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Met de deur in huis
Lezers van onze Swanekoerier weten dat een overdaad aan kleurige volksdansen, een
volgehouden strijd door ‘de jeugd van heden’ om het meigraafschap, de samenzang van
bekende en soms minder bekende Vlaamse liederen, mede de voornaamste ingrediënten
uitmaken van onze jaarlijkse Meifeesten.
In schril contrast misschien met de regenachtige editie 2016 groeide de Meiboomplanting
van 28 mei 2017 – qua timing uitstekend ingepland tijdens een verlengd
Hemelvaartweekend - uit tot een rijkbeklant en zonovergoten gebeuren. Binnen 20 jaar of zo
zullen deze Meifeesten 2017 echter evenzeer herinnerd worden als die waarop een
bijzonder sympathieke eregast gelauwerd werd !

Wanneer ergens eind maart tijdens een - zoals gebruikelijk - vrolijke en geanimeerde
bestuursvergadering van onze heemkring Die Swane in een ultieme stemmingsronde
architect Willy Bens uit Beerzel werd voorgedragen om als eregast gehuldigd te worden
op de Meifeesten 2017, werd dit voorstel “met unanimiteit” verwelkomd. Dat dit een
verdiende en zeer terechte onderscheiding is, staat voor onze actieve heemliefhebbers
buiten kijf. Heist en bij uitbreiding heel de Zuiderkempen mogen deze eregast 2017 immers
meer dan dankbaar zijn voor al hetgeen hij voor het Heistse en Zuidkempense erfgoed al
gepresteerd en betekend heeft. Daarbij beperkt Willy’s actieradius zich niet tot
monumentale gebouwen en/of unieke windmolens, maar heeft hij evenzeer oog voor onze
zo zeldzaam geworden en te koesteren Kempische hoeven. Nog niet zo lang geleden sierden
duizenden boerderijen en boerderijtjes het Kempense landschap. Eén voor één werden ze,
op een zeldzame uitzondering na, afgebroken of onherkenbaar verbouwd. Maar dat de zorg
voor het behoud van wat nog rest vele streekgenoten – gelukkig - niet langer onberoerd laat,
is ook een belangrijke verdienste van architect Willy Bens, die in navolging van wijlen zijn
schoonvader Dr. Jozef Weyns, al decennialang begeesterd was en is door deze stille getuigen
van ons eigen verleden. Vooral de vakkundigheid, waarmee deze typische juweeltjes van het
platteland en hun bijgebouwen opgetrokken en onderhouden werden, blijft voor Bens ook
vandaag nog steeds een bron van bewondering. Het steeds zeldzamer worden van die oude
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hoeven in onze buurt kan enkel door verantwoorde en vakkundige restauraties een halt
worden toegeroepen. Om het doel effectief te bereiken, dient in vele gevallen vooraf naar
een passende toekomstige herbestemming gezocht. Ook bij die zoektocht komen Bens'
creativiteit en “wilde geest” zoals bekend, vaak van pas...

Eregast Willy Bens of het paard dat de haver verdiende…. én ook kreeg !
.

Alles bij elkaar genomen mogen Heist en heel de Zuiderkempen onze eregast van de
Meiboomplanting 2017 dan ook meer dan dankbaar zijn voor al hetgeen hij in zijn stille
bescheidenheid en op de hem kenmerkende wijze voor het Heistse en Zuidkempense
erfgoed gedaan en betekend heeft. Daarom nogmaals : Hartelijk gefeliciteerd, Willy Bens !
Rik Van den Broeck
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“… in eenen toestand van buitengewoone opgewektheid: zij raast en tiert, lacht en kijft,
lacht en schreit…”.

Krankzinnigenzorg in Heist-op-den-Berg in de 19de eeuw en de mogelijkheden
voor historisch onderzoek in een gemeentearchief.
INLEIDING
Het citaat in bovenstaande titel vinden we terug in het Heistse gemeentearchief, meer
bepaald in een brief uit 1891 die is ondertekend door dokter Peeters van de Geneeskundige
Dienst van de Krankzinnigenkolonie van Geel en die is gericht aan de Heistse burgemeester
Aloïs Van Roosbroeck1. De brief luidt als volgt:
“Mijnheer de Burgemeester,
De genaamde Jan Baptist W., wonende in uwe gemeente, gehucht Goor, vraagt inlichtingen
over den toestand zijner dochter. Wees zoo goed hem het volgende te doen mededeelen.
Philomena W.2 is nog altijd in eenen toestand van buitengewoone opgewektheid: zij raast en
tiert, lacht en kijft, lacht en schreit, zelfs met de nacht geniet zij weinig rust. De lichamelijke
gezondheid is beter dan in den beginne. Onnoodig te zeggen dat alle bezoeken volstrekt
verboden zijn.
Aanveerd, Mijnheer de Burgemeester, de verzekering mijner hoogachting.”
Het is een van de documenten die het Heistse gemeentearchief inzake krankzinnigenzorg
bewaart. Hieruit blijkt dus dat de gemeente een rol speelde in de zorg voor haar
geesteszieke3 inwoners. Een dubbele wetgeving ligt aan de grondslag hiervan.
In de eerste plaats was er de gemeentewet van 30 maart 1836 die de
verantwoordelijkheden en taken naar de geesteszieken toe vastlegde.
Artikel 95 van deze wet bepaalde: “Het college van burgemeester en schepenen is belast met
het vermijden of herstellen van kwalijke gebeurtenissen die veroorzaakt worden door in
vrijheid gelaten krankzinnigen. Indien de nood bestaat deze onder te brengen in een hospice,
kliniek of huis van bewaring, moet hierin voorzien worden door het gemeentebestuur…”.
Artikel 131 van dezelfde gemeentewet regelde bovendien de kosten van het onderhoud en
van de verzorging van de geesteszieken4.
Daarnaast - een nog belangrijker wetgeving dan bovengenoemde artikels in de
gemeentewet - is er de zgn. Krankzinnigenwet die op 18 juni 1850 door het Belgische
parlement werd aangenomen, op nationaal niveau dus. Deze wet kwam tot stand onder
impuls van de Gentse geneesheer Joseph Guislain, een van de grondleggers van de moderne
1

Gemeentearchief Heist-op-den-Berg (GAH), Algemene Briefwisseling (AB), 1891.
De geesteszieken waarvan sprake in deze bijdrage mogen dan al 150 jaar geleden hebben geleefd, wij vonden
het toch aangewezen om hen te benoemen met hun voornaam en de eerste letter van hun familienaam.
3
‘zinnelozen’ en ‘krankzinnigen’ waren in de 19de eeuw de twee meest gebruikte Nederlandstalige
omschrijvingen voor het begrip ‘geesteszieke’. In het Frans was dit ‘aliéné (vervreemde mens). In onze bijdrage
gebruiken we het woord geesteszieke.
4
De gegevens over de gemeentewet haalden we uit de scriptie (licentie Geschiedenis) van BOONE Katrien, De
Zusters van Liefde van Jezus en Maria en het eerste Belgische asiel voor zwakzinnige meisjes: Sint-Benedictus
te Lokeren (1887-1921). RUG, 2002.
2
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psychiatrie, en van de sociaal geëngageerde politicus Edouard Ducpétiaux. In grote lijnen
probeerde deze wet het recht van krankzinnigen op een humane behandeling te verzoenen
met de bescherming van de samenleving. De arts kreeg ook een meer centrale rol
toebedeeld5.
De gemeentewet van 1836 en de Krankzinnigenwet van 1850 vormden het kader waarin het
lokale beleid naar geesteszieken toe werd uitgewerkt. Bij wijze van eerste kennismaking
brengen we uit het Heistse gemeentearchief enkele documenten inzake het
krankzinnigenbeleid voor het voetlicht.
1. Een verslag uit 1878 over geesteszieken in Heist-op-den-Berg
Als gevolg van de Krankzinnigenwet van 1850 werd elke gemeente verplicht om tienjaarlijks
aan de hogere overheid informatie te bezorgen aangaande de geesteszieken op haar
grondgebied. Een in het Frans opgesteld verslag uit 1878 is in het Heistse archief bewaard 6.
Heist-op-den-Berg telde in 1878 officieel 15 geesteszieken, 7 mannen en 8 vrouwen. De
jongste was 16 jaar, de oudste 56 jaar. 11 zieken werden opgevangen binnen een familiaal
kader (moeder, zuster, tante, neef…). De 4 anderen waren geplaatst in een instelling: de
kolonie van Geel, de instelling van de Zusters van Barmhartigheid in Sint-Truiden, een
instelling in Erps-Kwerps en het Sint-Dominicusinstituut in Brugge.
De aandoeningen (‘l’aliénation mentale’) werden (in het Frans) benoemd als: idiotie (6
gevallen), folie paralytique (2 gevallen), démence (1), manie (1), lypémanie (1), monomanie
(1), imbécilité et délire ambitieux (1), imbécilité (1) en mélancolie-manie (1). Van de 15
geesteszieken hadden er 9 de ziekte van bij hun geboorte.
Alle 15 geesteszieken leefden in armoede (‘indigent’). De 11 geesteszieken die werden
opgevangen door hun familie, werden onderhouden door het Bureel van Weldadigheid
(‘pensionnaire du Bureau de Bienfaisance’). Voor elk van de 4 overige geesteszieken die
waren geplaatst in een gesticht, betaalde de gemeente Heist een bedrag variërend van 82
centiem (kolonie Geel) tot 1,10 frank per dag. Het is mogelijk dat deze hoge
onderhoudskosten er de gemeente toe aanzette om zolang mogelijk te wachten met het
plaatsen van haar geesteszieken7.
2. Collocatie en vrijheidsberoving in Heist-op-den-Berg in de 2de helft van de 19de eeuw
Collocatie hield een gedwongen opname van geesteszieken in. De Krankzinnigenwet van 18
juni 1850 en het bijbehorend organiek reglement van 1 mei 1850 beschreven duidelijk het
stappenplan voor een collocatie. Drie partijen speelden hierin een rol. Krankzinnigheid werd
in de eerste plaats vastgesteld door familieleden, buren of naasten. Zij riepen er een arts,
5

GODDERIS Jan, De geesteszieken: nieuwe inzichten en instellingszorg, p. 58-68. Bijdrage in: Er is leven voor
de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, onder redactie van Jan De Maeyer, Lieve Dhaene,
Gilbert Hertecant en Karel Velle. Kapellen, 1998.
6
GAH, AB, 1878, Relevé des aliénés au 30 juin 1878. Bulletin A, Aliénés retenus dans leur famille / Bulletin B,
Aliénés colloqués dans des établissements.
7
GODDERIS Jan, o.c., p.68, kol. 2.
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d.i. de tweede partij, erbij en deze verklaarde in een medisch certificaat ‘que cet homme est
atteint d’une maladie mentale”. De aanvraag werd tot slot ter legalisering en ter
goedkeuring voor de burgemeester (de derde partij) gebracht. Met de aanvraag tot
collocatie, het medisch certificaat en de handtekening van de burgemeester klopte de
gemeente uiteindelijk aan bij het gesticht8. Het Heistse college van burgemeester en
schepenen volgde bij een aanvraag tot collocatie in grote lijnen dit stappenplan op.
Het valt op dat de gemeente omstreeks 1850 in haar besluitvorming tot een collocatie dit
probleem op een menselijke manier benaderde en verwoordde. Op 11 juli 1853
bijvoorbeeld besliste het college tot de plaatsing van Frans Q. in Geel (bij een plaatselijke
inwoner) “om er behandeld te worden met alle nodige zorgen en voorkomendheid die de
menselijke natuur vereist” (“… pour y être traité avec tous les soins et égards que l’humanité
réclame”9). De invloed van de Krankzinnigenwet van 1850 is hier duidelijk merkbaar. Deze
wet zag collocatie niet langer als een wanhopige noodoplossing, maar wel als een
hoopgevend antwoord op krankzinnigheid. De veel voorkomende familiale opvang werd
geassocieerd met verwaarlozing. Collocatie, met een mogelijke genezing van de
geesteszieke, werd door de Krankzinnigenwet als alternatief naar voor gebracht. Dit
optimisme verdween zienderogen toen in de 2de helft van de 19de eeuw de
genezingspercentages steeds bleven dalen10. Het is dan ook niet te verwonderen dat het
Heistse schepencollege de menselijke verwoording om tot een collocatie over te gaan enige
tijd later verving door een ambtelijke en formele taal.
Het Heistse gemeentearchief bewaart ook een medisch getuigschrift om een collocatie te
verantwoorden. Dit getuigschrift is opgesteld door de toen nog jonge Heistse dorpsdokter
Cattersel. Hij beschrijft de mentale ziekte van Thérèse L. die door een collegebeslissing van
16 augustus 1868 in Geel werd geplaatst, als volgt (uit het Frans vertaald):
“Thérèse L. uit Heist-op-den-Berg is getroffen door waanzin als gevolg van epilepsie. Haar
moeder heeft me verteld dat deze epilepsie twee jaar geleden is begonnen met een
epileptische duizeligheid [‘vertigo épileptique’]. Het meisje viel niet, maar zij liet soms opeens
haar lepel vallen wanneer ze aan tafel zat. Zij heeft later echte aanvallen gekregen, met
schuim op de mond. Het is zelfs waarschijnlijk dat er in dit geval van epilepsie er complicaties
zijn opgetreden met hysterische buien, want enkele maanden geleden is de patiënt
gedurende een hele dag in een diepe slaap gesukkeld. Men kon haar ook niet wakker maken.
Geen enkel ander symptoom vergezelde deze slaaptoestand. Wat een mogelijke erfelijkheid
betreft, weze gezegd dat de moeder gek is geweest na een grote schrik veroorzaakt door een
brand. Tot staving waarvan ik de tegenwoordige verklaring heb afgegeven”11.
Bestond er een minimumleeftijd vanaf wanneer men tot een collocatie kon overgaan?
Blijkbaar niet, want op 1 april 1914 besliste het Heistse schepencollege tot de plaatsing van
de vijfjarige Alfons Theofiel C. in het ‘zinnelooshuis’ van Leuven “om aldaar tot zijne
volkomen herstelling verzorgd te worden”. In feite was het jongetje maar 4 jaar en 4
8

HERMANS Goedele, Krankzinnigenzorg in België (1850-1900): Collocatie en Dwang. In: Studium. Tijdschrift
voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis, vol. 5 (4-2012): p. 193-206. We raadpleegden het artikel op
www.gewina-studium.nl
9
GAH, AB, beslissing van Heists schepencollege van 11 juli 1853 (ontwerp), 1 ste artikel van het besluit.
10
HERMANS Goedele, o.c.
11
GAH, AB, medisch getuigschrift genoteerd op keerzijde van ontwerp collegebeslssing van 16 augustus 1868.
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maanden oud (want volgens hetzelfde document geboren in november 1909)12. Om stil van
te worden.
3. Een voorbeeld van humane behandeling
We vonden in het gemeentearchief twee documenten terug die het stereotiepe beeld
doorbreken van de geesteszieke die in onmenselijke omstandigheden in een gesticht werd
opgesloten, zonder uitzicht op een toekomst.
Het eerste document is een brief uit 1885 van de hand van Heistenaar Petrus Josephus H.,
een geesteszieke die opgesloten en behandeld werd in het ‘Asile des hommes aliénés’ van
Doornik. In deze brief vraagt en smeekt Petrus Josephus H. het Heistse schepencollege om
opnieuw in Heist-op-den-Berg te mogen wonen. De tekst van deze brief luidt als volgt:
“Doornik den 4 februari 1885.
Monsieur Bourgmestre en de heren van het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg,
Ja heren, in al mijn dankbaarheid smeek ik u dat u mijn gemeende vraag zult aanhoren.
De geneesheer van het gesticht Mr. Dokter Lentz raadt mij aan om mij te wenden tot de
burgemeester Van den Broeck van mijn gemeente.
Ik ben lange tijd in volle gezondheid en van mijn krankzinnigheid genezen. De geneesheer
Doctoor Lentz zal zeggen dat ik een mens ben om in de samenleving te treden.
Ik zal altijd trachten mijn best te doen om mij wel te gedragen zodat er niemand op mij iets
weet te zeggen.
En terwijl ik nog weinig middelen bezit om mij te kunnen redden in mijn noodwendigheden,
verneem ik dat er al vijventwintig honderd frank op mijn huis en land gelicht is door François
H., bestuurder van mijn goederen. Er komen veel klachten van die persoon. Ik ben capabel,
heren van ’t gemeentebestuur om zelf mijn goederen te besturen en niet door een ander.
Gelief mij te aanhoren en laat mij haastig in vrijheid keren. Ik zal mijn parochie verlaten om
geen gevaar meer te leiden om mij tot kameraden der dronkenschap te begeven.
[ondertekend als]:
Uwen afwezige inwoner geweest Pierre Joseph H., bijna 37 jaar.
Ontvang mijn oprechte groetenissen aan de heren van het gemeentebestuur van Heist-opden-Berg. Gelief me terstond een antwoord terug te zenden”13.
Het tweede document sluit aan bij dit verzoekschrift van Pierre Joseph H. Het is een
begeleidend schrijven van zijn arts Lentz14 die een genuanceerd oordeel weergeeft. In zijn
eerste zin drukt de dokter zijn twijfels uit over een vrijlating (“…j’hésite à vous conseiller à
autoriser la mise en liberté de nommé H.”). Hij omschreef de zieke in normale
omstandigheden als een rustig en gedwee persoon, maar onder invloed van alcohol geraakt
Pierre Joseph opgewonden en wordt hij moeilijk. Bovendien draaide een eerdere
invrijheidsstelling ook op niets uit. Dokter Lentz besluit zijn aanbeveling t.a.v. het Heistse
gemeentebestuur als volgt: “Quoiqu’il en soit, si vous teniez à faire une nouvelle tentative et
12

GAH, AB, uittreksel uit het register der beraadslagingen van het schepencollege, 1 april 1914.
GAH, AB, verzoekschrift van Petrus Josephus H. aan het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, 4 februari
1885.
14
Met 61 publicaties was dokter François Lentz (1840-1926) in zijn tijd een autoriteit op het gebied van
“maladies mentales”. Verdere informatie op www.armb.be
13
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si vous désiriez laisser retourner dans ta commune, il faudrait le soumettre à une surveillance
sévère”15. Pierre Joseph H. kreeg dus van dokter Lentz een nieuwe kans. Dat vinden we voor
die tijd humaan.
4. Een gezinsdrama op het Werft met een geestesziek randje
Tot slot geven we de tekst van een toevalsvondst weer. Het betreft een politieverslag uit
1890:
“Wij ondergetekenden Horta Adolf, Commissaris van politie, verklaren als dat wij heden
vijfden der maart 1800 negentig om een ure des nachts geroepen geweest zijn door drie
personen van het gehucht Werft dezer gemeente die ons verklaarden als dat genaamde
Josephus S., landbouwer aldaar wonende, gevaarlijk zinneloos geworden was, dat hij
iedereen die hem wilde naderen bedreigde met een ijzeren hamer in de hand en zulks op een
wijze dat er niemand uit de geburen hem durfde naderen of hulp aan zijn huisgezin te bieden.
Vergezeld van de veldwachter Wyns en de nachtwaker Winkelmans begeven wij ons
onmiddellijk naar aangeduide woning alwaar wij bovengenoemde Josephus S. vinden die op
een plank geknield zit, die predikte over de kruising des Heeren, en die zich overleverde aan
alle soorten van zinsverbijsteringen, naast hem had hij een ijzeren hamer liggen en een in
stukken gescheurde frak. Ziende dat hij groot gevaar opleverde voor hem zelf en voor zijn
huisgezin, en ten einde alle gevaar te voorkomen hebben wij hem voorlopig in het dwanglijf
moeten plaatsen. Wij zijn van advies als dat bovengenoemde zinneloze dringend in een
gesticht zou moeten opgesloten worden”.
Het verder vervolg van deze aanhouding is ons niet bekend.
Besluit
Statistisch materiaal, beslissingen van het college van burgemeester en schepenen, een
medisch getuigschrift… : we hebben met dit artikel willen aantonen dat in een
gemeentearchief historische bronnen aanwezig zijn om enige geschiedenis te schrijven over
de zorg van geesteszieken. De gemeente had in die materie een verantwoordelijkheid en
een rol te vervullen. Voor dit artikel hebben we ons beperkt tot de Algemene Briefwisseling,
maar in andere archiefreeksen is ongetwijfeld meer informatie te vinden.
“Cet être souffrant, ce n’est pas un étranger, c’est un homme”, schreef de Leuvense
gestichtarts en professor Ferdinand Lefebvre16 in 1864 over de geesteszieke mens. Hij
doelde hiermee op de menselijkheid van de krankzinnige, op dat moment nog een relatief
nieuwe ‘ontdekking’.
Het is vanuit dezelfde bewogenheid dat deze bijdrage tot stand is gekomen.
Luk Herteleer

15

GAH, AB, brief van dokter Lentz aan de burgemeester van Heist-op-den-Berg, 20 februari 1885.
Ferdinand Lefebvre was gestichtarts van de instelling van de Broeders Alexianen in Leuven, die geesteszieken
opving. Het citaat van deze professor vonden we terug in de studie van Goedele Hermans, o.c.
16
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De oeroude lijmknecht en de lade
“Louis” zei mijn lieftallige (hm, hm…) echtgenote vandaag op een toon die je moeilijk
verkeerd kon inschatten “wanneer ga je nu eens eindelijk die kapotte lade herstellen ? ”
“Over een uur” . Ja eigenlijk kon ik haar nijdigheid wel best begrijpen, al een half jaar was ik
“straks” aan het zeggen. Wanneer die straks een eeuwigheid duurt, dan kan dat wel op
iemands nerveus systeem werken.
Ik hield me aan mijn woord en toen ik profijtig mijn koffie had uitgeslurpt stond ik op van
mijn stoel, ging naar het opbergmeubel en met de ogen van een groot deskundige staarde ik
naar het front van de gebrekkige lade. In het meubeltje zitten drie laden : de bovenste twee
zitten vol met allerlei fotomateriaal. En toen sprak de deskundige: “Wel Gusta, die
zwaluwstaartverbinding is losgekomen. De lijm doet niet langer zijn taak.” Met veel
gespeelde ijver toog ik naar ons kot in het bos en zocht daar wat deze deskundig nodig had.
Ik nam de lijmknecht van onder mijn schaafbank en zocht daarna naar de houtlijm. (Tussen
haakjes: ik moet tegenwoordig niks anders doen dan zoeken en nog eens zoeken). Ik terug
naar binnen. Ik trek de la uit het meubeltje en meet de breedte van de la af aan mijn
lijmknecht. Ik kon het moeilijk geloven, maar mijn lijmknecht was ½ cm te kort en dat
veranderde niet wanneer ik nog een tweede en zelfs een derde keer mat. De lijmknecht kon
ik niet wat uitrekken, daar was ik niet sterk genoeg voor. Na die dik ontgoochelende
vaststelling ben ik beginnen denken als die man van Rodin, alleen ik ging er niet bij zitten
maar beerde wat heen en weer. Mensen die kunnen denken komen het verst en dat is een
waarheid als een koe. Door mijn diep denken kwam ik gewoon terecht bij mijn grootvader
van moederskant en dat was Petere Spits. Petere Spits was voor en na de oorlog
burgemeester van Hallaar. Het was een handig persoon (anders wordt je geen
burgemeester) die zelfs een kleerkast voor zijn dochters kon maken.
Voor alle zeven ? vraag je me. Dat antwoord moet ik schuldig blijven want ik weet het niet.
Hij gebruikte bij zijn activiteiten ook een lijmknecht en ’t is die lijmknecht waaraan ik dacht.
Mijn moeder had die op één of andere manier bekomen, geërfd of gewoonweg
meegenomen en ik had ook één van de twee gedaan. Waar zou ie steken? Terug naar het
kot-waar-je-de-been-breekt. Pas na lang gezeur en geklaag tegen mezelf ontdekte ik hem. Ja
dat was de oplossing voor onze lade in moeilijkheden. Kon ik die voorhistorische lijmknecht
nog wel gebruiken? Twee meter lang is dat gereedschap. Hij zat van boven tot aan de andere
kant onder de memel, en niet een klein beetje. De taak die ik mezelf ( onder ferme druk van
Gusta) had opgelegd kon ik eindelijk uitvoeren. Vooraf bracht ik wat degelijke houtlijm aan
tussen de geloste zwaluwstaartverbindingen, maar dat grote ding aan die lade bevestigen
was ver van klein bier, helemaal geen klein bier voor een klungelaar als ik. De slogan van
zoveel fanfares - “Moed en volharding” - paste ik toe op mijn werkzaamheden en
uiteindelijk lukte het, zelfs zonder veel gesakker.
We zullen nu eens dit gevaarte nader bekijken. Waarom zoveel aandacht besteden aan een
schrijnwerkershulpmiddel ?
Om de eenvoudige reden dat het een voorvaderlijk
gereedschap is en een werktuig dat de meeste lezers van de Swanekoerier nog nooit zullen
gezien hebben, daarom.
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De volledige lijmknecht die met zorg en met moeite aan onze kapotte la werd aangebracht.

1.= de hendel. 2 de schroefspil en 3 de beweegbare
bek die tegen de te lijmen delen aandrukt.

Grootvader “Petere” Spits
(Carolus Ludovicus Spits , °1873 - +1944)

1 Is een hedendaagse lijmtang of lijmknecht, ’t is deze die ½ cm te kort was.
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De hendel en de schroefspil

De vaste bek of het vast gedeelte met de plug die ik door het gat stak maar die niet sterk genoeg bleek voor de
druk. Daarnaast de vaste bek of het vast gedeelte met de plug die ik door het gat stak maar die echter niet
sterk genoeg bleek voor de druk.

Toen ik deze laatste foto bekeek zag ik dat de vaste bek op de verkeerde plaats zat. Ik
besefte toen dat ik van de vaste bek eigenlijk de beweegbare moet maken en omgekeerd…

mijn grootvaderlijke lijmknecht moet ik dringend insmeren met white spirit. Er zit op mijn
geërfd gereedschap zoveel memel in dat werktuig dat ik anders een lijmknecht heb die nog
alleen uit gaten zal bestaan....werk met zoiets. Ik heb je toch niet gelijmd zeker!?
Louis Schoeters 23.9.2010
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Welke zijn jouw ezelsbruggetjes ?
Toen we naar school gingen, maakten we gebruik van ezelsbruggetjes om sommige
begrippen, opsommingen of woordspelling gemakkelijk te onthouden. Dit memotechnisch
middeltje is een woord of een zinnetje dat meestal met de zaak niets te maken heeft. Het
woord ‘ezelsbruggetje’ is waarschijnlijk afkomstig van het feit dat een ezel maar een heel
klein randje nodig heeft om snel op de plek van bestemming te geraken. Het woord bestond
reeds in de Latijnse Scholastiek van de middeleeuwen (pons asinorum). Omstreeks 1500
verstond men onder een ‘pons asinorum’ ook een zeshoekige figuur, die dient als hulpmiddel
bij de studie van de logica, om de middelterm van een syllogisme te vinden. Een voorbeeld
van een syllogisme is: 1- ik kan in mijn jas, 2- mijn jas kan in mijn valies, 3- dus ik kan in mijn
valies.
Het meest gekende ezelsbruggetje is ’t kofschip, om het gebruik van de t in het verleden
deelwoord te kennen. Om te weten of een maand 30 of 31 dagen heeft, tel je de knokkels
(de bultjes zijn 31 dagen) of de kuiltjes tussen de knokkels (die vertegenwoordigen 30
dagen). Enkel het eerste kuiltje voor de maand februari telt minder dagen.
De Franse é en è hebben ook een paar middeltjes. Met een beetje fantasie vormen de
accenten in élève twee zeilen aan de mast, dus eerst é en dan è. Een hélicoptère moet eerst
opstijgen (é) en dan dalen (è). We kennen het zinnetje: “Hier wacht mijnheer van Dale op
antwoord” om de volgorde van de wiskundige bewerkingen uit te voeren: haakjes,
worteltrekkingen, machtsverheffingen, vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken.
KNAP: de kathode is negatief en de anode is positief. Spar = solo en den = duo. Dit wil zeggen
dat de naalden van de spar afzonderlijk zijn ingeplant en die van de den twee bij twee. Hoe
onthouden we de kwartieren van de maan? De kleine letter p van het Franse woord premier
duidt op het eerste kwartier, omdat het boogje van de p naar rechts wijst. De kleine letter d
van het woord dernier duidt op het laatste kwartier, met het boogje van de d naar links.

Spar, Picea

Zwarte den, Pinus nigra

In grotten gebruiken we ook een paar Franse woordjes. Voor de stalactieten denken we aan
het Franse tomber = vallen, die dus hangen. Stalagmieten staan dan met het Franse monter
voor het stijgen. Voor beginnende zeelui bestaat het ezelsbruggetje GRAS, wat staat voor:

De Swanekoerier juli – aug. 2017

108

Groen Rechts Aan Stuurboord. Men kan stuurboord ook onthouden voor rechts omdat in het
woord ‘stuurboord’ tweemaal de letter r voorkomt. Bakboord is dus rood en links. Bij roeiers
is de kraag van de bakboordriem rood en deze zit aan de rechterkant van de roeier. De
groene stuurboordriem is links van de roeier. Bij wedstrijdroeien zit de roeier met de rug
naar de vaarrichting en blijven de kleuren dus steeds aan de correcte kant van het vaartuig.

Stalactiet

Stalagmiet

De Steenbokskeerkring ligt onder de evenaar, want een steen valt naar beneden. Daarbij kan
een steenbok niet op een kreeft zitten maar een kreeft kan wel op de steenbok zitten.
Pinguïns komen voor op de Zuidpool ( ui in de twee woorden). Biceps gebruik je om te
Buigen en de Triceps om weer recht te Trekken.
De meest bekende meetkundige stelling, de Stelling van Pythagoras, wordt ook wel eens het
‘ezelsbruggetje’ genoemd. Hierbij wordt bewezen dat het vierkant van de hypotenusa van
een rechthoekige driehoek gelijk is aan de som van de vierkanten op de twee andere zijden.

Nog heel gekend is het vuistregeltje met het thee drinken : Ik drink nooit “T”, gij drinkt altijd
“T” en hij drinkt alleen “T” als hij tegenwoordig is. Hoe onthoud je hoe je professor moet
schrijven? Je kan best aan kledingstukken denken. De professor zit in zijn Fauteuil met twee
Sloffen aan. De professor draagt een Frak met twee Schouders.
Hoe onthoud je dan de schrijfwijze van het woord fauteuil? Je kan denken aan: Faute + Uil.
Wanneer spreekt men de C uit als een S en wanneer als een K ? Onthou dan het zinnetje: Op
Cyprus verkoopt men Citroenen voor 1 Cent. C wordt als S uitgesproken als de C gevolgd
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wordt door een e of i. Bij de andere klinkers wordt de C als een K uitgesproken. De uitspraak
van het woord ‘circus’ is dus ‘sirkus’. Hoe spreek je dan de naam ‘Cicero’ uit? Met een s of
met een k? In het klassieke Latijn ten tijde van Cicero 17 was de enig mogelijke uitspraak met
een k. Mijn professor Romeinse geschiedenis sprak steeds van ‘Kikero’. Voldoende bronnen
geven aan dat de ‘palatalisering’ van k voor een e of een i slechts veel later heeft
plaatsgevonden, waarschijnlijk voor de derde eeuw na Christus. De gepalataliseerde
uitspraak is een gevolg van het kerklatijn.18

Cicero op zestigjarige leeftijd

Voor kinderen die net leren schrijven, is het nog wel eens moeilijk om te onthouden of bij
‘ui’ eerst de i of eerst de u geschreven moet worden. De U is het ijzer, dan komt de spijker
met de tik erop. Hier wordt uiteraard de i mee bedoeld.
Het gebruik van ‘als’ en ‘dan’ blijkt soms niet gemakkelijk te zijn. Het ezelsbruggetje voor de
als-dan regel is : Eerst ALS en DAN dan.
Als iets het een/andere overtreft is het altijd DAN en niet ALS.
Bijvoorbeeld: Ik ben beter (groter) … jij. Dat overtreft, dus is het DAN.
Ik ben net zo goed (groot) … jij. Dat is niet overtreffend, dus is het ALS.
Dus niet: Ik ben ‘groter als’ jij.
Ik hoop dat deze hulpmiddeltjes interessant zijn voor u. Hoe onthoud je de spelling van het
woord ‘interessant’? 1 rok, twee sokken.
Eén rok, dus eenmaal de letter r en twee sokken, voor tweemaal de letter s.
Hugo Lambrechts-Augustijns

17

Marcus Tullius Cicero werd geboren in het Latijnse stadje Arpinum op 3 januari 106 v. Chr. en overleed in
Caieta op 7 december 43 v. Chr. Hij was een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof. Zijn leven viel
samen met de overgang van de Romeinse Republiek naar het keizerrijk en hij was zelf betrokken bij de meeste
politieke gebeurtenissen uit die tijd.
18
Bron: professor Eugeen Roegiest, linguïstiek van de Romaanse talen en het Spaans in het bijzonder,
Universiteit Gent.
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Heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve : de zorg voor verfraaiing.
Bezoekers van het heemerf zullen het al opgemerkt hebben : aan de straatzijde is een mooi
houten raamwerk verschenen met daarop in sierlijke letters de namen van de hoeve en de
molen. Daaronder is plaats voorzien voor het aankondigen (inwisselbaar) van activiteiten
zoals de meiboomplanting of de molenfeesten. Het geheel ziet er zo uit :

(foto A. Geens)

Dat infobord is alweer een fraai stukje huisvlijt, geconstrueerd in het werkhuis van
heemkringlid Mil Vanpelt. Hij is ook de man die de goede werking van alle onderdelen van
de Kaasstrooimolen met argusogen bewaakt. Noodzakelijke onderhoudswerken worden
tijdig gesignaleerd en zo nodig worden zelfs sommige dringende herstellingen eigenhandig
uitgevoerd. Meteen een flinke bijdrage om de oude windreus in goede conditie te houden !
Het moet gezegd dat het heemerf aan de Bruggeneindse Heibaan een pareltje is, dat zonder
meer kan wedijveren met zowat alle soortgelijke in Vlaanderen uitgebouwde heemkundigculturele ontmoetingsplaatsen. Met bijzondere dank aan de niet aflatende zorg van onze
beheerder-voedstervader Gaston en zijn Marieke !
Twee historische monumenten vormen de kern van dit harmonisch geheel : in de schaduw
van de eeuwenoude Kaasstrooimolen (begin 15e eeuw was al sprake van de zogeheten
“molen van Hulshout”, waarmee de Bruggeneindse molen werd bedoeld 19) werd de al even
eerbiedwaardige Pandoerenhoeve heropgericht, waar we op de haardbalk het jaartal 1624
kunnen aflezen. Maar er is meer : zelfs het varkenshok is een origineel streekeigen bouwsel !

19

Karel Lemmens – De molens van Heist-op-den-Berg ; p. 1 e.v. Uitgave Heiste Heemkring Die Swane 1990.
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Een houten bornputkuip en een gereconstrueerd bakhuisje, met een houtoven waarin op
tijd en stond ambachtelijk brood wordt gebakken, vervolledigen het geheel.
Toch zal de aandachtige bezoeker wellicht opmerken dat er een element ontbreekt om het
plaatje helemaal te doen kloppen : nabij de waterput hoort immers onafscheidelijk een
“putstelling” te staan. Die stond er wel toen de Pandoerenhoeve in gebruik werd genomen,
maar ze verdween helaas na enkele jaren omdat het hout aan de voet van de staak zodanig
verrot was dat de hele zwik tegen de vlakte ging. Omdat het grasveld rond de waterput op
zomerse zondagen een druk bezochte plek is, werd daarna om evidente veiligheidsreden
geaarzeld om een nieuwe putstelling aan te brengen.
Wat maakt nu zo’n schepmechanisme bij een 17e-eeuwse hoeve zo bijzonder ? Daarvoor
gaan we te rade bij Dr. Jozef Weyns, die daarover en over de Heistse waterputten in het
algemeen een zeer boeiende studie heeft gepubliceerd in het heemkundig jaarboek “ ’t
Zwaantje” uit 1950, getiteld “Onze Kempische bornputten” 20. We citeren :
“…Nergens is de put in ’t uiterlijk beeld van huis of hoeve zo belangrijk als te onzent in de
Kempen. Ons putsysteem heeft inderdaad een monumentaal uitzicht : tot de vertrouwde
verschijning van de oude Kempische hoeve hoort steeds de hoog en schuin opschietende
zwengelboom van de borreput. Waar deze putstelling verdwijnt, wordt het beeld van onze
voorvaderlijke Kempische woning in een van zijn wezenlijke elementen verminkt.”
En in een voetnoot schreef hij bovendien het volgende :
“Zou, voor een hoeve of landhuis in Kempische streekstijl opgevat, de borreput met
zwengelboom in sommige gevallen niet als een treffend motief kunnen worden bewaard? Bij
een landelijk opgevat Kempisch heemkundig museum zou onze borreput in ieder geval niet
mogen worden vergeten ! Voor ons Heists museum in wording wordt al het ijzerwerk der
verdwijnende putten (haken, klemmen, ringen, kettingen, hoefijzers, dreghaak…) in dank
aanvaard, in afwachting dat we ook voor een hele putstelling met mik, die ergens zou
afgebroken worden, een plaats van aanwending kunnen vinden.”
In 1950 stond heemmuseum Die Swane nog in de steigers en van een heemerf aan de
Kaasstrooimolen, met een authentieke Kempense lemen hoeve, was toen in de verste verte
nog geen sprake. Toch sprak onze eminente heemkundige zich toen al uit voor het
conserveren van de putstelling, waarvan er in die tijd, volgens het bij het artikel afgedrukte
kaartje, nog meer dan 50 bestonden in Heist en Hallaar. Zag hij in die dagen al de
mogelijkheden die een heus heemerf zou kunnen bieden als verlengstuk van het nog op te
richten heemmuseum ? We kunnen niet precies inschatten hoe ver het visionaire inzicht
van Weyns reikte, maar we weten wel dat zijn droom om voor het museum ergens een
originele “putstelling met mik” op de kop te tikken niet werd vervuld. Die constructies
verdwenen immers gelijktijdig met de aloude waterputten, die in een razend snel tempo
werden gedempt of dicht gelegd toen ook de Heistenaren eind jaren ’50 (de watertoren op
20

’t Zwaantje II – Volksalmanak voor het land van Heist 1951 – Uitgegeven door de Heistse Heemkring Die
Swane 1950 - Dr. Jozef Weyns – “Onze Kempischebornputten”, p. 39-68.
.
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het Hoogbergbos werd in 1959 ingehuldigd) mochten kennis maken met het comfort van
waterleiding in huis.
Het kan niet genoeg worden benadrukt welke maatschappelijke impact de beschikbaarheid
van water uit een kraantje heeft gehad. Nog tot een eind voorbij het midden van de vorige
eeuw was het graven van een “berrepit” immers het eerste waarmee men begon voor er een
huis kon worden gebouwd. Die zelfde bornput zal van dan af een centrale functie hebben in
het dagelijks leven, want water putten was een van de meest essentiële en courante taken
in elk huishouden. Tal van systemen waren in zwang om het heldere putwater naar boven
te hijsen en die staan allemaal uitvoerig beschreven in het artikel van Jozef Weyns” 21.
Eén van die systemen, alleen bruikbaar in lager gelegen gebieden waar de grondwatertafel
op een niet al te grote diepte bereikbaar was, is dus die fotogenieke “zwik”. Talrijke foto’s
en tekeningen tonen aan dat onze voorouders een ruime variatie kenden in vorm en
constructie van putstellingen en het is dus een boeiende oefening om die van naderbij te
bekijken. Vermits de Pandoerenhoeve dateert uit het begin van de 17 e eeuw, ligt het voor
de hand om eens te onderzoeken wat er in die periode zoal in gebruik was.
Laat ons dus even rondneuzen in de werken van David Teniers de Jonge (1610 – 1690), de
zeer productieve, in Antwerpen geboren Vlaamse schilder, die in de tijd toen de in 1624
gebouwde Pandoerenhoeve nog nagelnieuw stond te pronken aan de Pandoerenhoek, het
boerenleven heeft uitgebeeld in talloze schilderijen. Bekijken we even zijn “Bleekweide” (uit
ca. 1640) waarop aan de linkerkant een vrouw te zien is die bezig is met water te putten :

21

De uitgave Zwaantje II – Volksalmanak voor het land van Heist - is helaas een zeldzaam werkje, alleen nog
te vinden in de gespecialiseerde tweedehands boekhandel (zoals internetboekenwinkel “Boekrijk”).
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Wanneer we dit tafereel uitvergroten, dan vallen een aantal kenmerken op aan de
putstelling, die door Teniers - zo veronderstellen we - waarheidsgetrouw werd afgebeeld :
- De staak bestaat uit een boomstam met natuurlijke “mik” bovenaan
- Om het geheel stabiel te verankeren zijn er meerdere grondsteunen aangebracht
- De zwengelboom (of wip of ligger) is erg dun aan de kant van de schepstok
- Boven aan de staak is een speciale schuine steun aangebracht voor de zwengelboom.
Onderaan :
Een
nagenoeg
identieke
constructie als deze die door
Teniers werd geschilderd, nl. een
steun voor de zwengelboom,
vond Weyns terug bij de
waterput van een hoeve in Putte,
gelegen
aan
de
Waversesteenweg.

Uit ‘t Zwaantje II :
De bornput met mik en
zwengelboom is een wezenlijk deel
van het beeld onzer voorvaderlijke
Kempische hoeven. Hoeve te
Herselt, Neerstraat ; anno 1772.

Schets naar foto (J. Weyns)
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De waterput die Teniers ons hier toont op een van zijn vele schilderijen van het boerenleven,
heeft onmiskenbaar veel overeenkomsten met wat we kunnen zien op foto’s en schetsen
van putstellingen die 3 eeuwen later te boek werden gesteld. Afbeeldingen van putstellingen
zijn overigens maar dun gezaaid op de vele doeken met landschapstaferelen die we kennen
uit de tijd van de grootmeesters van de barok zoals Teniers en Jan Breughel de oudere (zijn
schoonvader). Galgen waren in die tijd meer in trek…
Ook deze prachtige tekening, terug te vinden in het reeds aangehaalde jaarboek ’t Zwaantje
II, willen we onze lezers niet onthouden. Dr. Weyns noteerde daarbij :
“Uitzicht van bornput en omgeving te Wiekevorst, Hoogbraak, op 4 juni 1950. Vooraan de
‘mozegoot’, geheel rechts een slijpsteen ; de putkuip is door twee steunen geschoord.
Tekening naar foto.”

Wat we zowel uit de 17e- eeuwse als uit de meer recente afbeeldingen kunnen afleiden zijn
de steeds weer aanwezige schoren die onderaan tegen de staak met de mik zijn geplaatst.
Logischerwijs zorgde men er steeds voor dat het geheel stabiel genoeg stond om de
krachten op te vangen die worden gegenereerd door de topzware, op en neer gaande ligger.
Bekijk ook eens de putstelling naast de waterput aan Ter Speelbergen : weerom ontbreken
de steunbalken onderaan niet ! Hier zijn ze zelfs al mooi begroeid met klimrozen.
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Bij deze waterput in Bokrijk is ook de hiervoor beschreven steunconstructie te zien voor de
ligger, waarmee men precies kon afstellen hoe hoog de emmer kon worden opgetild om
hem vervolgens comfortabel over de putrand te kunnen heffen. En ook hier werd de staak
voorzien van voldoende schoren voor de stabiliteit.

(Foto Gaston Van den broeck)

Misschien ligt hierin – en natuurlijk ook het verrottingsproces van het hout - de oorzaak van
het “wreed accident” aan de Pandoerenhoeve, toen met name de hele putstelling het loodje
legde. Deze oude foto van het heemerf getuigt dat de broodnodige ondersteuning onderaan
de staak hier ontbrak.

Ten slotte nog deze bijzonderheid. Als de mogelijkheid zich voordeed - werd er soms voor
gekozen om een stevig gewortelde boom met natuurlijke mik als staander te gebruiken en
dan waren steunpalen overbodig. Die omstandigheden zijn aan de Pandoerenhoeve
uiteraard niet aanwezig. Bij een heemkundig verantwoorde en zeer gewenste heropbouw
van de putstelling geldt daarom deze dringende aanbeveling : gelieve de staander stevig te
stutten !
André Geens
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Elke dood heeft een oorzaak – Bidprentjes vertellen het (deel 4).
Nadat in de vorige afleveringen al een reeks met soms verbijsterende omschrijvingen van
doodsoorzaken de revue passeerde - meestal rechtstreeks gelinkt aan
oorlogsomstandigheden - vervolgen we met weerom zeer bizarre details die men bij een
overlijden kwijt wilde op het doodsprentje, soms op het gênante af… Omdat we meestal
niets weten over de overledene komen sommige vermeldingen over als heel mysterieus.
Hier volgt een vierde selectie uit de rijke bidprentjesverzameling die berust in het
heemkundig archief van Die Swane :
Aan de verkleefdheid der zijnen ontrukt (14 ½ jaar)
Aan uitputting bezweken in 't kamp
Aldaar aan de liefde zijner moeder en grootmoeder onttrokken
Bij ongeval in de Scheldewateren verdronken
De uitvaartplechtigheid, waartoe elke bewuste Vlaming wordt uitgenodigd
Door een droevig ongeval getroffen
Door toedoen van een ander uit het leven gerukt
Droevig aan zijn einde gekomen
Een medikamentje teveel ingenomen
Een ongeval op weg naar huis
Een smartelijk ongeval op weg naar de zondagsmis
Een smartelijk werkongeval aan boord van een baggerschip
Een verkeersongeval: “heb ik, met ons tweede kindje, toch afscheid van jullie
genomen”
Hij is verdwenen als een bloem des velds
Ik werd op de baan naast mijn gespan weggerukt en neergeveld
In een stormavond langs de baan is hij onverwacht en eenzaam omgekomen
In malkanders armen om het leven gekomen
Jammerlijk om het leven gekomen. We staan machteloos tgo deze onzinnige dood
Laffelijk vermoord
Laffelijk vermoord op den Vaartdijk te Wommelgem
Levenloos aangetroffen
Levenloos aangetroffen na 8 jaar vermist te zijn
Omgekomen bij een vliegtuigongeval
Omgekomen in bevolen dienst
Ongelukkig omgekomen
Onschuldig vermoord
Onschuldige slachtoffers van de moordoverval te Aalst
Onverwacht, in den donkere, gewelddadig de dood ingestuurd
Op laffe wijze vermoord in journalistieke opdracht
Op nieuwjaarsavond 1944 brutaal uit het leven gerukt
Plotseling aan 't leven ontrukt
Poging tot doodslag en moord op zijn moeder; pleegde zelfmoord
Schielijk om het leven gekomen
Slachtoffer van de roofoverval Delhaize Aalst
Slachtoffers van geweld
Smartelijk omgekomen tijdens mijnramp
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Smartelijk ongeval in de kolenmijn
Smartelijk ongeval tijdens zijn militaire dienst
Spijtig ongeluk, al spelend op de boerderij
Stierf door eigen hand
Ter herinnering aan het naar-den-hemel-gaan van Nicole op den 3den verjaardag van
den eervollen dood van haar vader
Tijdens een verkeersongeval aan de zijde van zijn vrouw weggerukt
Tragisch ongeval met zijn fiets
Tussen 's Hertogenbos en Engelen omgekomen bij het omslaan der marktschuit
Uit het leven gerukt
Uit het leven weggerukt
Uit ons midden weggerukt in de bloei zijner jaren
Verdronken in een tuinvijvertje
Vermoord samen met Marietje Kessels
Wanhoopsdaad
Zelfdoding door ophanging
Gedood ten gehuchte Werft
Deze laatste zin trekt de aandacht omdat het plaatselijk toponiem “Werft” hier nogal
verrassend en uitdrukkelijk bij de doodsoorzaak werd vermeld. De omschrijving “gedood”
doet op het eerste gezicht denken aan een ordinaire moordzaak, maar algauw bleek het te
gaan om een destijds zeer geruchtmakend voorval dat zich toch weer had voorgedaan tijdens
de oorlog, namelijk in maart 1916, tijdens de Duitse bezetting te midden van Wereldoorlog I.
Het slachtoffer was een vrouw, de 51-jarige Maria Mariën, geboren in Berlaar.
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Waarover ging het precies ? Het standaardwerk van René Patteet over de 1 e Wereldoorlog 22
bracht opheldering. Daarin wordt een hoofdstuk gewijd aan het omvangrijk oorlogsdagboek
dat door de hoofdonderwijzer van Berlaar-Heikant, J. De Belser, werd bijgehouden van in de
maand juli 1914 tot juni 1919. Bijna dag na dag schreef De Belser op wat zich in Heikant en
wijde omgeving afspeelde tijdens die lange oorlogsjaren. Op 2 maart 1916 noteerde hij :
...”men zegt dat Marie Mariën op weg naar Heist door een Duitser is neergeschoten. Ze was
vermoedelijk op slag dood. We vernemen hierover dat het slachtoffer naar Heist portretten
voor een eenzelvigheidsbewijs was gaan halen of ging halen. En omdat ze nog geen pas had,
de Duitse wacht had willen vermijden. Ze heeft het spoor tussen de trekschuif van de straat
van Werft en de statie van Heist willen overschrijden, waar ze door één of meer wachters van
de Heistse bezetting werd verrast. Door deze werd zij naar de wacht overgebracht. Toen zou
zij een poging tot ontvluchten ondernomen hebben en het op een loop gezet hebben. De
wacht zou haar dan neergeschoten hebben om 11.30 u. Het schijnt dat het slachtoffer
vreselijk heeft geschreeuwd en gekermd vooraleer te sterven…”

De gemeente Heist vond het zelfs nodig om i.v.m. dit incident een affiche ter verwittiging te verspreiden.

Het tragisch voorval beroerde oude Heistenaars nog tientallen jaren nadien. Bij het
doodsprentje vonden we een krabbel van René Lambrechts met twee getuigenverklaringen
uit februari 1955. Juul Luyten verklaarde : “van verre doodgeschoten door een Duitse
sentinel toen zij te Werft over den spoorweg ging omdat de beemden onder stonden”. Waar
Leys wist dan weer te vertellen : “Zij ging lopen. De Duitser achtervolgde haar tot Werft en
schoot ze nog van dichtbij dood. Ze was achter Kerkstoel over de route gegaan.” Blijkbaar
had ieder zijn waarheid over de tragische en volstrekt nutteloze dood van Maria Mariën uit
Berlaar-Heikant…
(red.) - Info bidprentjes : Germaine Nys
22

R. Patteet- “De regio Heist in de Grote Oorlog 1914-1918” – Vergeten en…verzwegen oorlogsfeiten uit de
Zuiderkempen – deel 1 - Uitg. Koninklijke Heemkring Die Swane Heist-op-den-Berg 2009. p. 327.
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Het oorlogsverhaal 1940-1941 van Jules Cannaerts (°1919 - +1988) - deel 3
Uit de notulen van de vijand, 192 R.I. :
“kleine groepjes Belgische soldaten (Vlamingen) gaven zich over met de witte vlag in
Meigem. We voelden dat de weerstand gering was en zijn dus verder vooruit getrokken, ook
al was dat niet voorzien in de planning. Het was geen heftige aanval.”
Later ontving kolonel Gondry een onderscheiding omwille van : “Alhoewel hij zich in een
extreem kritieke situatie bevond te Nevele, toch alles gedaan heeft wat mogelijk was om de
vijand te bestrijden. Met de weinige middelen die hij ter beschikking had, heeft hij Nevele
terug ingenomen en heeft hij de sector maar verlaten dan na uitdrukkelijk bevel, nadat hij
praktisch alle mogelijk beschikbare middelen had uitgeput.”
Relaas 1-e Bat : met hulp van 15Li steken de Duitsers rond 09.00u het kanaal over. 15Li
geeft zich massaal over; majoor De Meyer verlaat zijn commandopost. De manschappen
weigeren te schieten. Onderluitenant Woestijn wordt samen met zijn peloton
krijgsgevangen genomen.
Kolonel Gondry (7Li) rapporteert in juni 1940 over het laakbaar gedrag van majoor De
Meyer, die de manschappen in de steek had gelaten, met valse uitleg over de
omstandigheden (was zijn troepen kwijtgespeeld); hij begaf zich niet naar de commandopost
7Li. “Het is dus duidelijk dat De Meyer gelogen heeft om de schijn van lafheid te verbergen
en dat hij de korpschef in diskrediet heeft willen brengen”.
“Op 3 juni heeft Generaal Vantrooyen (Commandant 4 DI) De Meyer uit zijn functie
ontheven. In de nacht van 3 op 4 juni heeft De Meyer opnieuw zijn troepen verlaten, hij liet
een brief achter voor Kolonel Gondry. Er zijn ook getuigenissen dat hij in het bijzijn van
ondergeschikten beledigende taal heeft gebruikt t.a.v. de Koning.”
2-e Bat : Om 09.25 wordt bevel ontvangen om “te schieten om de militairen die zich met
witte vlag overgeven”. De vijand infiltreert, maar trekt zich plots terug en laat fietsen en
lichte wapens achter. Commandopost op de baan Nevele-Poesele wordt heringenomen met
hulp van de Jagers (majoor Sondervorst). De vijand is tegengehouden. Terug op de
commandopost te Poekebeek. Om 15.00 u worden munitie en wapens gerecupereerd.
4Cie : “Vermits 15Li zich gevangen gaf verrast de vijand ook 4Cie, de verrassing is volledig,
officieren en soldaten gedemoraliseerd, leggen de wapens neer; 4Cie met OLt September
worden gevangen genomen, samen met het overschot van 4D.I.”.
3-e Bat: bevindt zich in 2-e lijnsverdediging
Majoor Vansighem (III/7Li) wordt achteraf gelauwerd om volgende reden : “het bataljon
stond met verzwakte krachten in 2-e echelon te Poesele, terwijl het eerste echelon bijna
volledig geneutraliseerd was. Spijts hevig bombardement heeft hij met de grootste
krachtdadigheid weerstand geboden; tenslotte slechts teruggetrokken na bevel, alzo blijk
gevend van de wilsveerkracht van de overblijvende eenheden van het regiment, kost wat
kost zich aan het terrein vastklampend”.
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13Cie: ziet vijf Duitse soldaten langs achter de stelling binnendringen; om 09.45 u bieden
enkele manschappen nog weerstand maar uiteindelijk massale overgave; “de officieren
weten te ontsnappen”; iedereen gevangen behalve de sergeanten Nayaert en Hootekiet, 3
korporaals en 31 soldaten. Ook de schrijver van het dagboek 13Cie, korporaal Raes, wordt
gevangen genomen.

Belgische soldaten gaan in krijgsgevangenschap. Sommigen hebben nog wat bagage of proviand bij zich.

VAN 26 MEI TOT 11 JUNI 1940
De Ardense Jagers bieden nog weerstand, wat overblijft van 7Li ondersteunt hen. Op 26 mei
om 10.00 u komt het commando aan in Veldhoek, de volgende dag naar Steene; op 28 mei
geeft het Belgisch leger zich over; alle munitie en uitrusting wordt ingeleverd op het
gemeentehuis van Steene; voor 7Li is dat 11 camions, 3 wagens met levensmiddelen, 4
personenwagens, 9 tractoren, 40 paarden, 2 mobiele keukens, en artillerie en
keukenmaterieel.
In het veldboek van 13Cie wordt vermeld : “nog in kas ongeveer 4.000 BEF, en op de
postcheque nog 9.387,84 BEF, en bij Commandant Van Winckel ????? …. “
De Belgische soldaten marcheren via Sint Martens Latem, Wondelgem, Oostakker naar
Zeveneken (rustdag op 3 en 4 juni), daarna naar Kalken. Op zaterdag 8 juni bezoekt een Duits
generaal het kantonnement in Kalken …”het kantonnement wordt binnen en buiten
gepoetst…” ; op zondag 9 juni houdt kolonel Gondry (7Li) een afscheidstoespraak en
vertrekken de soldaten op krijgsgevangenschap.
Rapport van Lt. Kol Vandaele aan het militair archief :
“Het 7Li, dat een glorierijk verleden had uit WO I, heeft deze keer een weinig eervol verhaal
geschreven. Omwille van haar mislukking in de bewaking van het afleidingskanaal, zal
Defensie 7Li niet heractiveren na WO II. Een ereteken is niet gewenst voor 7Li …”
(wordt vervolgd)

Leo Cannaerts – Johan Cannaerts
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Kermisfeest in Schriek
Het lezen van het overlijdensbericht van Josephine Van Duvel (°Schriek, 29 dec 1922, +Heistop-den-Berg, 3 juni 2017), weduwe van de Grootlose biersteker Jos Van Oosterwyck, alias
"Jokke Bock", deed me nostalgisch terugdenken aan de vele kermisfeesten die mijn moeder
hield in de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw.
In de zomer heeft Schriek twee kermissen, de eerste rond 24 juni, de feestdag van Sint-Jan,
en de tweede begin september. Op de kermiszondagen hield mijn moeder feest voor gans
de familie. Ik heb geen exacte berekening gemaakt, maar volgens een ruwe schatting denk
ik dat er zowat dertig à veertig volwassen personen aanwezig waren en dan nog een hoop
kinderen die ik op ongeveer vijfentwintig schat. Hoe mijn moeder het klaarspeelde om voor
al die mensen een volledig middagmaal te serveren met soep, patatten - nieuwe met SintJan-Kermis ! - met verse groenten, rosbief en varkensgebraad en rijst- of andere pap, joost
mag het weten ; ik weet het niet, maar bij mijn moeder lukte de klus altijd. In de namiddag
was er dan nog een broodmaaltijd met beleg, koude schotel en frikadellen met kriekenspijs
en de nodige vlaaien.
Tussen middagmaal en avondmaal kwam er echter ook nog een toemaatje en dit speciaal
voor de kinderen : "kreemgelas", ijskreem of "crème". In de voormiddag werd er een grote
blok ijs gehaald bij de biersteker gebr. Van Oosterwyck, bij den "Bock", in de Kapelstraat in
Grootlo. In die tijd werkten nog veel cafés met ijs om hun drank gekoeld te krijgen in de
warme maanden. Zo'n blok ijs was een balk van circa 20 x 20 cm en 1 m lang. In een jute
aardappelzak gerold werd de blok ijs met de fiets naar ons thuis gehaald, alwaar hij op een
koele plek gelegd werd. Na het middagmaal maakte mijn moeder een "kreemgelaspap" en
na afkoeling werd begonnen met het handmatig draaien van de "kreemgelas". Hiervoor had
men een toen goed bekend toestel ter beschikking, zoals onderstaande foto duidelijk maakt.

ijspin

Het was een houten vaatje waarin een metalen keteltje stond. Tussen houten vaatje en
keteltje was er ruimte om ijs in te brengen. De grote ijsblok werd met hamer en ijspin tot
kleinere blokken gekapt. In het keteltje kon men met een hendel houten spatels laten
draaien.
Door de koelte van het ijs en de spatels werd de pap alsmaar dikker om uiteindelijk
"kreemgelas" te worden. Om de vriestemperatuur te verhogen werd op het ijs zout
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gestrooid. De jongste kinderen mochten beginnen met draaien. Als bij het draaien de pap
stijver en stijver werd, dan werd de inzet van sterkere krachtpatsers gevraagd. Eerst kwamen
de al wat oudere kinderen aan de beurt en het laatste loodje klaarden de sterkste
volwassenen.
Door de tand des tijd geraakte ons "kreemgelas-toestel" in verval en het eerste wat kapot
ging was het houten vaatje. Om toch nog kreemgelas te kunnen draaien heeft mijn broer
dan een ijzeren vat geconstrueerd.
Onderstaande foto's geven het toestel weer zoals het er nu uitziet.

Nog een toemaatje bij het kermisverhaal. Enkele jaren geleden, toen ze in het rusthuis
verbleef, vroeg ik eens (een stomme vraag ??…) aan mijn bejaarde moeder welke nu het
merkwaardigste kermisfeest was dat ze ooit gedaan had. Toen kreeg ik van haar spontaan
het volgende antwoord : “de kermis in bed “… In gedachten viel toen opeens mijn frank (of
euro), want negen maanden na Sint-Jan-Kermis bracht ze haar eerste kind ter wereld, mijn
oudste zus...
Eric Van Loo
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Het gehucht Kleine heide onder Itegem
In Swanekoerier nr. 3 konden we in een artikel van Luk Herteleer nader kennis maken met de historische hoeve
’t Spinnewiel in Itegem. Over het gehucht “Kleine Heide”, waar de oude hoeve gesitueerd is, en over de
omgeving valt ook heel wat te vertellen, zoals blijkt uit deze bijdrage van Leo Buts.

Ieder dorp had een centrale kern, de Plaetse genaamd. Daarnaast waren er nog de
heerdgangen of gehuchten, meestal, de Plaetse inbegrepen, zeven, een getal dat iets
mystiek heeft. Elk gehucht had op zich zijn kern van huizen of hoeven. De grote hoeven
ervan lagen meestal iets verder op hun eigen domeinen. Naar huidige normen en situaties is
het uiteraard moeilijk om de kernen te bepalen. Soms rest ons nog wat zichtbaars of
archiefmateriaal om de verdwenen kern te bepalen.
Onze bezochte hoeve, nu als taverne ’t Spinnewiel gekend, situeert zich op de zuidelijke
grens van het gehucht Kleine Heide in ‘het hoge noorden’ van Itegem, en ten noorden van
gehucht Heikant. Situeren we dit meest noordelijk gehucht Kleine heide eerst even :
-

de noordzijde grenst met de Nete aan Bevel (gemeente Nijlen);
de oostzijde grenst eveneens via de Nete aan Herenthout (nabij ’t Schipke)
westwaarts grenst dit met een eenvoudige perceelsgrens aan Gestel (gemeente
Berlaar)
zuidwestwaarts grenst dit aan Berlaar, deels met een straatje en een gracht.
zuidwaarts aan het gehucht Heikant.

Het feit dat met Gestel een begrenzing werd ingesteld met een eenvoudige perceelsgrens, is
niet zo vanzelfsprekend vóór het ontstaan van het kadaster. Het wijst mijns inziens nog op
de band met Gestel en het kasteel ter Hameiden (Rameyenhof), waar onze dorpsheren van
de familie Immerseel tot 1672 steeds hun residentie hebben gehad.
En dan rest ons het moeilijkste van al : waar scheidt zich de Kleine Heide van het gehucht
Heikant onder Itegem? Niemand kan tegenwoordig hier nog enige aanwijzing over geven,
laat staan dat nog iemand weet waar het gehucht Heikant gesitueerd was. Uit de lezingen
van talrijke documenten in het oude archief van Itegem met betrekking tot verkopen,
verhuren en andere (o.a. kadastrale legger 1637), konden wijlen vader Emiel en ikzelf reeds
vroeger uitmaken dat de begrenzing als volgt verliep: beginnende westwaarts aan de
gemeentegrens met Berlaar vervolgen we over de Lievenstedestraat naar de
Bevelsesteenweg. Van daar steken we over naar het kruispunt Driehoekstraat met Hooiweg.
We vervolgen langsheen de Hooiweg oostwaarts tot even voorbij de aansluiting met de
Haringstraat, waar precies taverne ’t Spinnewiel is gesitueerd en gaan dan linksaf om
vervolgens recht op de richting Nete te gaan. Rekening houdende met het feit dat de oude
Roozendaelse schans met het Nonnenboske ook onder Kleine Heide gesitueerd worden
(kadaster 1637), moet dit de grens zijn.
In het gehucht Kleine Heide treffen we nog een min of meer driehoekige omlijning die niet te
groot is om een biest of gezamenlijk graasland te betekenen. Een oude Frankische traditie
wil dat nadat men met het vee was uitgetrokken om te grazen, de hoeders de kudden voor
de nacht bijeendreven op de biest (gemeenschappelijke plein). Als enige mogelijke plaats
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voor dit gehucht duid ik de plaats aan gelegen tussen huidige Netelei en Hooiweg. Een aantal
elementen lijken dit te bevestigen. Zo was er vooreerst een misweg die vanuit de
Hon(t)sheuvel recht naar de gehuchtkern komt als een verkorting dwars door de velden
recht naar de gehuchtkern aan de Netelei en Hooiweg om de meest afgelegen bewoners
vervolgens langs de Hooiweg en Kleine Hooiweg naar Itegem ter kerke te laten gaan. Verder
is er ook de aanwezigheid van enige grote hoeven rondom de kern, meer bepaald de
Calenberghoeve, de Thorens en de hoeve, voormalige woning van notaris Coupé (Hooiweg
39). Nog meer bepalend zijn misschien wel de er naar toe lopende straten Driehoekstraat en
Haringstraat, in feite hetzelfde betekenende. Zij geven uit op de driehoek, het gehuchtplein.
En, last but not least, duidt de Ferrariskaart vanaf de Noordelijke punt in de Netelei een baan
aan die recht naar Hullebrug loopt. Al deze punten laten sterk vermoeden dat de
gehuchtkern wel degelijk daar tussen Netelei en Hooiweg moet gesitueerd zijn geweest.
Van zuid naar noord wordt Kleine Heide doorkruist door de Bevelsesteenweg (in Heystraat )
en liep dwars noordwaarts door de heide richting Hullebrug (Popp kadasterkaart, anno 1860,
is dit Bevelsche baen). In de volksmond heette het daar ‘de Itegem hei’.
De Gestelsesteenweg, in 1860 Gestelsche baen, is en was de weg naar Gestel vanaf de
Bevelsesteenweg. Thans is hierbij inbegrepen het kleine straatje naar de Berlaarse
Kijfbossen, alhoewel dit ooit nog Klein Heidestraat en later Hon(t)sheuvel straetje genoemd
werd. In 1847 werd de weg van Berlaar naar Herenthout, die dus Hullebrug passeerde,
aangelegd in kasseien. De Bevelsesteenweg, deels, en de Gestelsesteenweg werden er mee
in betrokken. Ook mee opgenomen in de Gestelsesteenweg, is het kleine straatje naar
tuinplanten Van Houdt, dat verbinding maakt (slechte weg) met de Hertstraat en
Lievenstedestraat (in 1826 Klein heidestraat). De straatnaam spreekt voor zichzelf, want ze
loopt inderdaad naar de kern (niet gehuchtkern maar heidekern) van de Kleine Heide
(Cleynheide) gesitueerd rondom het kruispunt Bevelsesteenweg – Hertstraat – Hooiweg. In
1860 op de Popp kadasterkaart wordt het straatje Hontsheuvel genoemd. Deze naam is
eigenlijk meer een streeknaam. De hon(d)(t)sheuvel is de plaats van executie van vonnissen
geweest, of althans het hontheuvelstraetje, dat naar de Hontsheuvel toe liep. Verderop de
Gestelsesteenweg, in de richting van Gestel, net over de grens, ligt langs de linkerzijde het
galgebos waar eens de galg stond (Ferrariskaart 1777). (23) (24)
In oude archiefstukken vinden we voor de huidige Haringstraat reeds in 1715 de benaming
Heiringstrate, in 1720 Heirickstrate en in 1743 Heirinckstrate. De naam heeft niets met de
vis te maken, ook al zijn de Itegemnaren de spotnaam haringleurders toegedicht. Haring is
het oude woord heirrinck afkomstig van horinck, een oud woord voor driehoek. Immers
geheel de plaats tussen Haringstraat en Hooiweg, maar ook de plaats tussen huidige
Hooiweg en Netelei zijn grote (drie)hoekvormen. De naam Haringstraat betekent dus
‘driehoekstraat’. Daarmee kan de huidige Driehoekstraat, die in de Hooiweg uitkomt,
misschien wel de straat betreffen die naar de driehoek toe loopt.
De Hertstraat (Popp 1860) is het straatje van de Bevelsesteenweg naar de Itegembaan onder
Berlaar. Hert is hier ook gebruikt in de betekenis van Aard of Aert, gemeenschappelijke
23
24

HELSEN J., De woorden wolf en hond in plaatsnamen, uitgave Instituut voor naamkunde, Leuven 1961
BUTS L., Een bijdrage tot de geschiedenis van Itegem, Van straten en pleinen, Itegem 2002.
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turfwinningsplaats voor de gehuchtbewoners. Ter plaatse vinden we tussen Hertstraat en
Bevelsesteenweg nog steeds een driehoekig perceel met een verbindingsstraatje tussen de
twee. De Hertstraat is te verstaan als de straat gaande naar de eert of aard.
Reeds vanaf de 17de eeuw vinden we de naam Hooiweg, maar in 1554, nog de meest
originele naam Hoogewech en hoochwegh. Dit beschrijft wat in feite deze straat is, een
hoger gelegen weg ten opzichte van de Netevallei. Deze weg, die eigenlijk de vallei scheidt
van de droge akkers, ligt dus betrekkelijk hoog. De naam Hooiweg is een verbastering van de
Hoge weg waarlangs het verkeer te voet en te paard parallel met de Nete gebeurde.
De Leemmortersstraat (1646 en 1716) is momenteel volledig verdwenen en leidt naar een
kwacht of poel waaruit leem als bouwmateriaal werd gehaald. Het was dan ook de straat die
ging naar de poel of een vindplaats van leem.
Anno 1860 (Popp) spreekt reeds van de Lievenstedestraet. De naam is verbonden met de
Lievenstede, of beter de stede (woning) van Lieven. Wie die Lieven was, konden we niet
achterhalen. Maar de naam is eeuwenoud (1641) en gesitueerd in de noordwestelijke hoek,
net buiten de heide. In 1705 werd de hoeve door de militairen afgebroken.
In 1681 en 1685 vinden we de Lo(o)ymortersstraat naar aanleiding van een verkoop van de
percelen lo(o)ymorter genaamd. Er waren ook de percelen lo(o)ymorters, met een huis erbij
vanaf 1641. De betekenis van morter of meutter kennen we reeds als moeras of natte
bodem; de naam lo(o)y is niets anders dan bos. Eigenlijk betekent de plaats dus een nat,
drassig bos. Het is dus een straat die naar deze plaats toe loopt. Gezien de vele
overeenkomsten is deze straat dezelfde als de Leemmorterstraat.
De Rijpel betekent niets anders dan een repeltje grond tussen de Lievenstedestraat en de
grens met Berlaar, oorspronkelijk een stukje heide waarop een woning gebouwd werd, thans
Lievenstedestraat percelen A 131, 132 en 133. Bij de aanpassing van de Itegemse
straatnamen ter gelegenheid van de gemeentefusie werd deze naam toebedeeld aan een
zijstraatje van de Bevelsesteenweg dat voorheen geen naam had.
Vrijwel over de hele noord- en oostgrens van Itegem stroomt de Nete. In 1864 werden een
aantal Netebochten weggesneden door een rechttrekkingsprocedure. De oude Netearm ten
zuiden van de Kruiskensberg is er nog een relict van en nog steeds goed te zien. De Nete
had, traditioneel voor onze streek, ook enkele laken of zijriviertjes die al dan niet vanouds
aanwezig, dan wel kunstmatig aangelegd waren om overtollig water dat aan de bruggen
werd opgehouden, te laten ontkomen. Dat ophouden aan de bruggen had de bedoeling om
voldoende waterdebiet te sparen voor de scheepvaart. (25)
We kennen zo aan de overzijde van de Nete een eerste Laak die ontspruit uit de Nete, net
voor de Hullebrug, vervolgens de weg Berlaar-Herenthout onderduikt om opnieuw in de
Nete te vloeien even voorbij de Hullebrughoeve. De Laakbrug daar heeft in zijn functie als
waterafvoer ook de uitrusting om schotbalken te plaatsen, zoniet zou mogelijk alle water er
25

BUTS E. en L., Een bijdrage tot de geschiedenis van Itegem, Pinzieleke ofte den Engel op het eiland, Itegem
1992
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langs wegvloeien. De Laak moet blijkens een oude kaart uit de 18 e eeuw (26) vervangen zijn
door een nieuwe laak, die dan ontspruit uit de Nete net voorbij de Roosendaelse Demers,
dezelfde onderbrugging gebruikt onder de weg en met een kleine verkorting en
rechttrekking ten dele verder gebruik maakt van de bedding van de oude laak.

Laak

Oude Laak

Nieuwe Laak

27

De kaart van de omgeving van Hullebrug anno 1778, hierboven afgebeeld, toont nog de oude bedding ( )

De Laakbrug. Bemerk de mogelijkheid om beschotten aan te brengen. (Foto Leo Buts)

Een tweede laak, bedoelende een zijriviertje van de Nete, ontspruit uit de Nete langs de
linkeroever, dus de zijde van Itegem bij het begin van Roosendaels terrein langs de Nete, of
beter op het punt waar de rechttrekking van de Netearm begon. Via een kronkelig traject
door de beemden van Roosendael vervolgt ze haar weg, neemt nog de Hagelandse Heibeek

26

ARA Fonds Kaarten en plattegronden inventaris in handschrift, n° 926 : plattegrond van gronden te Bevel en
Itegem, 18 de eeuw.
27
ARA Fonds kaarten en plattegronden in handschrift, n° 2625, Figuratieve kaart van de Nete en de Laak tussen
Itegem en Bevel en van particuliere eigendommen gelegen tussen deze twee rivieren, anno 1778.
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op en ontlast zich terug in de Nete op de plaats waar de rechttrekking terug overgaat in de
oude Netebedding. In het Caertboek van Roosendael uit 1788 kreeg ze de naam Leybeke (28)
Een derde laak, de Sanderslaeck, treffen we alleen op de Ferrariskaart aan. Deze ontsproot
uit de Nete even voorbij de oude schanse van Roosendael, tussen percelen A 441 en 442.
Deze eerder korte laak komt samen met de Tweede Heibeek in de Nete.
Een vierde laak, loopt door de Gereten of ’t Geret, meer bepaald de plaats waar de Nete
een enorme haarspeldbocht maakt. De perceelsgrens tussen A 414, 418, 419 en 415, 417b
op de Popp-kadasterkaart laat omwille van haar bochtig parkoers nog vermoeden hoe de
laak gelopen heeft.
De Hagelandse heibeek kent zijn oorsprong in het oude heidegebied. Dicht tegen de
perceelsgrens met Berlaar, ten zuiden van de Lievenstedestraat, in wat nu genoemd wordt
de bossen van de Fort, ontspringt deze beek uit een vennetje. Zij vervolgt haar weg onder de
Bevelsesteenweg, en tussen Bevelsesteenweg en Driehoekstraat. Haar vallei daar, die
veelvuldig overstroomde in de winter, wordt ‘t Wasgoir genoemd. De beek duikt onder de
Hooiweg, even voor de aansluiting met de Haringstraat en vervolgt de Haringstraat tot aan
huisnummer 10 (familie Nauwelaerts), waar ooit de Leemmeurterstraat was. Met enig
hoekwerk stevent ze dan af op de hoeve ’t Cromvelt van de familie Budts in de Haringstraat.
Deze passeert ze langs links en vervolgt erachter in de Netebeemden. Daar ontlast ze zich in
de Netelaak die de Staeyehoeven langs achter passeerde. Waar de naam Hagelandse
Heibeek vandaan mag komen, is niet geweten. Vóór de 19de eeuw is deze naam niet gekend
en sprak men over de beek uit ’t Wasgoir.
Een andere grote afwateringsweg vormt de Tweede Heibeek. Deze vindt zijn oorsprong in
de Leemheide, deel van de grote heide van Itegem, meer bepaald tussen Bevelsesteenweg,
Molenlei, Driehoekstraat en Kleine Hooiweg. Deze beek vervolgt onder de Kleine Hooiweg
naar de Hooiweg toe, loopt er onderdoor in de bocht aan taverne het Spinnewiel en zoekt
dan kronkelig zijn weg naar de Nete, waarin ze zich ontlast tezamen met de Sanderlaeck, die
nu nog slechts een beek door de beemden is.
Doorheen de tijden heeft men verschillende bruggen gebouwd voor de oversteekplaats van
de Nete op het gehucht Kleine Heide, genaamd Hullebrug. Waar men aanvankelijk houten
ophaalbruggen bezigde met beschotting om water op te houden, werd in 1870 ter
verbetering van de scheepvaart een nieuwe vooruitstrevende metalen draaibrug
geïnstalleerd. Met dit systeem kon men gemakkelijker water ophouden en de brug kon nu
horizontaal opengedraaid worden. Dergelijke bruggen werden in dezelfde periode ook op de
Fonteynbrug en de Loodijkbrug geplaatst. Deze brug sneuvelde bij het uitbreken van de
tweede wereldoorlog, toen het aftrekkende Belgische leger ze deed opblazen om de Duitse
opmars te stuiten. Eerst werd een voorlopige brug gelegd en later een metalen brug die niet
meer openging. Deze bleef op haar beurt liggen tot 1971, toen de huidige betonnen
constructie is gemaakt.
Leo Buts
28

AAB, Caertboek der goederen van de abdij Roosendael bij Walem, anno 1788, gepubliceerd in BUTS E. en L.,
Een bijdrage tot de geschiedenis van Itegem, Drie Roosendaelse hoeven in Itegem, Itegem 1989.

De Swanekoerier juli – aug. 2017

128

Schenkingen
- Erebestuurslid Edgard Maes schonk een belangrijke collectie waardevolle voorwerpen,
waaronder een verzameling oud tinnen vaatwerk, aan museum Die Swane. Deze donatie
krijgt de benaming “Legaat Maes-Van der Wee” toebedeeld en zal als dusdanig worden
ingeschreven.
- Heemkringlid Willy Goyvaerts bezorgde ons een mooie kapelkast met heiligenbeeld en drie
devotieprenten.
- Kringlid dokter Jos De Smedt bekommerde zich om het huis Dens te Booischot en schonk
ons museum een kinderkakstoel zoals deze bij zijn familie in het huis Dens nog in gebruik
was ca. 1920. Ook diverse houten bakken bier (leeg weliswaar…) en etiketten van diverse
brouwsels van wat ooit “Busschots” meest vermaarde brouwerij was, maakten deel uit van
de voor onze deelgemeente Booischot belangwekkende schenking.
- De Leuvense familie Bosselaers, goede kennissen en vrienden van onze vroegere voorzitter
Dr. Jozef Weyns, was een beetje verbaasd en enigszins vertederd toen ze vernamen dat er
niet alleen in Bokrijk, doch ook in heemmuseum die Swane in Heist nog om de veertien
dagen geweven werd op een authentiek eeuwenoud weefgetouw. Na afspraak met onze
weefsters schonk deze familie aan museum die Swane een aantal in de familie bewaarde
benodigdheden voor het weven, die reeds van pas kwamen tijdens onze druk bijgewoonde
zondagnamiddagen waarop weefinitiatie en weefdemo’s geprogrammeerd stonden.
Alle milde gevers worden van harte bedankt !

Agenda
Zondag 23 juli : Fietsen in onze Netevallei.
De start is om 13 u. 30 aan het lokaal van Natuurpunt, Leopoldlei 81 te Hallaar.
Iedereen is welkom ; deelname is gratis.
Organisatie : Natuurpunt afdeling Heist-op-den-Berg.

Zondag 27 augustus : Molenfeesten
Ieder jaar vinden de molen- of oogstfeesten plaats op de laatste zondag van augustus.
Plaats van afspraak is het heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve aan de
Bruggeneindse Heibaan. De traditionele Kempense volksmuziek zal weer niet ontbreken en
voor de hongerige gasten zal er gegarandeerd wat lekkers worden gebraden aan het spit.
Hét spektakel van de dag wordt ongetwijfeld de indrukwekkende show van oude
landbouwtractoren. Kom maar kijken !

