott, Herr des Denkens und psychopompos par 

excellence. Spricht der Alchemist von Mercurius, so meint er äusserlich Quecksilber, innerlich aber den in der 

Materie verborgenen oder gefangenen weltschaffenden Geist. Der Drache ist wohl das älteste figurliche Symbol 

der Alchemie, das uns dokumentarisch beglaubigt ist. Er erscheint als ouroboros (Schwanzfresser) im Codex 

Marcianus, der ins 10./11. Jahrhundert gehört, mit der Legende: 'das Eine, das All'. Die Alchemisten wiederholen 

immer wieder, dass das "opus" aus einer Sache hervorgehe und zum Einem wieder zurückführe, also 

gewissermassen ein Kreislauf sei, wie ein Drache der sich in dem Schwanz beisst. Darum heisst das "opus" öfters 

"circulare" = kreisförmig oder "rota" = Rad. Der mercurius steht am Anfang und am Ende des Werkes. Er ist die 

"prima materia", das "caput corvi", die "nigredo"; als Drache verschlingt er sich selbst, und als Drache stirbt er 

und aufersteht als Lapis wieder. Er ist das Farbenspiel der "cauda pavonis" (Pfauenschwanz) und die Trennung 

in die vier Elemente. Er ist der Hermaphroditus des anfänglichen Wesens, welches in das klassische Bruder-

Schwester-Paar auseinandertritt und in der "coniunctio" sich einigt, um zum Schlusse in der strahlenden Gestalt 

                                                           
8  Visietekst Heemkunde Vlaanderen, De Swanekoerier juli-aug. 2015, p.99. 
 . 
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des "lumen novum", des Lapis, wieder zu erscheinen. Es ist Metall und doch flüssig, Stoff und doch Geist, kalt 

und doch feurig, Gift und doch Heiltrank, ein die Gegensätze einigendes Symbol.'  9 

Of nog: 
 
'... die Doppelnatur des Mercurius, die sich im alchemistischen Prozess zu allermeist im ouroboros offenbart, 

dem Drachen, der sich selbst frisst, begattet, schwängert, tötet und wieder auferstehen macht. Er besteht als 

Hermaphroditus aus Gegensätzen und ist zugleich das diese vereinigende Symbol. Er ist einerseits ein tödliches 

Gift, ein Basilisk und Skorpion,anderseits die Panazee und ein salvator.'  
10

 

Mijn vader bleef de boerenzoon die hij was. Hij vond het belangrijk dat zijn ouders konden 
begrijpen waar hij mee bezig was. In deze zin ontwierp hij het 'Verbondskenteken' voor het 
toenmalige 'Verbond voor Heemkunde' en omschreef het met de volgende bewoordingen :  
‘een hart, zinnebeeld van liefde en gehechtheid; daarin een levensboom, want onze liefde is 
niet onvruchtbaar; en daar overheen de letter H van heem en huis: het heem bundelt de 
krachten van ons hart’. Dat konden mijn grootouders begrijpen. Met de ouroboros zouden zij 
het wel moeilijk hebben, maar zij zijn al lang geleden ontslapen en dus geen 'stakeholders' 
meer. 
 
De tijden zijn sindsdien erg veranderd en het is geen geringe opgave voor de heemkundigen 

van vandaag de boodschap over te brengen, ofschoon, en dat mag men vooral niet vergeten, 

het heem-gevoel is de meeste mensen eigen.  Jos Geuens, ere-gedeputeerde van de 

provincie Antwerpen, en samen met Ludo Helsen eerste co-voorzitters van de vzw Kempens 

Landschap, schreef in het boek ‘Omhelsingen’:  ’Mensen zijn immers getekend door hun 

geografische conditie; er bestaat zoiets als een vergroeiing van de mens met zijn 

gemeenschap, zijn landschap en zijn omgeving. Op basis daarvan ontstaat er een 

streekidentiteit die een gemeenschappelijk referentiekader biedt. En dat verenigt mensen. De 

nodige trots en het gevoel van eigenwaarde versterken die binding dan nog.’  11 

Vanuit deze verbondenheid wordt, is men heemkundige. Hieraan tegemoet komen is m.i. de 
‘core-business’ van de Heemkunde in Vlaanderen. 
 

         Dr. Lod. Weyns 
                                                           
9 C. G. Jung, 'Psychologie und Alchemie', Gesammelte Werke zwölfter Band, Walter-Verlag, Olten und Freiburg 

im Breisgau, 4. Auflage, 1984, pp. 335-340. 
10

  Ibid. p.425. 
11 ‘Omhelsingen’, liber amicorum n.a.v. het afscheid van Ludo Helsen als lid van de Bestendige Deputatie van 

de provincie Antwerpen, 2012, pp. 66-67.  
 

De ouroboros, de slang/draak die in haar eigen staart 
bijt, is bij uitstek het symbool dat uitdrukking geeft aan 
het wezen van het alchemistisch proces. 'Heemkunde 
Vlaanderen' geeft een eigen invulling van dit symbool, 
wat ook moet kunnen. De meerduidigheid van 
symbolen is zeer Jungiaans, zoals ook uit deze citaten 
moge blijken. 
 

https://web.archive.org/web/*/www.heemkunde-vlaanderen.be
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Schenkingen 

Heemkringlid Jules Bastijns uit Hove, die zijn Heistse roots nooit verloochende, schonk aan 
het heemmuseum een antieke spiegel met een sierlijke rozenguirlande, vervaardigd door 
kunstsmid Arthur Vereecke.   Het verhaal van dit prachtig stuk kunstsmeedwerk gaat als 
volgt : 
 
Bij een huwelijksverjaardag van zijn ouders vroeg hun zoon, Gerard van Dessel, mijn nonkel 
Gerard,   aan zijn boezemvriend Tuur Vereecke  - beiden bekenden in de wielersport -  of hij 
voor die gelegenheid een kunstsmeedwerk zou willen maken.  Tuur ging graag akkoord en 
het initiatief werd aan hem gelaten. 
 
Het was door zijn kunstkennis en zijn vaardigheid als kunstsmid dat dit kunstwerk tot stand 
kwam. 
 
Het dateert uit de tweede helft van het jaar 1934. 
 
Met respect werd de spiegel bij mijn grootouders in de beste plaats opgehangen.  Opdat hij 
na hun overlijden niet in het onbekende zou verdwijnen, werd hij aan mijn ouders en later 
aan mij toevertrouwd.  Op mijn beurt maak ik nu dit kunstwerk, ook als een bijkomende 
herinnering aan Tuur Vereecke, over aan het museum van Heist-op-den-Berg. 
 
         Jules Bastijns 
 

 
 
 

Heemkring Die Swane bedankt Jules van harte voor deze mooie schenking. 
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De Speelberchbosschen in Beerzel omstreeks 1600. 
 
Vooraf 
 
In een schepenakte van 6 oktober 1601, bewaard op het Mechels Stadsarchief, is sprake van 
een bosgebied van dertien bunder gelegen tot Beersele onder Heijst, Speelberchbosschen 
genaempt.  Dit bosgebied was leengoed van het Leenhof van Elsbroeck in Heist-op-den-Berg 
en situeerde zich toen tussen de Sheerenstrate en het eigendom van jonkheer Reijnier 
Keeremans, een wethouder van Mechelen.  De Speelberchbosschen waren in 1601 in bezit 
van Salomon Bocxthuyn en zijn echtgenote Anna van den Dijcke uit Mechelen. Zij stelden het 
goed aanvullend als borg voor de terugbetaling van een erfelijke rente. 
 
Ongetwijfeld is het toponiem Speelberchbosschen vandaag (2017) herkenbaar in de 
benaming Speelbergenbos, het bosweiland dat de vzw Kempens Landschap eind 2002 
verwierf. Dit gemengd bos is 7,6 ha groot en ligt nabij het geklasseerde Pelgrimhof met zijn 
imposante dreven.  
 

 
 

Het Pelgrimhof  (achterzijde) 

 
Het ligt ook kortbij het domein Ter Speelbergen, de voormalige woonst van Jozef Weyns, de 
stichter en eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk.  In Ter Speelbergen is nu 
het kantoor gevestigd van de vzw Kempens Landschap. Tenslotte verwijst de huidige 
Speelbergenstraat aan de Heistsesteenweg ook naar het toponiem. Wellicht is de 
Sheerenstrate, wat een hoofdweg betekent en waar de Speelberchbosschen aan grensden, te 
identificeren met de huidige Heistsesteenweg, de historische verbinding tussen Beerzel en 
Heist-op-den-Berg. 
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Na het overlijden van Salomon Bocxthuyn in 1615, dan weduwnaar van Anna van den Dijcke, 
erfde hun oudste zoon Jan het leengoed in Beerzel. Op 23 november 1617 stelde hij de 
Speelberchbosschen als borg voor de terugbetaling van een lening. Het bosgebied besloeg 
dan een oppervlakte van ongeveer veertien bunder – dus een bunder méér dan in 1601 – 
wat overeenkomt met zeventien hectaren! 
 
De eigenaars van de Speelberchbosschen omstreeks 1600 
 
Anna van den Dijcke (°ca. 1542) was een dochter van Ghillain van den Dijcke (†Mechelen, 
1573), de tweede koninklijk buskruitfabrikant in Mechelen sinds 1557 en Barbara Luypaerts. 
Zij woonden aan de Grootbrug in Mechelen, waar zij verschillende huizen bezaten, o.a. de 
huizen Loven, De Gulden Hand en De Vijf Ringen.  
 
Anna werd in Mechelen betrokken bij de handel en de productie van buskruit. De overheid 
stelde haar in 1567 zelfs aan als één van de vijf officiële buskruitverkopers in Vlaanderen en 
Brabant in dienst van de vorst, een hoogst uitzonderlijke positie voor een vrouw.  
 
Anna van den Dijcke huwde eerst Jan Pauwels de jonge, zoon van de Mechelse goudsmid Jan 
Pauwels de oude. Zij werd jong weduwe toen zij zwanger was van hun derde kind. Zij 
hertrouwde met Salomon Bocxthuyn (°ca. 1541), zoon van Jan en Barbara Meyles. Op één of 
andere manier was Salomon Bocxthuyn verwant met Rombout Vijt een belangrijke 
particuliere buskruitfabrikant in Mechelen. Tijdens haar tweede huwelijk kreeg Anna zeker 
nog zes kinderen: Jan, Rombout, Marie, Barbara die naar Engeland zou emigreren, Salomon 
en Saerken. 
 
Salomon Bocxthuyn en Anna van den Dijcke woonden aanvankelijk op Vorschenborch, het 
landgoed waar de koninklijke buskruitmolens waren gevestigd. Op die locatie bevindt zich 
momenteel (2017) de school COLOMAplus aan de Tervuursesteenweg in Mechelen.  De 
ondiepe gracht van het domein langs de Jubellaan is een relict van de omwalling van 
Vorschenborch. 
 
Ook Salomon Bocxthuyn werkte mee aan de productie van buskruit en zou hierin een 
belangrijke positie innemen. Vanaf mei 1573 nam hij tijdens de laatste levensmaanden van 
zijn schoonvader Ghillain van den Dijcke de buskruitproductie op zich, deed aankopen van 
materieel en verzorgde de transporten van kruit. 
 
Het zag ernaar uit dat Bocxthuyn zijn schoonvader zou opvolgen in het ambt van (derde) 
koninklijk buskruitfabrikant. Het liep anders. Filips II benoemde in 1574 Matheus Van der 
Jeught, de andere schoonzoon van Ghillain van den Dijcke. Salomon Bocxthuyn zou 
niettemin nog actief betrokken blijven bij de buskruitproduktie. Hij verhuisde met zijn 
echtgenote en haar moeder Barbara Luypaerts naar het huis De Vijf Ringen aan de 
Grootbrug. De huizen Loven en De Vijf Ringen verhuurde hij aan familieleden. 
 
In de periode van het Calvinistisch Bewind in Mechelen in de periode 1580 – 1585 was 
Salomon Bocxthuyn gezworene van het Mechelse smedenambacht en diaken van de 
Calvinistische gemeente. Hij leverde in die periode buskruit. Ook later bleef hij actief in de 
productie- en buskruithandel. 
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Salomon Bocxthuyn en Anna van den Dijcke bezaten niet alleen een vijftal grote huizen in 
Mechelen en het leengoed de Speelberchbosschen in Beersel. In 1591 kocht Bocxthuyn in 
Heffen (nu een fusiegemeente van Mechelen) anderhalf bunder elzenbos.  
 
Het lijkt plausibel om te vermoeden dat hij de bossen exploiteerde om het hout te (laten) 
branden tot houtskool voor de productie van buskruit (dat een mengsel is van kaliumnitraat, 
zwavel en koolstof in een bepaalde verhouding). Buskruitmakers betrokken gewoonlijk hun 
houtskool bij de bakkers. Met een eigen bos was men uiteraard van hen onafhankelijk. 
 
Wanneer of hoe precies Salomon Bocxthuyn en Anna van den Dijcke in bezit werden gesteld 
van de Speelberchbosschen is voorlopig onbekend. Wellicht bezat Ghillain van den Dijcke 
voordien het leengoed. Als koninklijk buskruitfabrikant had hij trouwens de verplichting om 
op eigen kosten het houtskool te leveren. Salpeter en de zwavel ontving hij van de overheid 
om tot buskruit te converteren. 
 
Anna van den Dijcke overleed in Mechelen kort vóór 1594. Salomon Bocxthuyn overleed er 
in 1615. Ongetwijfeld behoorden zij in Mechelen tot de zeer gegoede sociale middens van 
hun tijd.  Hun oudste zoon Jan Bocxthuyn deed leenverhef op 23 januari 1615 voor mannen 
van leen van het Leenhof van Elsbroeck in Heist-op-den-op-den-Berg en werd hij in bezit 
gesteld van de Speelberchbosschen. Twee jaar later, op 23 november 1617, stelde Jan 
Bocxthuyn ze als borg voor de terugbetaling van een rente.  
 
Welke bestemming de Speelberchbosschen na Jan Bocxthuyn kregen, blijft voorlopig 
onbekend. Hoe dan ook wordt met deze bijdrage een puzzelstukje toegevoegd aan de 
geschiedenis van  het Leenhof van Elsbroeck, dat in de literatuur maar af en toe wordt 
vernoemd. 
 

François van der Jeught 
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Het oorlogsverhaal 1940-1941  van Jules Cannaerts (°1919 - +1988)  
 
DE 18-DAAGSE VELDTOCHT 
 
Jules Cannaerts begon zijn legerdienst in 1939, als jonge 20-jarige rekruut; hij diende in de 
13Cie (7-e linie, III-e bataljon); in de loop van de 18-daagse veldtocht ging hij over naar 12Cie 
en 14Cie. Op zijn kaart van krijgsgevangene vinden we 13Cie, doorgehaald en vervangen 
door 12 Cie, ook doorgehaald, en 14Cie. Het is niet geweten wanneer die overgang doorging. 
We gaan ervan uit dat het verhaal van het 3-e (en later het 4-e) bataljon ook het verhaal is 
van Jules Cannaerts. 
 
Uit alle documenten blijkt dat het 3e bataljon (vooral miliciens met beperkte 
opleiding/ervaring) meestal een ondersteunende functie had (in 2-e echelon). Het eerste en 
tweede bataljon waren beter getrainde en uitgeruste eenheden die in 1e echelon werden 
ingezet. 
 
Het verhaal van de 18-daagse veldtocht is het resultaat van wat wij vonden in diverse 
dagboeken van de verschillende geledingen van het korps, aangevuld met persoonlijke 
verhalen die achteraf door officieren zijn doorgegeven aan het legerarchief. 
 
Als men de dagboeken naast mekaar legt, blijkt dat deze gegevens niet altijd even 
nauwkeurig zijn; dit alles is meer dan waarschijnlijk te wijten aan de chaos die in deze 
periode heerste in het Belgisch Leger, in het bijzonder in het 7e Linie.  
 
Via internet-opzoekingen, het boek “De ramp van de Rhenus 127” en het lijvig dossier van 
Francis Nauwelaerts, wiens vader ook via Walsoorden naar Stalag 17b werd gevoerd, konden 
wij heel wat info opdoen inzake het krijgsgevangenschap van vader Cannaerts. 
 
VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE 18 DAAGSE VELDTOCHT 
 
Samenstelling 7-e Linieregiment (7Li) – (bron wikipedia) 
 
Het 7-e Linieregiment (7Li) vormde samen met 11Li en 15Li de 4-e Divisie (4 D.I.). 
Bij het uitbreken van WO II stond 7Li onder het bevel van Kolonel SBH M. Gondry. 
 
Het 7Li was onderverdeeld in 4 Bataljons, en daaronder 14 Compagnies (1Cie tot 14Cie). 
 
I Bataljon  o.l.v Majoor E. De Meyer, op 11 mei vervangen door Cdt Rousseau 3Cie) 
 
1ste Compagnie Fuseliers (OLt P. ‘T Seyen) 
2de Compagnie Fuseliers (Cdt A. Bosschaerts) 
3de Compagnie Fuseliers (Cdt F. Rousseau, tot 11 mei) 
4de Compagnie Mitrailleurs (OLt E. Ledocte 
5de Compagnie Fuseliers (Lt Steppe) 
 
II Bataljon o.l.v. Kapitein-commandant E. Van Wesemael 
 
6de Compagnie Fuseliers (OLt F. De Groote) 
7de Compagnie Fuseliers (OLt L. Cloquet) 
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt V. De Meyer) 
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9de Compagnie Fuseliers (Cdt A. Dejaegere) 
 
III Bataljon o.l.v. (Majoor J. Vansighen) 
 
10de Compagnie Fuseliers (Cdt L. Billiaert) 
11de Compagnie Fuseliers (OLt I. Dubois) 
12de Compagnie Mitrailleurs (Cdt A. Nailis) 
13de Compagnie Mitrailleurs (Cdt A. Van Winckel) 
 
IV Bataljon, o.l.v. Luitenant-kolonel G. Deseck 
 
14de Compagnie Anti-tankkanonnen C47 (Kapt J. Kennes) 
15de Compagnie Mortieren M76 (Cdt F. Van Buggenhout) 
 
Stafcompagnie (Luitenant I. Timmermans) 
 
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer 1ste Kapitein V. Nees) 
Peloton Verkenners (Onderluitenant A. Musing) 
 
4-e Divisie  (4Div) - 7e LINIE (7Li) – IV° Bataljon (IV/7Li)  
 

13° Compagnie (13Cie, later 12Cie en 14Cie) 
Sdt Mil Jules Cannaerts – Klasse 1939 – stamnummer: 107-88618 
Milicien klasse 1939, voor een dienst van 17 maanden. 
 
Het strategisch plan om te weerstaan aan een nakende Duitse inval voorzag in de opdracht 
voor 4 D.I. om een verdedigingslijn op te zetten langsheen het Albertkanaal, van Munster 
Bilzen tot Genk. Samen met 11Li en 15Li stond 7Li in voor de ondersector Schoonbeek tot 
Munster Bilzen. 
 
 

 
 

Het Kasteel van Schoonbeek : Hoofdkwartier 7Li van jan tot mei 1941 
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Op 16-08-1939 werd 7Li gemobiliseerd, het 1-e, 2-e en 3-e bataljon in de Dossin Kazerne te 
Mechelen, het 4-e Bataljon in het kamp van Beverlo. Op 29-08-1939 vertrekt 7Li naar 
Lanaken, met als opdracht, tot einde 1939, de grensbewaking vanuit Lanaken, in de sector 
Lixhe tot Eigenbilzen.  Op 01-01-1940 op kamp in Beverlo, dan op kantonnement in Halen, 
Bunsbeek en Diest; einde januari 1940 terug naar Kamp Beverlo. Van 1 februari tot 10 mei 
stellingname tussen Schoonbeek en Munsterbilzen-Zutendaal (sector tussen de hoofdwegen 
Munsterbilzen-Genk en Munsterbilzen-Zutendaal). 
 
VRIJDAG 10 MEI 1940 
7Li: ‘Alles verloopt zoals voorzien’. Het commando is gevestigd in het Kasteel van 
Schoonbeek in Beverst (Bilzen), de Staf van het regiment verblijft in Eik. de bevoorrading in 
Martenslinde, de munitie en uitrusting wordt naar Wellen gevoerd. 
 
Om 01.05 u wordt het alert uitgeroepen ‘de verloven zijn geschorst’, om 4 uur ’s morgens 
worden eenheden uitgestuurd per camion naar Wellen, voorbij de spooroverweg in Bilzen. 
Het eerste bataljon (1Cie – 3Cie) neemt stelling -  ‘mitrailleurs geplaatst, kogels in de loop’ - 
aan de oever van het Albertkanaal in Munsterbilzen. Sommige verdedigingsposten worden 
bestook met artillerie en bombardementen. 
 
13Cie, onder leiding van Commandant Van Winckel, komt om 03.45 u aan op de stelling 
Steenweg Munsterbilzen-Zutendaal. Om 05.00 u overvliegen Duitse vliegtuigen de stellingen, 
‘afweergeschut wordt opgesteld’. 14Cie (Commandant Kennes)neemt stelling aan de brug 
van Zutendaal. Om 06.00 u landen Duitse parachutisten langs de kant van Bilzen, om 11.00 u 
wordt Zutendaal gebombardeerd, burgers vluchten. 
 
De bruggen in Gellik, Vucht, Maasmechelen, Tournebride en Lanaken worden vernietigd; ; de 
bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt worden ingenomen door de vijand.  Om 14.00 u 
wordt de brug van Zutendaal opgeblazen, maar de vernieling is gebrekkig; drie Franse tanks 
komen hulp bieden; ’s nachts wordt de brug dan uiteindelijk totaal vernield.  De brug van 
Diepenbeek wordt zaterdagmorgen half twee opgeblazen. 
 
ZATERDAG 11 MEI  1940 
Een dag van complete chaos, forse luchtbombardementen, onder andere op Hoeselt. De 
vijand vordert snel, inname van Genoelselderen (10.00u), zware gevechten in Eik (Bilzen), 
Duitsers rukken op tot Sint-Truiden, en bezetten de wegverbindingen Tongeren-Kortessem 
en Tongeren-Bilzen. 
 
Het 2-e bataljon komt in rechtstreeks contact met de vijand en lijdt grote verliezen aan 
mensen en materieel (mitrailleurs en automatische wapens).  
 
Het commando 2-e bataljon verblijft in Ulbeek. Vijandelijke verkenners worden gesignaleerd. 
Om 10.55 u meldt majoor De Meyer dat het 2-e bataljon zich terugtrekt ‘we verlaten het 
Albertkanaal’. (Noot : vermoedelijk om deze reden wordt De Meyer afgevoerd als 
bevelhebber 2-e bataljon, en vervangen door Commandant Rousseau). 
Het commando van 7Li verliest de verbinding met 4  D.I., totale wanorde. 
Ook chaos in het 1-e bataljon : 2Cie op de vlucht, gevechtspost van 1Cie is verlaten. 
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Een peloton van 1Cie, onder leiding van KRO Onderluitenant Somers, signaleert dat er om 
10.30 u bevel kwam om de terugtocht ‘voor te bereiden, maar te wachten met de 
uitvoering’. Tot laat in de namiddag ervaart het peloton hevig artillerievuur; Somers meldt 
dat er twee keer aanvoer van munitie was ‘met de opdracht spaarzaam te zijn’. 
 
Om half vijf ziet men Duitse bootjes oversteken ter hoogte van de gesprongen brug van 
Zutendaal… ‘waaruit wij afleidden dat 1Cie had begeven…’. Somers tracht contact te krijgen 
met OLt Seyen van1Cie maar ‘zijn commandopost was verlaten … de gemoedstoestand van 
de soldaten was tamelijk teneergedrukt omdat de compagniecommandant er was 
uitgemuisd… weerstand was zinloos, wij werden gevangen genomen, en naar Zutendaal 
gevoerd, na enkele dagen werden soldaten van officieren gescheiden en via Hemer naar 
Colditz (Duitsland) afgevoerd.’ 
 
Om 18.00u krijgen 1-e en 2-e bataljon bevel ‘zich terug te trekken aan de spoorlijn Bilzen-
Genk.  Majoor De Meyer (1-e Bat) weigert dit bevel te volgen. De artilleriestukken worden 
buiten gebruik gesteld en achtergelaten. 
 
Het commando van 7Li hoopt de eenheden achter de Gete te krijgen, om wat rust te 
brengen. De terugtocht gaat verder richting Herk-de-Stad, Halen en Loksbergen. 
Verder vernemen we dat de confrontatie met de vijand het sterkst was voor de 2Cie olv OLt 
Tits. Om 18.30 u wordt bijna de ganse Cie (150 soldaten en 5 officieren) gevangen genomen, 
na een vlucht door de bossen ; OLt Tits zwaar gekwetst. 4Cie trekt zich gedeeltelijk terug en 
signaleert dat om 11.00 u de Duitsers het kanaal oversteken … “…geen reactie van 11-e linie 
rechts van ons, later vernam ik dat er niemand meer was”.   
 
14 Cie meldt rond de middag de oversteek van de vijand ter hoogte van de brug van 
Vroenhoven…  “later begreep ik dat dit kon omdat de brug van Vroenhoven niet gesprongen 
was”.  De Duitsers rukken verder op richting Bilzen. Vermits 11Li geen dekking meer geeft 
aan de rechterflank moet 14Cie de stelling in Bilzen verlaten, en neemt nieuwe positie in 
langs de spoorweg en de baan Genk-Bilzen. Ook de bijstand van Franse legertanks kan niet 
baten. Rond 20.00 u trekt 14Cie zich verder achteruit richting Alken.  
 
De leiding van het 1-e bataljon wordt overgedragen van Majoor De Meyer (ontslag ?) naar 
Commandant Rousseau. Rousseau beveelt   ‘… niet te wijken tenzij op bevel, of wanneer er 
gevaar is voor omsingeling’. Maar in het verhaal van OLt Roofthooft  lezen we : 
“Commandant Rousseau hebben wij niet meer gezien, schijnt op tijd vertrokken te zijn”. 
 
Noot : Commandant Rousseau, op 11 mei aangesteld als nieuwe commandant van het 1-e 
bataljon, publiceerde eind 1941 een boek over de 18-daagse veldtocht; hierin verwijt hij de 
Generale Staf van 7Li bevel te hebben gegeven om het Albertkanaal te verlaten nog 
vooraleer er gevechten waren geweest; verder verwijten aan de leiding 7Li om zelf 
onmiddellijk gevlucht te zijn na het vallen van de eerste bom, enz … In zijn brief van 5 januari 
1942 verwijt een zekere majoor J. Smesman, voortijdig terug uit het krijgsgevangenschap 
wegens gezondheidsredenen Rousseau dat hij in het boek lichtzinnige beschuldigingen heeft 
geuit aan het Commando van 7Li. Hij verwijt Rousseau ook dat hij door publicatie van dit 
boek heel wat onnodig negativisme heeft veroorzaakt. In zijn vriendelijke reactie (brief van 
20 januari 1942) aan Smesman weerlegt Rousseau een aantal verwijten. Hij is ook 
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verwonderd dat de Duitse censuur heeft toegelaten dat het boek werd gepubliceerd 
(vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat het boek vrij kritisch was tov de 
legerleiding). 
 
Smesman reageert dan opnieuw (brief van 13 februari 1942) om duidelijk te maken dat de 
Staf van 7Li niet gaan lopen is omwille van enkele bombardementen op Hoeselt, maar wel 
omdat de overmacht van de vijand zo groot was dat het geen zin had om nog langer te 
verdedigen. In de marge verwijst hij ook naar het feit dat Rousseau ook voordien al slechte 
maatjes was met de leiding. 
 
Het 3-e Bataljon ondersteunt 1-e en 2-e en krijgt eveneens bevel zich terug te trekken. De 
eenheden trachten verbinding te maken met 11 Li en trekken richting Demer. 
Vermeldenswaard is dat Majoor Vansighem achteraf wordt gelauwerd om, in de omgeving 
van Bilzen, tijdens de terugtocht,  het regiment te hebben gevrijwaard voor omsingeling, 
zodat de eenheden veilig konden terugtrekken.  13Cie begint om 09.30 u al om zich ‘in kleine 
fracties (om niet op te vallen)’ terug te trekken. Om 13.00 u aankomst op het kasteel van 
Schoonbeek in Beverst; wanneer ze op de commandopost aankomen is hun commandant 
Van Winckel niet te bespeuren. De groep valt verder uiteen, ze trekken verder richting 
Munsterbilzen, en blazen, om de weg af te snijden, nog een bruggetje op in Bilzen. Heel wat 
materiaal wordt achtergelaten (na het onbruikbaar gemaakt te hebben). Hevig 
bombardement (13.45u) belet hen om in groep verder te trekken. Om 17.15 u krijgt 13Cie 
het bevel om de spoorweg te bezetten met het doel de terugtrekking te beveiligen. Om 
18.20 u dan bevel van 7Li om terugtocht in te zetten. Rond 19.45 u trekken de soldaten door 
Beverst, er is heel wat paniek onder de manschappen wanneer het gerucht wordt verspreid 
dat Duitse troepen op korte afstand volgen.  Commandant 13Cie Van Winckel blijkt ‘met de 
fiets voorop te zijn’. 
 
De groep slaat af richting Diepenbeek, en trekt ’s nachts verder langs Stevoort, 
Wimmertingen, richting Herk de Stad. 
 

ZONDAG 12 MEI 
Zondag 12 mei begint de algemene terugtocht richting Gent. Omwille van de intense 
luchtaanvallen wordt er vooral ’s nachts, en in kleine groepen vooruitgang gemaakt.  Om 
04.30 u stapt de groep door Stevoort, verder loopt het traject over de Gete, langs Halen, 
Waanrode, Kortrijk-Dutsel, Wijgmaal naar Veltem-Beissem. De Belgische genie blaast te 
vroeg enkele bruggen op het traject op, hetgeen de aftocht fel belemmert. Het zware 
materieel moet achtergelaten worden. 
De generale staf van 7Li vertrekt zondag 12.30 u via Molenbeek-Wersbeek, St Joris Winge, 
Kortrijk-Dutsel, Wijgmaal naar Veltem-Beissem; in het klooster van Veltem wordt de nieuwe 
commandopost opgesteld. Degenen die aan vervoer geraken begeven zich verder naar 
Zaventem. 
 
Het 1-e bataljon is in algemene paniek, wanneer er verteld wordt dat Duitse tanks werden 
waargenomen. Officieren trachten vluchtende soldaten te hergroeperen. Het doel van de 
terugtocht is om achter de Dijle te geraken en de K-W-verdedigingslijn (Koningshooikt-
Waver) te bereiken. Rond 17.00 u komt het bataljon aan in St Joris Winge, om 21.00u vertrek 
via St Pieters Rode en Kortrijk-Dutsel naar Holsbeek. 
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Het 2-e bataljon vertrekt ’s morgens langs Stevoort en Herk de Stad naar een kantonnement 
in Loksbergen. 
 

 
 

MILITAIR TRAJECT Sdt Mil JULES CANNAERTS  16/8/1939 – 25/05/1940 

 
13Cie vertrekt ‘s morgens via Halen naar Loksbergen; om elf uur wordt er gemeld dat de 
vijand in Halen is… majoor De Meyer ‘vertrekt onmiddellijk’ en zegt ‘dat iedereen zich maar 
moet redden’; algemene paniek en vlucht. In Waanrode aangekomen verneemt men dat het 
verhaal van Halen vals was ‘het was een vals gerucht’. De groep geraakt verder uit elkaar, 
iedereen op eigen kracht (sommigen per fiets) naar St Joris Winge, waar men tussen 16.00  
en 21.00 u aankomt. De manschappen zijn totaal uitgeput, verschillende met 
voetkwetsuren; toch geeft commandant Rousseau bevel om verder te trekken. 
14Cie komt om 2 u ’s morgens aan in Alken, rust tot 4 uur, daarna verder naar St Truiden. De 
Compagnie geraakt verder verspreid, geen zicht meer op het geheel… ‘we zagen troepen van 
allerlei eenheden zich terugtrekken, allen in paniek’. Achtergelaten wapens worden zoveel 
als mogelijk terug verzameld. Om 19.00 u vindt men rust in een hoeve nabij St Truiden. 
 
MAANDAG 13 MEI  
Er wordt verder getrokken richting Leuven.  Het 7Li is volledig gedesorganiseerd, en wordt 
met de 4-e Legerdivisie opgenomen bij het III-e Legerkorps. Er wordt verder gezocht naar 
transport om in Lint-Beigem te geraken. 
Het eerste bataljon arriveert in Wijgmaal, na een vlucht van 50 km, er komt ravitaillering met 
spek en aardappelen … “de gemoederen kalmeren… ” 
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Om 06.00 u komt 13Cie aan in Wijgmaal; aan de Remy fabriek wordt het kanaal 
overgestoken langs een noodbrug. Rond 08.00 u komt 13Cie aan in Veltem, en vindt 
kantonnement in een klooster … “nog altijd geen spoor van commandant Van Winckel”. Iets 
na de middag krijgt een korporaal het bevel om met een groep van 70 cyclisten richting 
Grimbergen-Lint te trekken. Om 16.00 u komt de groep aan in Grimbergen … “waar om 
17.00 u Commandant Van Winckel de groep vervoegt”. 
14Cie start om 07.00 u richting Leuven, waar men arriveert rond 15.00 u; daar ziet men 
Engelse troepen barricades optrekken om de nakende komst van de vijand te weerstaan. 
14Cie trekt dan verder tot Herent, waar een inventaris wordt opgesteld van manschappen 
en materieel. 
 
DINSDAG 14 MEI  
De doelstelling is verder te trekken vanaf het Kanaal van Willebroek, Vilvoorde, Grimbergen 
richting Strombeek-Bever. Het commando van 7Li installeert zich in Kasteel Ten Berg in 
Beigem. De opdracht is om de brug over het kanaal in Lint te bewaken.  Het 1-e bataljon 
blijft nog op Verbrande Brug, het 2-e in Lint. Het 2-e Bataljon meldt verlies van de helft van 
de manschappen en tederder van de bewapening. 
13Cie meldt dat ‘er nog steeds manschappen toekomen in Lint” en  “dat er nog enkele 
officieren ontbreken”.  14Cie vertrekt om 01.00 u ’s morgens met vrachtwagens naar 
Kortenberg; er is contact met de Engelsen die Leuven verdedigen. Om 04.00 u komt de 14Cie 
aan in Grimde, bij Grimbergen; men neemt stelling in achter het kanaal van Willebroek. 
 
WOENSDAG 15 MEI  
Wijziging aan de top van 4 D.I. (4-e Divisie Infanterie) : het bevel wordt overgedragen van Lt 
Generaal De Graeve   ‘… qui fait ses adieux…”   op Generaal Van Trooyen.  De opdracht is 
zich terug te trekken lans de Schelde, van Merelbeke tot Schelderode (onderdeel van 
Bruggenhoofd Gent).  Het commando van 7Li verblijft op de hoeve Poddegem in Veldkant 
(Grimbergen) en krijgt opdracht om zicht te vestigen in Muntekouter, en de bewaking te 
verzorgen van de strook Muntekouter tot Semmerzake. In de nacht van 15 op 16 mei komt 
het Commando toe in Semmerzake. 
Engelsen en Fransen komen ter hulp om het kanaal van Willebroek te verdedigen. 
Het 1-e bataljon vertrekt om 17.30u per autocar naar Bruggenhoofd Gent… “de 
manschappen klagen dat ze geen schoenen kregen die beloofd waren…” en “…op de weg 
van Grimbergen naar Meise wordt de autocar gehinderd door ongeordende kolonnes van 
terugtrekkende soldaten en materieel…”.  Het 2-e bataljon wordt met camions richting Gent 
gevoerd …  “de nacht wordt doorgebracht in penibele omstandigheden…”. 13Cie krijgt een 
rustdag en maakt de inventaris van verlies aan manschappen en materieel. Om 16.00 u 
wordt er verzameling geblazen en om 18.00 u vertrek te voet voor een 20 km mars tot 
omgeving Aalst. Aankomst in Aalst rond 22.00 u … “een koude nacht wordt in open lucht 
doorgebracht…”. 
14Cie : het 3-e en 4-e bataljon wordt heringedeeld (tot 4-e Bataljon?); men trekt verder 
westwaarts ‘met een rijdende keuken’; er wordt geen vijandelijke activiteit waargenomen. 
 
Noot : de locaties ‘Verbrande Brug’ en de ‘Van Praet Brug’ bleven nog vele jaren in het 
geheugen van Jules Cannaerts geprint. 
  
(wordt vervolgd)    Leo Cannaerts  –  Johan Cannaerts 
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Agenda 
 

 

Zondag 5 maart 2017 : heropening heemmuseum Die Swane en radiomuseum. 
 

Zoals de  traditie het wil opent het museum de deuren op de eerste zondag van maart.  Ook 
nu zal er bij die gelegenheid een kleine thema-expo te zien zijn. Ditmaal zal conservator René 
Van Loo niet alleen voorwerpen tonen uit het museumdepot, maar voornamelijk uit zijn 
privécollectie.  
 

De tentoonstelling draait  om (kleding-) accessoires voor dames en heren uit  “de goede 
oude tijd” :   waaiers, hoeden, wandelstokken, kanten kragen, ondervesten, handtassen, 
dameshandschoenen, en nog veel meer. 
Het museum is gratis te bezoeken iedere zondag van 14 u. tot 18 u.  
 

Noteer zeker ook de data waarop je het historisch weefgetouw in werking kunt bewonderen  
 

 12 en 26 maart  
9 en 23 april 
14 en 28 mei 
11 en 25 juni 

   9 en 23 juli 
13 augustus 
10 en 24 september 

   8 en 22 oktober  
 

 

 
Zondag 9 april 2017 : 21e Genealogische dag . 
In het cultureel centrum Zwaneberg, Cultuurplein, 2220 Heist-op-den-Berg. 
 
Stamboomvorsers en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom.  Gratis toegang ! 
Polyvalente zaal  – van 10 u. tot 18 u - 
 

 

 
Vrijdag 31 maart 2017 :  opening tentoonstelling “Heists Diamantverleden” in de 
exporuimte van cc Zwaneberg.    Deze expo loopt tot en met zondag 23 april 2017, 
erfgoeddag.  Gratis toegang. 
 
Het thema van de erfgoeddag  –  “Zorg” – vertaalt zich in de zorg die onze 
erfgoedorganisatie koestert voor het boeiende verleden van de diamantnijverheid in onze 
streek. 
 

 

 
Zondag 30 april 2017 om 19.00 uur : Traditionele viering op de vooravond van 1 mei aan het 
kapelletje op de hoek van de Kastanjedreef/Peredreef.   Iedereen welkom. 
 


