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Met de deur in huis
De redactie
Aandacht voor ons groot en klein lokaal erfgoed (of “heemstudie” en ”heemschut”, zoals
men dat vroeger in vakkringen iets plastischer noemde) behoren tot de voornaamste
aandachtspunten van elke rechtgeaarde en zichzelf respecterende heemkring. Met o.a. de
redding van de Kaasstrooimolen en het Hof Van Riemen en het gelukt behoud van een rist
kapellen en kapelletjes kan “die Swane“ alvast op een hele historiek en een meer dan
verdienstelijke reputatie op dit vlak bogen ! De vaststelling dat recent, na decennia van
verval, ook de Swanepomp aan de voet van de berg thans met succes gerestaureerd werd, is
een volgend pareltje aan de kroon van gelukte behoudsacties, niet alleen van grote, maar
ook van kleine erfgoedpareltjes in groot-Heist.
Deze restauratie van de Swanepomp en de bij de inhuldiging ervan horende herdenkingstentoonstelling, die poogt enige achtergrond te schetsen bij de inhuldiging van het pas
gerestaureerde monument én zijn geestelijke vader, Arthur Vereecke, is maar mogelijk
geweest dank zij de medewerking van in de eerste plaats de gemeentelijke academie voor
beeldende en toegepaste kunsten, het gemeentearchief, de familie Vereecke, de beeldbank
van de vzw Kempens Karakter en de logistieke begeleiding van de gemeentelijke
cultuurdienst en de technische dienst. Een woord van dank is hier zeker gepast !
Dat de Heistse heemkring na deze geslaagde restauratie van onze prachtige dorpspomp niet
op zijn lauweren rust, zal voor onze lezers duidelijk worden bij het doorbladeren van dit
nummer van de Swanekoerier. Hierin wordt een warm pleidooi van Lodewijk Weyns voor
het behoud van de Wiekevorstse Neerhoeve nog voorafgegaan door de publicatie van een
schrijven dat namens onze kring werd gericht aan een drietal instanties die een cruciale rol
te spelen hebben in de redding van een ander monumentje dat onder de noemer “klein
waardevol onroerend erfgoed” te klasseren is.
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Er dient zich namelijk een nieuw erfgoedprotectie-project aan, en wel dat van de kapel
“Moeder van Smarten”, in de volksmond “Het kapelleke van O.L.V van 7 weeën”.
Onze kring dringt in dit schrijven aan op een spoedige actie teneinde dit als monument
geklasseerd kapelletje uit 1862 van de ondergang te redden en om het te behouden op zijn
historische inplantingsplek, aan de N10 op de grens van Heist en Putte. Intussen vernamen
we al dat er een inventaris in opmaak is van alle Mariakapellen op Heists grondgebied.
Wellicht is onze alarmkreet daaraan niet vreemd ; het is alleszins een goede zaak voor het
klein waardevol Heists onroerend erfgoed !
Over Heistse monumenten gesproken, dan zal iedereen het er wel mee eens zijn dat de
Kaasstrooimolen in die categorie bij de absolute top behoort. Tezamen vormen de molen en
de Pandoerenhoeve het Bruggeneindse heemerf, gekend als een trekpleister van jewelste op
zondagnamiddag. Bezoekers waren er ook bij de vleet op de zonovergoten oogstfeesten van
27 augustus jl. Een feestelijk bevlagde molen, spijs en drank in overvloed, ovenvers brood
uit het bakhuis, dat alles oversausd met volkse muziek uit het draaiorgel en daarnaast ook
“waarachtige” volksmuziek, daar kon ieder zijn gading in vinden. Dit jaar zorgde bovendien
een uitgebreid gamma van netjes onderhouden en gepoetste landbouwtractoren voor een
extra attractie… Op een drietal pagina’s in deze Swanekoerier geven we aan de hand van
enkele foto’s een impressie van deze geslaagde festiviteiten aan de molen.
In dit nummer wordt in een afzonderlijk artikel ook nader ingezoomd op de plechtige
herplaatsing van de Swanepomp na restauratie en op de gelegenheidsexpo die tegelijk in het
heemmuseum wordt opgezet rond de figuur van Arthur Vereecke. Vergeet dus zeker niet
om binnenkort een bezoekje te brengen aan het museum op de berg !
Nog een datum om te noteren in uw agenda is vrijdag 20 oktober 2017. Dan wordt in het
heemmuseum, in het kader van de nacht van het Kempens erfgoed, een lezing gegeven
door Dr. Eline van Onacker met als onderwerp : “Bedrijvige boeren ? Peasants en de landen kredietmarkt in de vijftiende- en zestiende-eeuwse Kempen “.
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De nostalgie van de Belgische militaire marsen
Hugo Lambrechts-Augustijns
Inleiding
We kunnen de mannelijke Belgische bevolking indelen in een categorie die haar dienstplicht
heeft vervuld vóór 5 februari 1995 en de jonge mannen die geen militaire dienst meer
hoefden te volbrengen. De toenmalige minister van landsverdediging Leo Delcroix schortte
in 1994 de dienstplicht op, zodat de laatste dienstplichtigen na een verkorte diensttijd van
acht of zes maanden – al naargelang zij in België of Duitsland gekazerneerd waren –
afzwaaiden. Op 11 februari 2004 diende minister André Flahaut een wetsvoorstel in om de
legerdienst in ons land definitief af te schaffen. Tot op heden is dit niet gebeurd. 1 De
technologische en gespecialiseerde uitrusting van het leger maakt de inzet van een milicien
gedurende een jaar weinig zinvol. In vrijwel alle NAVO-landen heeft men nu enkel een
beroepsleger.
Tot 1 december 1909 bestond het Belgische leger uit vrijwilligers en lotelingen. Volgens de
legende was de nieuwe militiewet de laatste die koning Leopold II op zijn sterfbed
goedkeurde en tekende. Sinds 1904 was men op de hoogte van het Duitse von
Schlieffenplan en omdat de oorlogsdreiging te groot werd, werd vanaf augustus 1913 de
militaire dienstplicht ingevoerd. Vanaf 30 augustus 1938 (de spanningen voor een volgende
oorlog groeiden) moesten alle jonge mannen een bepaalde tijd het leger vervoegen. Na de
Tweede Wereldoorlog konden de miliciens hun dienstplicht vervullen in België of in een in
Duitsland gelegerd garnizoen.
De meningen van oud-miliciens over het nut en de belevenis van de legerdienst zijn zeer
verdeeld. Een groot percentage van de miliciens vond het ‘de schoonste tijd van hun leven’
of stelde dat ze er ‘man zijn geworden’. Anderen vonden hun legerdienst een verloren jaar
en hun ervaringen waren zeer negatief. Ik kan hun standpunt ten volle begrijpen. Niet alle
functies voor dienstplichtigen in het Belgische leger waren even boeiend en dikwijls heel
saai. Het hing er dus van af in welke eenheid men dienst deed en welke oversten men had.
Wie echter geen legerdienst heeft vervuld, kan moeilijk de nostalgie van de anciens
aanvoelen.
De nostalgie
Veel oudgedienden zijn fier op hun eenheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in de kleur van de muts
die zij gedragen hebben. Zeker de paracommando’s zijn trots op hun wijnrode of groene
muts. Veel eenheden maakten er een bijzonder ceremonieel van de uitreiking der gekleurde
mutsen na het slagen in de opleiding. Het gaf een samenhorigheidsgevoel en een
korpsgeest: “ik hoor bij deze elitetroepen”. Toen men in Nederland de ‘commandogroene’
baret als standaard baret voor alle legereenheden wilde invoeren, stuitte dit op hevige
reacties bij de Nederlandse commandotroepen. Er moest een onderscheid blijven tussen de
elite-eenheid en de andere gewone militairen.

1

23 januari 2006: wetsvoorstel legerdienst ingediend door Lionel Vandenberghe. Op 24 februari 2006:
wetsvoorstel ingediend door Walter Muls. Op 24 mei 2006: wetsvoorstel ingediend door Hilde Vautmans,
Ingrid Meeus en Stef Goris.
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Bij de regimentsfeesten of grote parades wordt de mars van de eenheid gespeeld, meestal
door een van de militaire muziekkorpsen. De muziekkapel van de Gidsen is zeer vermaard en
haar optreden bij tal van taptoes en militaire evenementen wordt zeer gesmaakt. Elke
militair vindt de melodie van zijn eenheid de mooiste.
Dat militaire muziek een belangrijk element blijft bij officiële ceremonieën kwam o.a. tot
uiting bij de inauguratie van Emmanuel Macron als president van Frankrijk. Hij schouwde de
militaire eenheid die aantrad in het Élysée met de muziek van de ‘Marche de la garde
consulaire à Marengo’.2 De Fransen blikken nog steeds terug op roemrijke dagen. Militaire
muziek kenmerkt zich van oudsher door ‘servitude et grandeur’. Naast haar primaire
signaalfunctie in het leger had deze muziek zich in de loop ter tijden geleend tot eer- en
machtsvertoon.3
Het verhaal van mijn grootvader
Mijn grootvader heeft zijn legerdienst
volbracht in het Zevende Linieregiment vóór
de ‘Groote Oorlog’. Die oorlog heeft hij
meegemaakt als militair en hij was betrokken
bij de Slag van Halen of de zogenaamde ‘Slag
der Zilveren Helmen’ op 12 augustus 1914. Hij
vertelde dat de verplaatsingen buiten de
kazerne opgeluisterd werden door een
militaire muziekkapel. De soldaten maakten
op de marsmuziek een parodie: “ ’t Zevende
moet marcheren, ’t Achtste zal kreperen,…”.
De rivaliteit tussen twee regimenten komt ook
tot uiting in het verhaal van Aimé De Graeve
die zijn militaire dienst volbracht in het Zesde
Linieregiment. Bij de regimentsmars werd
gezongen: “Al die van ’t zesde zijn dieven”,
gevolgd door: “en die van ’t vijfde stelen
mee”.4 Ere-luitenant-kolonel Van Kerckhove
geeft anderzijds een officiële tekst op de melodie van de mars van het Zesde Linieregiment :
“Klaroenen schalt voor ’t Zesde Linie!
Doet galmen blij de strofen van ons regiment!
Waar wij passeren, daar is ’t kermis in d’familie
Waar wij ook gaan, daar gaat het beste regiment!” (enz.) 5
In de jaren ’60 van vorige eeuw was het maken van een parodie op militaire muziek niet
meer zo gebruikelijk. We kregen de regimentsmars voornamelijk nog te horen bij de
regimentsfeesten of bij bijzondere gelegenheden.
2

De overwinning van Marengo verzegelde het succes van de Italiaanse campagne onder leiding van generaal
Napoleon Bonaparte in het jaar 1800. De positie van Bonaparte werd toen versterkt als Eerste Consul. Het
paard van Napoleon van 14 juni tot 18 juni 1815, tijdens de Slag bij Waterloo, heette Marengo.
3
Erik Baeck, De expansie van de militaire muziek, p. 386.
4
Aimé De Graeve, Soldatenrijmelarij, p. 29.
5
Manu Cammaert, De geschiedenis van het 6 Linieregiment, p. 391.
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Ik ken enkel de parodie op de sonnerie die de entree van de kolonel van het regiment
verkondigt: “De kolonel moet schijten, de kolonel moet schijten, geeft hem papier, geeft hem
papier, de kolonel is hier”.6 In de vooroorlogse periode werden de meeste bevelen met een
bepaald trompetsignaal of sonnerie7 aangekondigd. Een parodie op die sonnerie maakte het
onthouden van het bevel gemakkelijk. Dat vóór de Eerste Wereldoorlog alle bevelen eentalig
Frans waren, zal ook een rol gespeeld hebben in het kweken van geheugensteuntjes voor de
sonneries.

Aimé De Graeve vervulde zijn legerdienst in 1932 bij het Zesde Linieregiment, dat gelegerd
was in de toenmalige kazerne aan Berchem-Station. Toen werden alle bevelen nog met
klaroengeschal aangekondigd. Het Frans had nog een sterke invloed op de soldatentaal en
men sprak van een ‘clairon’. Op het klaroengeschal bij het wekken zongen de soldaten:
“Zeg schachten, kom schachten debout. Waar zijn mijn schoenen en getten naartoe?
Mijn schoenen staan onder mijn bed. Mijn getten hangen aan mijn casette”.
De Franse invloed van de woorden ‘debout’ (opstaan), ‘getten’ (van guêtres, beenstukken8)
en ‘casette’ (kastje) laat vermoeden dat deze tekst al heel lang gebruikt werd. Bij het
regiment Jagers te Paard werd in 1910 bij het wekken gezongen:
“Allez chasseurkens debout, prenez vos sacs de pansage avec vous”.
‘Pansage’ is het roskammen of het verzorgen van de paarden.9
Wat later klonk het signaal voor het eten. Men zong daarop:
“Komt den bouf maar halen (bis). ’t Is niet veel, maar ’t is toch goed”.

6

Officieel heet dit de sonnerie “aan de korpscommandant”. Variatie op ‘geef hem papier’ is ‘gemakpapier’ (info
Philippe Huijghebaert).
7
Het Franse woord ‘sonnerie’ geldt voor de melodie van mechanische klokken of uurwerken, het melodietje
van een telefoon en de geluiden geproduceerd door een trompet voor een militair signaal. Ook een jachthoorn
produceert sonneries. Sonneries kunnen verwerkt worden in een muzikale compositie.
8
Une guêtre is een slobkous.
9
com/site/2dejagerstepaard/allerlei/leven-anno 1910.
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Als er verzamelen geblazen werd dan klonk het zo: “Rotte petaatten, rotte petaatten met
schelvis, dat eten de boeren als ’t kermis is”.
Het appel van de gestraften voor de ‘corvée’ werd vertaald als: ”komt de koeken halen (bis)”.
Wie bijvoorbeeld vier dagen arrest kreeg, sprak van: “Ik heb vier dagen koeken gekregen”.
De korporaal of brigadier van week moest de briefwisseling ophalen als de postbode
aangekomen was (la distribution du facteur). De clairon blies dan: “Schacht d’er is nen brief
voor aa. Maar d’er zijn geen oorden bij”. Omdat de betekenis van ‘oorden’ niet meer bekend
was, werd het woord verbasterd tot ‘oden’. Heel dikwijls werd ‘oorden’ vervangen door
‘centen’. Een oord is een koperen muntje dat voor het eerst in 1580 in onze gewesten werd
geslagen. Vier oorden waren een stuiver en er gingen 20 stuivers in een Brabantse gulden.10
Voor het rapport bij de dokter werd geblazen: “Wie heeft er vannacht naar d’hoeren
geweest”? Bij het bevel ‘geef acht’ had men de woorden: “En zet u godverdomme in positie”.
De laatste sonnerie van de dag was ‘het doven van de vuren en de lichten’ (extinction des
feux et des lumières) : “De keers uit, de keers uit, één, twee, drij”.11
Vraagstelling
Mijn zoektocht naar de parodieën op de marsmuziek van de
Belgische legereenheden en de sonneries leverde reeds wat
informatie op. Daar ik vermoed dat de parodieën vooral
ontstonden vóór de Eerste Wereldoorlog, is de kans groot dat ik
niet veel getuigenissen nog kan opsporen. Dat zou spijtig zijn,
want een stukje militair erfgoed is dan teloorgegaan. Indien U
een bron kent waar zulke parodieën genoteerd zijn, of iemand
kent die de tekst nog kan zingen, laat het ons a.u.b. weten (zie
adres in voetnoot 12). Indien het huidige debat over het
herinvoeren van de leger- of burgerdienst positief zou
uitdraaien, dan kunnen we tenminste meezingen op de militaire
marsen.
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Deze boeken zijn, mits een seintje vooraf, te bekomen bij Jan Peeters, Kastanjedreef 34d,
2220 Heist-op-den-Berg (tel. 015 24 75 10).
Van maart tot en met oktober ook elke zondagnamiddag in heemmuseum Die Swane,
Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg.
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Bidprentjes vertellen : een aandenken aan Benoit Frans
André Geens
In de vorige nummers van de Swanekoerier 2017 brachten we in vier opeenvolgende
afleveringen een merkwaardige mix van doodsoorzaken, vermeld op oude bidprentjes. Ons
immer ijverig heemkringlid Germaine Nys maakte de selectie uit de duizenden prentjes die
zij al heeft geordend in ons heemkundig archief.
Dat zelfs doodsprentjes niet louter een bron van kommer en kwel hoeven te zijn, mochten
we ervaren toen Germaine aan de Swanekoerier-redactie een kopie bezorgde van een santje
met daarop een opmerkelijke lofzang ter ere van de overledene.

De man in kwestie was dan ook niet de eerste de beste, maar wel een heel populaire
volksfiguur in het Heist van de eerste helft van vorige eeuw : Benoit Frans of afgekort “No”,
zoals de schrijver van de tekst hem noemt. Wie de auteur is van de lovende woorden op het
doodsprentje van “No”, is niet geweten. Het is niet uitgesloten dat het een stukje proza van
heemkundig schrijver en gemeentelijk archivaris René Lambrechts was, maar het kan
evengoed iemand anders geweest zijn.
Dit is wat op het bidprentje te lezen staat :
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Met onze vriend “No” verdwijnt de type van den rasechten Heistenaar. Steeds belust
op leute en jolijt, steeds bedacht op het scheppen van een atmosfeer van goed
humeur, dit alles in vriendschap en verstandhouding, zonder ooit iemand te krenken.
Honderden anecdoten over het leven van “No” zijn gekend door kennissen en
vrienden. Hoe gezellig kon “No” vertellen over zijn soldatendienst, over zijn
wonderbare vangsten, want hij was een verwoed visser, over zijn deelname aan
uitstappen, reizen en muzikale aangelegenheden. “No” was draaier van stiel, doch
ook schilder, behanger, schrijnwerker enz. ; doch de uitoefening dezer stielen belette
niet dat vriend “No” een waar kunstenaar was als instrumentist op koperen
blaasinstrumenten. “No” was bij pozen ook schrijver en dichter en menige gebeurtenis
bracht “No” aan ’t verzen maken.
“No” laat te Heist een leemte die niet wordt aangevuld.

De sympathieke Benoit Frans (Heist 1875-1951), een onverbeterlijke grapjas en bierminnaar, wiens
uilenspiegelarijen de Heistenaren zo vaak in een homerisch lachen deden uitbarsten. Links zit zijn
13
boezemvriend Mon de Preter. (Foto omstreeks 1948) -

De meesten onder ons hebben Benoit Frans nooit gekend, maar zelfs jaren na zijn overlijden
was hij nog vaak het onderwerp van gesprek tussen de volwassenen van destijds. Eén ding is
zeker : wanneer er werd geginnegapt over de guitige “gretsen” en deugnietenstreken van
onze illustere Heistenaar, dan was de bron van al dat jolijt niet de figuur genaamd “No”,
maar altijd “Noeëkes”, zoals dat klinkt in algemeen beschaafd Heists.
Mijn grootvader, Louis Vlemincx, geboren in 1879, was een tijd- en dorpsgenoot van Benoit
Frans en kende veel – al dan niet verzonnen - verhalen over of afkomstig van de Heistse
grapjas. Helaas bestond in onze kindertijd niet de minste aandrang om al die zottigheden te
noteren en is de vluchtigheid van het woord er oorzaak van dat er maar enkele flarden van
werden onthouden. Toch moeten er nog Heistenaars van zogeheten respectabele leeftijd
zijn die heel wat van de exploten van “Noeëkes” kunnen navertellen. Bij deze nodigen we
13

R. Lambrechts – Heist-op-den-Berg in oude prentkaarten – Foto 76. Europese Bibliotheek – Zaltbommel/NLe
2 druk
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hen dringend uit om alle schroom te laten varen en in de pen (of de PC of tablet) te klimmen
om de lezers van de Swanekoerier deelachtig te maken aan (niet al te gortige…)
“kwapoetserij uit grootvaders tijd”, gefabriceerd door Beno Frans.
Zo herinner ik me nog in grote lijnen deze frats, die volgens mijn grootvader door Noeëkes
voor waarheid werd verteld aan de herbergtoog : Tijdens zijn legerdienst kreeg Beno eens de
onbedwingbare goesting om tezamen met zijn maat op de lappen te gaan. Bij nacht en ontij
slopen de kompanen dus de kazerne uit en gingen op zwier. ’s Anderendaags – de twee
waren ei zo na als deserteurs gesignaleerd – zag men vanuit het “corps de garde” plots twee
mannen die op een drafje richting kazerne liepen en in wie men dra de twee vermiste
dienstplichtigen herkende. Wanneer de twee hijgend en puffend de kazernepoort naderden
schreeuwde Noeëkes, die achteraan liep, de verbaasde wachtpost toe : “Haa was goan
loeëpe… ik probeer hem te pakken en naa hem ik ‘m bijkans se !”

Bij deze foto gaf René Lambrechts volgende uitleg 14 :
Links zien we het vroegst gedateerde huis met een moerbalk uit 1552. Het heeft toebehoord
aan de familie van secretaris François Robrechts die stierf in 1669 en in de vorige eeuw (i.c.
de 19e eeuw – red.) aan Jos. Van Deuren. Op het uithangbord staat “Het Jack-Op Huis.
Herberg B. Frans.” (tevoren “In ’t Fransch leger”, een woordspeling op de naam van de
herbergier). Sidonie van Oosterwijck, de vrouw vqn Beno Frans, staat in de deur met
dochtertje Jozefa.
Ruim vier eeuwen hield het huis stand; de moerbalk en een gotische haard bevinden zich
thans in het heemmuseum te Heist. (Prentkaart , uitgave SBP Brussel, circa 1906).
14

R. Lambrechts – Heist-op-den-Berg in oude prentkaarten – Foto 7 . Europese Bibliotheek – Zaltbommel/NLe
2 druk

De Swanekoerier sept. – okt. 2017

139

Het huis van Beno Frans moest – hoe kan het anders - het lot delen van tal van gebouwen
die ooit deel uitmaakten van het Heistse historisch erfgoed. De pittoreske oude herberg
bestaat inderdaad al lang niet meer, maar de door Lambrechts beschreven 16e-eeuwse
moerbalk en de schouw worden inderdaad nog altijd gekoesterd in heemmuseum Die
Swane.

Heemmuseum Die Swane : schouw met opschrift

Waar zich nu het Treinmuseum bevindt, achter de kerk op de Heistse berg, was in het huis
links de herberg gevestigd van Beno Frans. Het opschrift boven de deur “Het Jack-Op Huis.
Herberg B. Frans” was op deze foto al verdwenen. Maar de herinnering aan “Noeëkes”, die
is in Heist nog niet helemaal weg.
_______________
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De grenzen van het dorp Heist in 1358 (deel 1)
Pol Winckelmans
Iedereen die zich met de geschiedenis van Heist bezighoudt weet dat achteraan in het
“cijnsboek van Lodewijk van Male” uit 1375 het verslag geplakt is van een rondgang, in
opdracht van die Vlaamse graaf, om de grenzen van “zijn” dorp Heist te schouwen en af te
palen (1358) met de bevestiging daarvan (1375)15.

Kaart “Heist in de middeleeuwen”

15
16

16

ARA, Rekenkamer 45.580.
Catalogus “Grillige grenzen” – Kon. Heemkundige kring Die Swane – 2005 – p.107
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Niet onbelangrijk: we hebben waarschijnlijk niet met originele tekst te maken, maar met een
afschrift (zeker voor de tekst uit 1358). De tekst werd voor het eerst bekend via een vrije
vertaling van Jos van Orshoven in ’t Swanekoeriertje en verwekte sensatie bij de Heistse
heemkundigen van toen. Enkele nummers later gaf Karel Lemmens een transcriptie met
commentaar van de passage die over de grens met Schriek handelt17.
De tekst werd uitvoerig besproken door Rik Van den Broeck ter gelegenheid van de
tentoonstelling over de grenzen van Heist in 2005 18, met reproductie van de bewuste
laatste pagina van het cijnsboek. Op basis van die reproductie volgt hier een volledige
transcriptie van de teksten uit 1358 en 1375.
Bij de tekst van 1358 volgt een commentaar, bescheiden, want het is nodig dat een expert in
de Nederlandse taalkunde en toponymie de tekst eens grondig zou bestuderen, evenals
iemand die op de hoogte is van alle toponymisch materiaal betreffende Heist en omstreken.
Transcriptie
De oplossingen van de afkortingen in het origineel staan cursief gedrukt.
Twee vermoedelijke schrijffouten – het ging om een kopie – staan tussen rechte haken.
1. Dit zijn de paelsteden mins gheduchts heeren sgraven van vlaendren, van sinen dorpe van
heiste,
2. welke palen beleyt sijn in den name van minen gheduchten heere vornomt Int Jaer ons
heeren
3. als men screef m.ccc.lviij den xv. dach van Ouste, bi mer Janne van Wavre, heere van
Pamele
4. ende van parke, Rewart van heiste van mins gheduchts heren sgraven weghe van
Vlaendren,
5. ende Segher vlaminghe, Rentmestere van machline ende van dat daertoe behoort, ende
drussate ende
6. Rentmestere van heiste van mins gheduchts heeren sgraven weghe, Ende bi lodewijc van
7. bersele, scoutete binnen heiste mins heren vorseit, Ende bi den scepnen van heiste:
pelegrim
8. tucbake . Jan tucbake . Ard van orsshaghen . heinric volk[aert] . Gillis Jans . heinric de
moldre
9. Ende Ard de pundre, Ende voort metten mannen ende met mans mannen, Ende met
10. al dien van den dorpe van heiste ghemenlijc. Welke vorseide liede openbaer ghetught
11. hebben bi haren heede van den palen die hiernar volghen, dat zij oit ende ye haren
vorders
12. hebben horen tughen ende segghen dat zij den dorpe van heiste toe behoren ende
heerbracht
13. hebben tot up den tijt van nu.
In den beghinne ane dat cruce up den aerscotschen
14. wech ieghen wolfs donc. Ende van dien cruce up hantsu[tter]s hoeve an tgor. Ende van
15. den horneke van dier hoeve tote up die zoe tusschen beede de meeren, Ende van dien
17
18

’t Swanekoeriertje, 21 (1992), 7, p. 4-5 en 22 (1993), 1, p. 8-9,
Catalogus Grillige Grenzen, Heist-op-den-Berg, 2005, 94-108
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16. horneke vorseit driebomende up de kerke te werchteren. Ende van dien pale up die zoe
tote
17. up de cleene meere. Ende van dier cleinder meere al die zoe neder tot in die ander zoe
die
18. beneden steit. Ende van dier nederscher zoe up den hornec van der Rihaghen. Ende van
den
19. horneke van der rihaghen toten bogarde bi beersele. Ende van dien bogarde tote der
beereyken,
20. die staet bi her heinemans bemt van der straten. Ende van der beereeken tote up die
kerke
21. van yeteghem. Ende van der kerke vorseit tot up her melis perre te wickevorst. Ende van
her
22. melis perre tot up biesenborch up tgor, gheleghen omtrent den middel van den gore.
23. Ende van biesenborch up lintermans hoeve. Ende van lintermans hoeve up b[o]eds vaert.
24. Ende van boedsvaert up den hornec van den hendelbemde, gheleghen bi dien hout
25. vandien. Ende van den horneke van den endelbemde up dat cruce ieghen wolfs donc.
26. Het es te wetene dat den xxij dach van Octobre jnt Jaer m.ccc.lxxv waren hierup
27. omboden voor mins heeren Raet: mer jan van wavre, heere van pamele ende van perke,
28. Segher vlaminc, Ende lodewijc van bersele, de welke kenden dat de palinghen ghedaen
29. waren in der manieren dat zij boven ghescreven staen. In presencien van den proofst van
harlebeq,
30. den deken van senten donaes, mer colaert van den clite, janne van der zickle, jan den
brunen,
31. heinric den heere ende lambrecht den wagheneere Actum te ghent ten daghe ende int
jaer vorscreven
8.
volk[aert]: onduidelijk in de tekst, maar waarschijnlijk niet correct
overgeschreven door de kopiist
14. hantsu[tter]s - tekst: hantsucks
23. b[o]eds - tekst: baeds

…In den beghinne ane dat cruce up den aerscotschen wech ieghen wolfs donc.”

19

19

(red.) Het toponiem Wolfsdonck was nog steeds in gebruik op de “Cartes topographiques de la Belgique”
van Vandermaelen (1846-1854)
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Vooraf
1.
De oude naamvallen van de Nederlandse woorden maken dat er van één woord
verschillende vormen voorkomen, wat de indruk geeft dat er geen vaste schrijfwijze of vorm
was, vooral omdat de spelling niet vast was. Daardoor kan een eigennaam onder allerlei
vormen voorkomen (zie in ons geval bv.: Vlaminc (r. 5) = Vlaminghe (r. 28) = Vleminkx
(Liekens, Geschiedenis II, 24)).
 Nominatief: de naamval van het onderwerp van de zin en van het naamwoordelijk
gezegde (Jan is een jongen.). De nominatiefvorm is de grondvorm van het woord. Bv.
Vlaminc, hornec.
 Accusatief: de naamval van het lijdend voorwerp van de zin (Jan ziet een boom), die
ook gebruikt wordt in bepalingen en bij voorzetsels. Bv. Vlaminc, hornec.
 Datief: de naamval van het meewerkend voorwerp (Jan geeft geld aan de armen
voor kleren), ook vaak gebruikt bij voorzetsels. – Geeft den keizer… = Geef aan de
keizer… Bv. Vlaminghe, horneke.
 Genitief: de naamval van de van-bepaling (des vaders, des zoons, der kinderen, …). –
Geeft den keizer wat des keizers is. = Geef aan de keizer wat van de keizer is. Dat er
de ene keer een genitiefvorm staat en vlak daarachter van met een datief, is niet zo
vreemd. Vergelijk: de burcht der graven van Vlaanderen. Bv. Vleminckx.

In de commentaar staat altijd duidelijk om welke naamval het gaat en waarom hij gebruikt
is. Voor de rest gaan we ervan uit dat de lezer iets kent van Nederlandse spraakkunst én
taalgevoel heeft.
De alleroudste lezers, die nog hebben geleerd (dat was dan voor 1948) wanneer ze de
mensch, den mensch enz. moesten gebruiken, zullen hier waarschijnlijk minder
moeilijkheden mee hebben. Wie vertrouwd is met de Duitse taal al evenmin.
2.
Het aanwijzend voornaamwoord die, dat diende ook als bepalend lidwoord:
r. 13, 25 (dat cruce), r. 15 (die zoe), r. 17 (die ander zoe), r. 20 (die kerke). In de functie van
bepalend lidwoord komen vaak de “onbeklemtoonde” vormen voor die we nu nog gebruiken
(de, den, …). We vinden die vormen in de tekst systematisch terug : r. 1 (de), r. 2 (den), 7
(den), 8 (de), 9 (de), 11 (den), 12 (den), 13 (den), 15 (den, de), 16 (de), 17 (de), 18 (den), 19
(der), 20 (der), 21 (der), 22 (den), 24 (den), 25 (den).
Soms zijn die vormen samengetrokken met het voorafgaande of het volgende woord : r. 1, 4,
6 (sgraven = des graven), r. 2, 26, 31 (int = in het), r. 9 (metten = met de), r. 14, 22 (tgor = het
goor), r. 19 (toten = tot de).
De beklemtoonde vormen (die, dien, …) kunnen altijd als een aanwijzend voornaamwoord
vertaald worden. Enkel in r. 13, 25 (dat cruce), r. 15 (die zoe), r. 17 (die ander zoe), r. 20 (die
kerke) moet de beklemtoonde vorm als lidwoord beschouwd worden en zo ook vertaald
worden (het kruis, de gracht, de kerk).
3.
Wanneer we in allerlei publicaties de familienamen en toponiemen geciteerd vinden
zonder de context, is het niet altijd duidelijk of het om een verbogen vorm gaat of om een
nominatief, waardoor een naam (ogenschijnlijk) geen vaste schrijfwijze lijkt te hebben.
Orshage wordt na voorzetsels bv. verbogen en geeft dan Orshagen. En omdat iedereen
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voortdurend die verbogen vorm gebruikte, werd dat de gebruikelijke vorm (van Orshagen,
t’Orshagen, …).
4.

Voornaam + eigennaam: voornaam blijft onverbogen (Jan den Brunen).
Voornaam + herkomstnaam: voornaam wordt wel verbogen (Janne van der Zickle ><
Jan den Brunen)
5.
Voor de geïnteresseerden: een uitvoerige inleiding op het Middelnederlands vindt
men op het internet:
http://www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01/hoge008curs01_01.pdf

Het Vroegmiddelnerderlands en het Middelnederlandsch Woordenboek kan geraadpleegd
worden op:
http://gtb.inl.nl/openlaszlo/mypps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB

6.
De (regelmatige…) verbuiging van de middelnederlandse substantieven en
adjectieven.
Mannelijk
Enk

aanw./lid
w.

adj.

subst.
sterk

subst.
zwak

aanw./lid
w.

adj.

Mv

subst.
sterk

Nom.

die, de

cleine

dach

hane

Nom

die

cleine

daghe

Gen.

dies, des

cleins

hanen

Gen.

dier, der

cleiner

daghe

Dat.

dien, den

hane

Dat.

dien, den

cleinen

daghen

Acc.

dien,den

cleine
n
cleine
n

daghes/daag
hs
daghe
dach

hane

Acc.

die

cleine

daghe

Vrouwelijk
Enk
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

aanw./lidw.

adj.

aanw./lidw.

adj.

die
dier, der
dier, der
die

cleine
cleiner
cleiner
cleine

cleine
cleiner
cleinen
cleine

subst.
sterk
gifte
gifte
giften
gifte

subst.
zwak
siele(n)
sielen
sielen
siele(n)
subst.
zwak
beelde
n
beelde
n
beelde
n
beelde
n

Onzijdig
Enk
Nom.

aanw./lid
w.
dat

adj.

Gen.

dies, des

cleins

Dat.

dien, den

Acc.

dat

cleine
n
cleine

cleine

subst.
sterk
gift
gift(e)
gift(e)
gift

20

subst.
zwak
siele
siele(n)
siele(n)
siele

Mv
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

die
dier, der
dien, den
die

subst.
sterk
broot

subst.
zwak
beelde

aanw./lid
w.
die

adj.

Mv
Nom.

cleine

subst.
sterk
brode

brodes/broo
ds
brode

beelden

Gen.

dier, der

cleiner

brode

beelde

Dat.

dien, den

cleinen

broden

broot

beelde

Acc.

die

cleine

brode

(wordt vervolgd)
20

Er kan altijd een –s als uitgang staan (zoons i.p.v. zonen, etc.).

subst
.
zwak
hane
n
hane
n
hane
n
hane
n
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Oogstfeesten op het heemerf
André Geens
Zondag 27 oogst was een schitterende zomerdag. Geen wonder dat het stemmige heemerf
Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve weer een massa belangstellenden aantrok.
Gezelligheid troef, daar bij die molen ! Streekeigen Spaanse gerechten verbroederden er
probleemloos met Vlaamse en Waalse Trappistenbieren ; de 80-jarige oorlog bleek al lang
vergeten… Van op zijn hoge kansel bovenaan de molentrap aanschouwde maalder Mil het
bonte gewemel aan zijn voeten, en hij zag dat het goed was.
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Wie was gekomen om authentieke volksmuziek te savoureren werd als vanouds op zijn
wenken bediend. Als Werner Alix de trekzak bedient of de doedelzak begint aan te blazen,
dan weet elke melomaan terstond : dit wordt genieten ! En zo geschiedde…

En ten slotte waren er nog de trotse tractorbezitters die vanuit de verre Kempen kwamen
afgezakt naar Bruggeneinde om er met hun glimmende machinerie te pronken. Een
indrukwekkende demonstratie van paardenkracht, zonder dat er ook maar één gespierde
Brabander hoefde aan te pas te komen. Mooie show !
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…1967 !
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Heemkring Die Swane in de bres voor de redding van de kapel aan de N10
De redactie
Onroerend Erfgoed Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 53
2018 Antwerpen
College van Burgemeester en
Schepenen
Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
De Heer Johan Cluytens
Voorzitter Kerkfabriek O LV van de Vrede
Lostraat 180
2220 Heist-op-den-Berg
Geachte,
Betreurenswaardige toestand geklasseerd kapelletje “ Moeder van Smarten” langsheen de
N10.
Dit geklasseerd kapelletje, daterend van 1862 en gelegen langsheen de drukke gewestweg
N10 in een nog vrij intact restant van weiden-en beeklandschap, op de grens van Heist-opden-Berg en Putte, vertoont reeds geruime tijd ernstige tekenen van verval. Nog altijd
steken nieuwe en steeds groter wordende scheuren in de muren ten gevolge van
verzakkingen, de ogen uit van menigeen die er voorbij rijdt... Oudere buurtbewoners, die
vroeger dagelijks zorg droegen voor dit kapelletje, maar ook diverse andere mensen die ons
Heistse erfgoed een warm hart toedragen, vragen onze heemkring bij herhaling blijvend aan
te dringen opdat dringend werk zou gemaakt worden van een grondig onderhoud met het
oog op de redding van dit historisch gebouwtje.
In het verleden stonden (op vrijwillige basis) in de eerste plaats enkele oudere
buurtbewoners, maar nu en dan ook het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg
bereidwillig in voor het gebruikelijke onderhoud. Thans is het verval echter zo ver gevorderd
dat enkel meer ingrijpende werkzaamheden, zeker verder reikend dan gelijk welk gewoon
onderhoud, deze 19e eeuwse kapel voor de definitieve ondergang zullen kunnen behoeden.
Uit de contacten die wij naar aanleiding van de situatie van de Kapel van 7 Smarten hadden
en hebben, weten wij dat niet alleen de eigenaar, in casu de kerkfabriek van de parochie
Zonderschot, maar ook het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg meer dan alleen
oppervlakkig begaan zijn met de toestand van dit kleine erfgoed, een iconische getuige van
onze geschiedenis van mariale devotie in het landschap. Een zevental jaren geleden zou er
naar verluidt, nog overleg geweest zijn tussen gemeentebestuur, kerkfabriek en de diensten
van Onroerend Erfgoed, waarbij o.m. een piste aan bod kwam om in het vooruitzicht van de
aanleg van fietspaden langs de N10 het kapelletje te demonteren en het opnieuw op te
bouwen te Zonderschot, zodat de Zonderschotse parochiegemeenschap er beter zorg zou
voor kunnen dragen. De bevoegde diensten van Onroerend Erfgoed konden toen niet
instemmen met deze denkpiste, omdat ze - volgens onze heemkring ten andere geheel
terecht - opteerden voor het behoud van het kleine monument in situ, op zijn
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oorspronkelijke plaats als een illustratie van “Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt
men u Maria tegen”. Er werd toen overeengekomen de fietspadenplannen zodanig aan te
passen dat het kapelletje ter plaatse kon behouden worden. Het fietspad zou er omheen
geleid worden, zodat het kapelletje als het ware op een groen eilandje tussen fietspad en
rijweg terecht komt.
Hoewel de aanleg van het N10-fietspad oorspronkelijk van start zou gaan in het jaar 2013,
laat de actuele stand van het fietspadenproject op dit ogenblik vermoeden dat deze werken
maar eerst in 2019 zullen aangevat (kunnen) worden. Iedereen leeft in de hoopvolle
verwachting dat op dat ogenblik het kapelletje zeker grondig gerestaureerd zal worden.
Hierbij zal men moeten afwegen of het dan niet wenselijk is om het kapelletje te
demonteren en opnieuw ter plaatse op te bouwen met een hoger vloerpeil. Want als het op
dezelfde hoogte, bijna 1 meter beneden het niveau van de weg, behouden blijft, dreigt het
wat te verkommeren op zijn zompige standplaats langsheen de drukke gewestweg. Wij
begrijpen dat er in afwachting van de aanleg van het fietspad enige twijfel is over de werken,
die nu al aan het kapelletje moeten en kunnen uitgevoerd worden. Maar er moet
ondertussen zeker iets gebeuren, zo niet zou dit stuk waardevol erfgoed misschien wel eens
- sneller dan vermoed - kunnen teloor gaan.
Daarom willen we met deze brief ook een beroep doen op de bevoegde diensten van
Onroerend Erfgoed om te adviseren over de noodzakelijke aanpak, in afwachting van de
aanleg van de fietspaden langsheen de N10 en de volledige restauratie van dit historisch
kapelletje. De vraag welke bewarende onderhoudswerken nu zeker nodig zijn om het in
afwachting van de definitieve restauratie van verder verval te vrijwaren, mag daarbij niet uit
de weg gegaan worden ! Is een zorgvuldige demontage, opslag en heroprichting met een
hoger vloerpeil en pas nadien grondige restauratie en heropbouw naar aanleiding van de
aanleg van het fietspad eventueel te verantwoorden?
Hiermee zijn we zo vrij namens de Heistse heemkring “Die Swane” en namens een aantal
bezorgde inwoners bij alle betrokken verantwoordelijken erop aan te dringen opdat zo snel
mogelijk tot een diepgaand maar dringend overleg kan gekomen worden tussen de
voornaamste stakeholders, zoals de diensten van Onroerend Erfgoed, het gemeentebestuur
van Heist-op-den-Berg en de kerkfabriek van Zonderschot. Daarbij moeten de noodzakelijk
te nemen maatregelen m.b.t. deze geklasseerde kapel worden overdacht, zowel op zeer
korte termijn, dus hic et nunc, als op lange termijn, d.w.z. bij de aanleg van het fietspad.
Daarbij moet de vraag aan bod komen of de werken voor onderhoud en definitieve
restauratie, al dan niet na demontage en heroprichting op hoger niveau met bijhorende
omgevingswerken in aanmerking komen voor een erfgoedpremie volgens de
standaardprocedure ? En is een goedgekeurd beheersplan een conditio sine qua non ?
Wij danken bij voorbaat alle bevoegde diensten voor hun aandacht voor dit kleine historisch
monument, dat ondanks de klassering momenteel staat weg te kwijnen in het landschap.
We wachten hoopvol op verder nieuws.
Hoogachtend.
Namens de Heemkundige Kring Die Swane
Rik Van den Broeck,
Voorzitter.
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De Neerhoef van Wiekevorst
Lod. Weyns
De Neerhoef van Wiekevorst is te koop 21. De bejaarde moeder is op 92-jarige leeftijd
overleden in het rusthuis. Haar man was al eerder gestorven ; met zijn eigen handen heeft
hij waar gemaakt wat de Neerhoef geworden is.
Wie door de dreef op het erf komt, de aangebouwen wegdenkt, ziet dat dit een prachtige, ik
vermoed 18de-eeuwse boerderij is en in feite nog in goede staat. Binnen is er een grote,
brede Kempense open haard. De monumentale schuur, waar nog wat koebeesten staan die
de zoon verzorgt, is intact. Indrukwekkend voor wie het ziet, de stijlen en gebinten.
En dan zijn er nog de bijgebouwen, zoals het voormalige bakhuis en de paardenstallen, waar
de dochter bloemetjes heeft geschilderd toen zij kind was, boven de kribbe.

Het erf is een unicum zoals men nog zelden vindt.
Bij de boerderij horen 8 hectaren weilanden en velden. Het uitzicht is er zo schoon en gaaf
dat ik samen met Timmermans op mijn knieën zou vallen om dit heerlijke landschap te
aanbidden… Hopelijk komt dit uitzonderlijke goed in handen van mensen die waarderen hoe
hier gewrocht werd en die met liefde en zorg de gebouwen en omgeving respecteren en in
ere herstellen.
21

Intussen vernam Dr. Lodewijk Weyns uit goede bron dat de hoeve verkocht is. De verwachtingen zijn van die
aard dat de nieuwe eigenaars van dit prachtige erf de intentie hebben om er zorgzaam mee om te gaan.
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Het oorlogsverhaal 1940-1941 van Jules Cannaerts (°1919 - +1988) – deel 4
De scheepsramp van Willemstad
Leo Cannaerts – Johan Cannaerts
Van 25 tot 30 Mei 1940
De krijgsgevangenen - allen Belgen - werden in mars vanuit regio Nevele naar Walsoorden
gezonden (60 km). Onbekend hoeveel dagen hiervoor nodig waren ; waarschijnlijk 4 à 5
dagen. Voor de meesten ging het te voet, hier en daar werd gebruikt gemaakt van camions
of trams.
Vader Cannaerts vertelde dat het aanvankelijk niet moeilijk was om te ontsnappen, omdat
men beloofde dat iedereen in Antwerpen zou vrijgelaten worden, maar stilaan versterkte de
bewaking en het stapdoel was dus niet Antwerpen maar via Sas van Gent naar Walsoorden.
In Walsoorden (Westerschelde) werden ze in de kolenruimen van 4 rijnaken gedropt. Per 2
soldaten werd één brood uitgedeeld, de veldflessen gevuld met water.

In kolonne naar het schip

Op 30 mei om 09.00u - sommigen zaten reeds van de vooravond in de kolenruimen - begon
de vaart, noordwaarts via het Kanaal door Zuid Beveland tot Wemeldinge (Oosterschelde) en
verder in de vooravond via Bruinisse naar het Hollands Diep, tot Willemstad. Aan boord ook
priester-aalmoezenier Daem, auteur van het werk “De ramp met de Rhenus 127”.
Na het eerste schip kwam de Rhenus 127, die met een kabel ook de derde Rijnaak
voortsleepte, dan volgde nog een vierde Rijnaak. De gevangen moesten beneden blijven,
alleen uitzonderlijk naar boven voor sanitaire stop. Op de Rhenus 127 echter was dit een
uitzondering, hier mochten de Belgen op het dek rondwandelen, tot jaloezie van de
lotgenoten op de andere boten.
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30 mei 1940 – de ramp van de Rhenus 127.
Om 19.20 u vaart de Rhenus 127 op een magnetische mijn. Een geweldige ontploffing, met
als gevolg honderden gewonden en drenkelingen in het ijskoude water. Anderen zonken
met de ontplofte boot. De eerste en belangrijkste hulp werd verstrekt door Nederlanders.
De Duitsers (die op een feestje zaten op het ogenblik van de ramp) kwamen laattijdig ter
plekke ; een Duits officier excuseerde zich achteraf bij de Nederlandse autoriteiten voor de
gebrekkige manier waarop de bezetter hulp had geboden; hij dankte de lokale bevolking.

Rijnaak met krijgsgevangenen 30 mei 1940

De Rhenus 127 was de tweede van het konvooi van vier; de vierde rijnaak volgde vrij ver na
nummer drie; vermoedelijk zat Jules Cannaerts op de voortgetrokken derde rijnaak, want hij
vertelde soms dat men hem in het ruim omhoog stak (hij was één van de lichtsten) om te
rapporteren wat er gaande was. Hij zag de ramp gebeuren, o.a. hoe Hollandse en Duitse
motorboten touwen uitgooiden waaraan de drenkelingen zich konden vastklampen. Hij was
zo getroffen door het schouwspel dat hij bewusteloos viel.
De hulpdiensten hadden het erg moeilijk, omdat het reddingswerk gehinderd werd door uit
de rijnaak vrijgekomen olie, waardoor de drenkelingen grote moeite hadden om een touw te
bemachtigen.
Dokter Schiphorst nam de leiding van de hulpverlening; veel dank ging naar de geestelijken
en naar de lokale bevolking voor de steun die verleend werd.
Slachtoffers werden eerst opgenomen in diverse gebouwen die als noodhospitaal werden
ingericht. Vanaf middernacht konden een 50-tal gewonden worden overgebracht naar
Oudenbosch (Sint-Elisabethziekenhuis en bij de broeders van Sint Louis) en naar het militair
hospitaal van Breda. Van overal uit de regio kwamen verplegers, dokters en chirurgen naar
het ziekenhuis. In de totale verwarring konden verschillende krijgsgevangenen, met hulp
van de lokale bevolking, de vlucht nemen.
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Maar vanaf de volgende morgen voerden de bezetters (de Feldgenarmerie) al
opsporingsacties uit in de woningen, op zoek naar gevangenen. De spanning tussen de
Nederlandse hulpverleners en de Duitsers was overweldigend.
31 mei 1940
’s morgens werd in Willemstad een mis opgedragen ter nagedachtenis van de overledenen.
Om 06.00 u vertrok nog een wagen van het Nederlandse Rode Kruis met gewonden naar
Breda, maar daarna nam de bezetter (de Deutsche Sanitätskolonne) de transporten over. De
gewonden, zowel Walen als Vlamingen, werden met veel genegenheid verzorgd de
Nederlandse hulpverleners.
In de dagen en weken na de ramp werd verder gezocht naar drenkelingen. Met
mondjesmaat werden de lijken geborgen, zonder hulp van de bezetters (die bang waren
voor infecties!). Bij de berging van het schip vond men nog 160 lijken in de ruimen. Alle
slachtoffers kregen een voorlopige begraafplaats in Willemstad, later werden ze
overgebracht naar een plaats aan het water, waar een monument werd opgericht met
vermelding van 122 namen en 12 niet geïdentificeerde slachtoffers. Onder de bekende
slachtoffers ook enkele Belgische soldaten die niet in de ramp waren omgekomen, maar wel
in de regio. Onder hen ook soldaat Frans De Cat (neef van Jules Cannaerts) die enkele
kilometer verder was gesneuveld. Het monument werd op 29 mei 1950 ingehuldigd en
jaarlijks is er op 2e Sinksen een herdenkingsplechtigheid. 22
Tussen 8 en 30 juni 1940 konden de gewonden naar België terugkeren, sommigen naar huis
(Vlamingen waarschijnlijk), anderen in gevangenschap naar een kazerne in Brasschaat.
Alleen de zwaargewonden bleven achter. De hospitalen moesten plaats maken voor Duitse
gewonden die werden aangevoerd.
Tegen de middag van 31 mei gingen twee boten verder via de Waal tot Emmerich (Rijn, ten
zuiden van Arnhem).
1 juni 1941
Om 9.00 u. begon de begrafenisplechtigheid van drie slachtoffers in de parochiekerk van
Willemstad, met een requiemmis door drie Belgische priesters en begeleid met militaire
eerbewijzen door de bezetter.
2 juni 1941
Opnieuw in Willemstad een aanvaring op een mijn door 2 Rijnaken die gelukkig leeg waren.
In de namiddag opnieuw een aanvaring door 2 Duitse motorbootjes, ‘waarvan niets
overbleef’.
(wordt vervolgd)
22

Noot : Elk jaar op 2e Sinksen is er in Willemstad (overigens een leuk stadje) een herdenkingsplechtigheid
voor de Belgische soldaten die daar begraven liggen. Onder hen ook Franciscus (Sus) De Cat, echtgenoot van
Julie De Wyn (zus van Grotemoe Fien De Wyn). Hij verongelukte niet op de Rhenus 127 maar op een
vrachtschip dat olie vervoerde naar Engeland ; de boot ontplofte of werd door de Duitsers getorpedeerd. Zijn
lichaam spoelde aan in Westkapelle. Frans De Cat (1902-1940) diende in 2Cie VWI (wachters van vervoer en
inrichtingen).
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“Herinneringen aan Arthur Vereecke bij de restauratie van de Swanepomp “
Rik Van den Broeck
De Swanepomp is één van de vier pompen die de bewoners van onze Heistse berg tientallen
jaren lang van drinkwater hebben voorzien, en dit zelfs nog tot diep in de jaren ’50 van
vorige eeuw, toen het waterleidingnet in Heist-op-den-Berg werd aangelegd en het water in
de Heistse huisgezinnen plots als bij toverslag en automatisch uit het eigen huiskraantje
stroomde.
Deze pomp-mét-geschiedenis bevindt zich traditioneel onderaan de zuidelijke helling van de
berg, rechtover café ’t Pleintje, aangeschurkt tegen het terras van die andere historische
herberg, ‘t Hoekske.

De pomp heeft, zoals inmiddels algemeen bekend, al een lang en bewogen leven achter de
rug. Ze werd in de tweede helft van de 19e eeuw door het gemeentebestuur op het
Kerkplein opgericht. In 1905 werd echter naar aanleiding van de 75e verjaardag van de
Belgische Omwenteling een nieuwe waterpomp op het Kerkplein geplaatst, onder de vorm
van een herdenkingsmonument voor de Heistse oud-strijders van 1830.
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Die pomp en het herdenkingsmonument staan daar trouwens nu nog altijd in hun
oorspronkelijke functie. De oude arduinen pomp werd dan van haar plaatsje nabij de
kerkdeur op de berg naar het Pleintje verhuisd. Op haar nieuwe plaats aan ‘t Pleintje zou ze
dan weer een bestaande bakstenen pomp vervangen...

In september 1935 kreeg de pomp een smeedijzeren bekroning. De Heistse kunstmid Arthur
Vereecke had in de ervoor liggende jaren dit kunstig smeedwerk in zijn atelier gemaakt en
bood het bij wijze van geschenk aan de Heistse gemeenschap aan, als een herinnering aan
het feit dat de zwaan in Heist al 350 jaar als gemeentewapen gebruikt werd.
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De inhuldiging van deze smeedijzeren bekroning gebeurde destijds met een grotendeels
uitgeregende stoet, waarin verschillende Heistse fanfares opstapten, terwijl ook passende
gelegenheidstoespraken van burgemeester Van Roosbroeck en provincieraadslid Wouters
op het programma stonden. Eén van de meest opvallende sprekers was Lodewijk Liekens,
gemeentearchivaris en directeur van de toenmalige tekenschool, die de bijzondere
kwaliteiten van het kunstwerk belichtte. Sindsdien kreeg deze pomp de naam Swanepomp
en groeide ze, net als de pomp op de berg, prompt uit niet alleen tot een toeristisch
aantrekkingspunt, maar ook tot een vrij veel gefrequenteerd en lang in stand gehouden
monument.
In augustus 2016 verdween de Swanepomp, op dat ogenblik al enigszins in verval, tijdelijk uit
zijn vertrouwde Heistse omgeving. Ze werd toen zorgvuldig gedemonteerd door de
gemeentelijke technische dienst en overgebracht naar de hal van de gemeentelijke
academie voor beeldende kunsten langs de Liersesteenweg. Studenten van de Heistse
academie werkten tijdens het voorbije schooljaar 2016-2017 naarstig aan de restauratie,
onder leiding van een energieke leerkracht, Patrick Van Rensbergen, bijgestaan door de
ervaren gastdocent Raf Vergauwen, specialist hardsteen. Voor de restauratie van de
smeedijzeren bekroning konden ze een beroep doen op het Heistse bedrijf van Geert
Laeremans.

Van demontage….

…tot heropbouw (foto P.Van Rensbergen)
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Voorafgaand aan de restauratiewerkzaamheden werd overleg gepleegd met de diensten van
Onroerend Erfgoed, die op 11 april 2016 dan ook toelating tot de voorgestelde restauratie
verleenden.
Bezoekers aan de open deurdagen in de hal konden in het voorbije jaar de restauratie van
het monument van nabij volgen. Het arduinen lichaam werd gezandstraald en kreeg
binnenin een polyesterversteviging. De verschillende scheuren in de arduinen stenen
werden vakkundig opgevuld met kunststofmortel. Bij het verwijderen van de vele zwarte
verflagen van het smeedwerk werd nog een verrassende vaststelling gedaan. Een aantal
blaadjes van het smeedwerk waren blijkbaar in koper uitgevoerd teneinde het geheel samen
met de bronzen zwaan enige kleur te geven. Begin juli 2017 werd het voetstuk, laatste
restant van de pomp zoals ze tientallen jaren daar onderaan de berg op het Pleintje stond,
nog uitgegraven door de technische dienst opdat, eens ook dit laatste restant ter plaatse zou
overgebracht zijn, ook de laatste restauratiewerken in de hal van de academie hun beslag
zouden kunnen krijgen.
De gerestaureerde Swanepomp kon uiteindelijk, geheel volgens planning, einde augustus
terug onderaan de berg worden geplaatst. Het monument zal nu hier opnieuw in zijn
oorspronkelijk aureool van schoonheid en grandeur kunnen stralen. Het gemeentebestuur
hield eraan het gerestaureerde monument met een kleine plechtigheid in te huldigen, met
daarbij aansluitend in de gemeentelijke raadszaal (oude dekenij) een academische zitting.
Een naar aloud gebruik door de gemeente aangeboden kleine receptie mag als blijk van dank
worden beschouwd aan eenieder die zijn steentje bijdroeg tot dit geslaagd
restauratieproject.
De heemkring organiseert naar aanleiding van de restauratie van dit unieke Heistse
monument een kleine tentoonstelling in het heemmuseum. Deze tentoonstelling, voor het
eerst geopend tijdens Monumentendag tussen 10 en 18 uur, kan ook nog bezocht worden
op alle volgende zondagen in september en verder nog alle oktoberzondagen tussen 14 en
18 uur. Deze tentoonstelling toont beelden die de bezoeker een persoonlijke impressie
bieden van de restauratiewerken aan de Swanepomp, zoals die het jongste jaar hun beslag
hebben gekregen. Ook het prachtige en unieke originele ontwerpplan van het smeedwerk
(met detail van de “kevie” die in 1935 op de Swanepomp geplaatst werd), een plantekening
op ware grootte die al sinds mensenheugenis met zorg wordt bewaard in de collectie van
onze heemkring, wordt tijdens deze expo aan de bezoekers getoond alsmede - eveneens uit
het heemkringarchief - een reeks foto’s van Arthur Vereecke en van zijn meesterwerk, de
“Swanepomp”, tot leven gebracht met behulp van beelden uit verschillende periodes van
haar bestaan, op de berg en onderaan de berg, mét en zonder smeedijzeren bekroning.
Een aantal kleinere smeedwerken van Arthur Vereecke, uit de collectie van de heemkring,
wordt eveneens geëxposeerd. Verder worden nog een aantal documenten uit het
gemeentearchief en uit de archieven van de familie Vereecke belicht, o.a. een offerte van
de hand van Arthur Vereecke voor elektrificatie van de pomp op het Kerkplein(1932).
________
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Itegem
Luk Herteleer
Ne mens verjaart al eens. Dan krijgt hij cadeautjes. Soms zijn die cadeautjes een echte
verrassing. Zoals een nummer van een dagblad en/of een weekblad die zijn verschenen op
de dag dat je geboren bent.
“Averbode’s Weekblad. Familieblad” is zo’n weekblad. Hierin verscheen in de 50’er jaren van
vorige eeuw de column “Met Kaars en Bril”, geschreven door een zekere “JOS.” Meer weten
we niet van deze schrijver.
En - o wonder toeval - in het nummer van 18 juli 1954, jaargang 44, nummer 29, p. 342
vinden we een cursiefje terug van de “JOS.” met als titel : “Itegem”. Gewoon een leuke
vakantiebijdrage (al is de vakantie voor onze vele lezers al achter de rug wanneer zij deze
Swanekoerier in hun brievenbus vinden). Geen artikel dus met feiten en data of een
opsomming van moeilijke stijlkenmerken van een of ander plaatselijk kunstwerk…!
We publiceren hieronder de integrale tekst van dit cursiefje. Lees en geniet !
“Itegem.
Ik weet niet of gij ooit in Itegem zijt geweest. Het is ’n attractie gelijk ’n ander en ik heb die
attractie deze week meegemaakt. Ik ben in Itegem geweest.
Ik begrijp nu nog niet dat ik zoveel jaren heb kunnen leven zonder te weten dat Itegem
bestond. Dit schromelijk tekort in mijn opvoeding hebben ze deze week verholpen. Er is een
leemte gevuld en dat is altijd interessant.
Ik zeg “ze”, het is om er de nadruk op te leggen dat ik er eigenlijk voor niets tussen zat. Ze
hebben mij tot daar gebracht.
Itegem ligt ergens op ’n willekeurige lijn die ge vanuit Lier kunt trekken. Vraag me niet hoe
die lijn loopt, want ik weet het nu nog niet. ’s Avonds laat kwamen wij terug uit Lier. Lier is
een schone stad, maar ge moet er negen keer de weg vragen, eer ge er weer buiten geraakt.
Ik denk dat ze die stad zo opzettelijk met toeristische doeleinden gebouwd hebben.
Wij hebben de weg gevraagd. Juist effekens links en dan maar altijd rechtdoor. Hebben we
met de chauffeur te veel gepraat, heeft de chauffeur te veel aan andere dingen gedacht, het
is nog niet uitgemaakt, maar in alle geval kwamen wij met onze wagen op een aardig
stukske weg terecht dat ge zonder gewetensbezwaar in ’n museum moogt leggen.
Ge weet nooit waar ’n veldweg kan uitkomen. Wij wisten het ook niet. Nu weten we dat wel.
Als ge twintig minuten lang een veldweg volgt en ge nergens in de donkerte rondom u ’n
mens of ’n huis ziet, dan komt ge in Itegem uit.
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Ik ken geen toeristische merkwaardigheden van Itegem, ik kan er hier dus ook geen opgeven.
Ik denk ook niet dat er veel zijn, want ge moet al tien minuten zo’n beetje heen en weer
bollen om ’n gewone mens te zien, zwijg stil van ’n merkwaardigheid.
‘De grote baan, meneer!’. En dat is nu een van de voordelen van deze tijd. Ge kunt gelijk
waar op de wereld zijn, er ligt altijd ’n grote baan in de buurt. In Itegem ook. Ze hebben ons
die gewezen. Zo en zo en zo en dan links en dan nog effekens zo. Merci, meneer, en ge
probeert dat.
Ik zat in ’n behoorlijke wagen en ik wil er geen kwaad van zeggen, maar ge moest er toch niet
mee op de veldwegen van Itegem rijden, want ge vielt in affronten.
Wij hebben juist geteld negen en dertig minuten over die veldwegen onszelf georiënteerd. Zo
en zo en zo. Maar van ’n grote baan was daar nergens sprake.
Als ge het diepst in de miserie zit, komt er naar het schijnt altijd de oplossing. Voor ons is die
ook gekomen, want op ’n schoon moment zagen we van heel ver een naamplaat van het
volgend dorp glinsteren.
Ge kunt niet geloven wat ’n effect zo iets maken kan. Wij zijn die plaat genaderd en hebben
ze gelezen en herlezen. Toen kwamen we allemaal tegelijk tot het besluit dat we in “Itegem”
waren.
Itegem is dus ’n dorp dat ge in twee keren moet doen. Probeer het niet met minder, want dat
pakt niet. Het is onbegonnen werk.
Wij hebben bij die plaat even stilgestaan. Ik kan natuurlijk niet hierbij gaan schrijven wat wij
daar op die plaats gezegd hebben. Er zijn zaken die voor publicatie niet in aanmerking
komen. Deels omdat het ’n gevaar zou vormen voor het goede verloop van de samenleving
en deels omdat het in ’n andere taal wordt gezegd dan in de moedertaal.
Ik kan u maar één zaak zeggen: komt ge ooit in Lier, sla dan ergens achter die stad de eerste
de beste veldweg in en ge komt in Itegem. Rij daar ’n tijdje rond, vraag de weg, rijd weer ’n
klein halfuurke en ge komt opnieuw in Itegem.
Ik weet niet hoe dikwijls Itegem op de kaart ligt, maar ik sluit niet uit dat ge het ook in drie
keren en zelfs meer kunt doen. Maar dat is dan geen amateurswerk meer, dat is al direct
voor de specialisten.”
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Agenda
Zondag 10 september :
Open monumentendag. N.a.v. de inhuldiging van de volledig gerestaureerde Swanepomp
opent in museum Die Swane de expo “Herinneringen aan Arthur Vereecke bij de restauratie
van de Swanepomp”. Gedetailleerde info over deze expo : zie pagina 154.
Het heemmuseum is iedere zondagnamiddag open van 14 u. tot 18 u.
Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg - Gratis toegang

Zondag 17 september :
Wandeling rond Beerzelberg en Pelgrimhof
Heemkringlid François Van den Bosch gidst ons op en rond de Beerzelse getuigenheuvel en
langs het mooie landgoed Pelgrimhof. Deze wandeling is een jaarlijkse traditie geworden,
waarbij de aandacht vooral gaat naar alles wat natuur en landschap hier te bieden heeft en
daarbij is ook een heemkundig getinte insteek nooit ver weg. Laat u verrassen !
Vertrek van de wandeling om 13 u. 30 aan parking van voormalige taverne Beerzelberg op
het einde van de Hallaardreef in Beerzel. Iedereen welkom. Deelname is gratis.
Organisatie : Natuurpunt afdeling Heist-op-den-Berg

Vrijdag 20 oktober : Nacht van het Kempens erfgoed.
Lezing door Dr. Eline van Onacker met als onderwerp : “Bedrijvige boeren ? Peasants en de
land- en kredietmarkt in de vijftiende- en zestiende-eeuwse Kempen “
Heemmuseum - Radiomuseum, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg
Nocturne (met rondleiding indien gewenst) tussen 19 en 20 uur en tussen 21 en 23 uur.
Lezing van 20 tot 21 uur
Inschrijven is nodig voor de lezing en voor een rondleiding
lezing: maximaal 50 deelnemers, rondleiding: maximaal 50 deelnemers
Inschrijven en info: archief@heist-op-den-berg.be

