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        Op de voorplaat :  de oude pomp aan de voet van de berg. 
 
Dit is een fragment uit een zeldzame en zeer oude - ingekleurde -  prentkaart.  We zien de voet van de Heistse berg met 
uitzicht op hotel “Den ouden ketel”.  Door de bewerking oogt de foto als een pointillistisch schilderij, maar toch kunnen we 
enkele figuren onderscheiden. Naast de ingangsdeur zien we enkele gasten aan een tafel zitten en bij de pomp staat een 
jongen naast een dame in “zondagse” kledij en een man die een ladder draagt.  En de pomp zelf is net wat de foto zo 
interessant maakt, want hier staat duidelijk een bakstenen bouwsel, ongeveer op de plaats waar nu de Swanepomp is te 
situeren. Eén en ander laat toe om dit tafereel alleszins te dateren vóór het jaar 1905, want toen werd de natuurstenen 
pomp van het kerkplein naar de voet van de berg verhuisd. 
 
(Foto gemeentearchief,  collectie Walter Sels.  Erfgoedbank Kempens Karakter, nr.  GAH011000015).  
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Maak kennis met de locaties  waar de heemkringactiviteiten plaats vinden.  Alles gratis te bezoeken. 
 
Museum Die Swane en de radioverzameling, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg.  Open op zondagnamiddag 
van 14 u. tot 18 u. (maart-oktober).  Voor geleide bezoeken neem je best contact op met Jan Peeters of 
conservator René Van Loo (voor het heemmuseum).  Voor de radioverzameling :  Remy Waegeman (zie ook de 
website www.radiomuseumheist.be). 
 
Heemerf  Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve, Bruggeneindse Heibaan 13, 2220 Heist-op-den-Berg.   

Heel het jaar op zondagnamiddag open.  Contacteer Gaston Van den broeck voor rondleidingen in de molen. 

Documentatiecentrum en heemkringbibliotheek, bibliotheek Heist-op-den-Berg – ingang Kattestraat.  Open op 
dinsdag van 16 u. tot 20 u. en op woensdag  van 13 u. tot 16 u.   Afspreken met archivaris  Anja  Gevaert  indien er 
een bezoek dient aangevraagd op andere dagen (tel.  archief 015/75 86 86   -   archief.heist@bibliotheek.be )  
 

 
Door lid te worden van de heemkring ontvang je tweemaandelijks het ledenblad  “De Swanekoerier” en dit 
voor slechts 9,00 euro per jaar !  Neem contact op met een van onze bestuursleden of schrijf het lidgeld over op 
rekeningnummer  BE13 4161 0959 5139  
 

 
 
 

    
 
 

Met steun van Kempens Karakter en de Vlaamse Overheid 
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Met de deur in huis: weerom goed nieuws! 
 
Wie een erfgoedtentoonstelling opzet met de bedoeling een ruime of minstens 
verantwoorde publieke opkomst te scoren, gaat in de eerste plaats best uit van een 
weloverwogen, voldoende “volks” en populair onderwerp. Het klaarblijkelijke verschil in 
publieksopkomst bij succesrijke lingerie- en onderbroekenmusea in vergelijking met 
bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van een enigszins statische treinmodellencollectie of - 
wie weet - binnen afzienbare tijd een, zo wordt althans nu reeds in sommige wandelgangen 
gefluisterd, unieke erfgoedcollectie van een in 2008 overleden en internationaal gekende 
jazz-coryfee, spreekt in dat verband in ieder geval boekdelen.  
 
Het komt er op het eerste zicht intrinsiek ook in deze context wel altijd op aan met z’n 
onderwerp de ziel van het potentieel publiek te raken... Om maar te zeggen dat een door de 
wol geverfde en handige museumconservator als heemkringbestuurslid René Van Loo (zelf 
verwoordt hij het steevast met het bekende gezegde over “de ouwe aap die je geen smoelen 
moet leren trekken”…) dat natuurlijk al langer dan vandaag door heeft.  
 
Met het succes van zijn thema-expo “Eerste en Plechtige communiegebruiken”, die dit jaar 
in ons heemmuseum Die Swane wegens blijvende publieksbelangstelling liefst twee keer 
diende verlengd, toonde hij weer eens aan hoe, zonder in trivialiteit te vervallen, een op het 
eerste zicht banaal onderwerp als wat zich in het verleden afspeelde bij de eerste en 
plechtige communie, zich toch tot een weergaloze publiekstrekker kan ontpoppen. En dit 
zonder expositie van peperdure objecten, doch met een duidelijk onderliggend appèl op het 
collectief onbewuste geheugen van mogelijk geïnteresseerden. Je moet het maar doen ! 
 
Met het slagen van deze “communie-expo” werd meteen de rode loper uitgerold voor een 
nieuwe en hopelijk door de mensen van ons dorp weer bijzonder gesmaakte herfstexpo, 
meteen ook de laatste thematentoonstelling van het museumseizoen 2016, die over het 
verleden en de evolutie van “onze” berg zal gaan... (lees hierover zeker in deze Swanekoerier 
het stukje over alles wat er te gebeuren staat op Open Monumentendag, p.138 en p.139). 
 

 
 

Kerkplein rond 1885 
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Als u op een zondagnamiddag in september of oktober, zo tussen twee en zes, wat tijd over 
heeft (het echte veldritseizoen is dan nog niet van wal gestoken...), dan weet u meteen 
waarheen!  
 
Waar is de tijd dat de pastoor van Heist nog drie kerkdeuren, alle drie zo groot als de 
kerkdeur van vandaag, nodig had om de belangstellende gelovige meute binnen zijn 
kerkgebouw te krijgen?  En waar is de tijd dat de oude Swanepomp nog naast de kerkdeur 
op het Kerkplein stond ?  Wie herinnert zich nog dat de schandpaal een aantal jaren op de 
berghelling tussen het Pleintje en het vredegerecht prijkte?  Wie kan zich nog voorstellen dat 
er - niet zo lang geleden - een heuse vaste muziekkiosk tegenover de gekende ‘Polle pap’-
herberg “het Pleintje“ stond ?  
 
Ja, Heist was toen nog een bruisend dorp... En om op en rond de berg wat leven in de 
brouwerij te brengen, had men in het nog nabije verleden bovendien zelfs helemaal geen 
steeds opnieuw gemeentelijke kredieten vergende projecten, genre  “Heist bruist” nodig. 
Een paar bussels preiplanten en nu en dan wat goed schuimende zeep in de toenmalige 
bergfontein volstonden…  
 

   
 
Gedurende het schooljaar 2016-2017 zullen studenten van de Heistse academie samen met 
hun beziel(en)de leerkracht Patrick Van Rensbergen, werkzaam aan de academie te Heist-
op-den-Berg en zijn collega gastdocent Raf Vergauwen, specialist hardsteen en ook nog 
pedagogisch actief aan de academies van Hoboken en Arendonk, de eigenlijke renovatie van 
het arduinen gedeelte uitvoeren.  We kijken er met belangstelling naar uit … 
         Rik Van den Broeck 

 

Goed nieuws kunnen we gelukkig, en dit 
voor de tweede keer op een rij, opnieuw 
meedelen over de restauratie van de 
Swanepomp. 
 
Geheel volgens planning werd dit iconische 
Heistse bergmonument op 
woensdagmorgen 17 augustus jl. met veel 
zorg afgebroken en onder het spiedend 
oog van de RTV-cameras onder handen 
genomen in een gezamenlijke 
krachtinspanning van de leraars van de 
academie voor beeldende kunst en de 
werklieden van de gemeentelijke 
technische dienst.  
 
En zagen we daar op die bewuste dag geen 
goed uit de kluiten gewassen zwaan op zijn 
fabuleuze tocht naar “de hal” langsheen de 
Liersesteenweg voorbij ons huiskamerraam 
“vliegen”?... 
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Jozef Weyns en de heemkundige studie 

 

De term heemkunde is afgeleid van het Duitse ‘Heimatkunde’. Onder heemkunde verstaan we de 

studie van de eigen omgeving, de lokale en regionale geschiedenis in al haar aspecten, in heden en 

verleden. Zij omvat allerlei wetenschappen (geschiedenis, aardrijkskunde, geologie, demografie, 

sociologie, kunstgeschiedenis, dialectologie, volkskunde, naamkunde, antropologie, genealogie, 

biogeografie, enz.) in hun betrekking tot het lokale of regionale veld van onderzoek en is dus geen 

wetenschap op zichzelf. Heemkundigen verenigen zich in plaatselijk heemkringen en houden zich 

bezig met de geschiedenis van hun gemeente. Dit kan op vele manieren. Heemkringen publiceren 

vaak een tijdschrift, beheren lokaal erfgoed en organiseren allerlei ledenactiviteiten. 

 

Heemkundige belangstelling dateert in Vlaanderen reeds van de 19de eeuw. Belangstelling voor het 

eigen historische verleden was immers één van de kenmerken van de Romantiek. In de 19de eeuw 

ontstonden ook de eerste heemkundig geïnteresseerde verenigingen zoals de koninklijke Kring voor 

Oudheidkunde, Letteren en Kunst in Mechelen.1 De eerste grote Vlaamse heemkundigen waren 

Alfons De Cock en Isidoor Teirlinck die samen het achtdelige werk Kinderspel en kinderlust in Zuid-

Nederland schreven.  De term heemkunde zelf werd toen nog niet gebruikt, die drong pas in de jaren 

1930 door in Vlaanderen. In Duitsland was de studie van de heem- en volkskunde veel verder 

gevorderd. Daar verschenen toen reeds uitgebreide werken. Ook in Nederland stond de heemkunde 

al langer in de belangstelling. In Amsterdam werd reeds in 1911 een Bond Heemschut opgericht. In 

België werd de heemkundegedachte gedragen door het onderwijzend personeel. Het waren dan ook 

vooral onderwijzers en inspecteurs die het voortouw namen. Einde 1938 werd de kring Polder en 

Kempen opgericht, de voorloper van de Werkgemeenschap voor Heemkunde, het latere Verbond 

voor Heemkunde. 

 

De liefde voor de volkskunde en de Kempen waren Weyns meegegeven met de paplepel. Als zoon uit 

een landbouwersfamilie kon Weyns uit de eerste hand zien en leren hoe het eraan toe ging in een 

Kempense boerderij. Zijn grote voorkeur voor onderzoek van de volkstradities in het plattelandsleven 

en de hoevebouw stamt uit deze periode. Tijdens zijn studies in Gent kwam Weyns’ voorliefde voor 

de heemkunde voor het eerst tot uiting in enkele onderzoeken die hij voerde rond volksgebruiken. In 

1934 publiceerde hij in het Nederlandse Tijdschrift voor Volkskunde een artikel over 

spiraalvlechtwerk in de Kempen. Dit artikel beschrijft de oudste gekende methode van 

mandenvlechten in de Kempen. Daarmee was meteen de toon gezet voor de verdere heemkundige 

loopbaan van Weyns: niet zozeer de immateriële volkskunde, zoals de vertellingen en 

geloofstradities interesseerden hem, maar de materiële, en alles wat daarmee te maken had.  

 

Tijdens de oorlog, toen de vernietiging van het landelijk erfgoed een reëel gevaar werd, begon 

Weyns met het neerschrijven van gegevens en wetenswaardigheden in ‘veldboeken’. Op vrije dagen 

en uren reed hij rond door de streek en beschreef hij zaken die zijn belangstelling wekten zoals 

molens, oude hoeven en kapellen. Vooral de werking van de molens en de bouwvorm van de 

gebouwen werden uitvoerig belicht. Ook ondervroeg hij mensen met betrekking tot gebruiken en 

voorwerpen. Hij noteerde de anekdoten die werden verteld. Van de voorwerpen en constructies 

maakte hij een schetsje. Weyns leefde in een tijd van grote veranderingen: hij zag de oude gebruiken 

                                                           
1
 Opgericht in 1886 onder de naam Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines. 
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steeds meer en steeds sneller verdwijnen onder invloed van de moderne technologie. Weyns stelde 

elk jaar met Heist kermis zijn mooiste foto’s ten toon in de plaatselijke tekenschool. De eerste maal 

gaf hij de tentoonstelling de volgende veelzeggende titel mee: Stemmige beelden uit Oud-Heist uit de 

tijd toen de stadsgeest, die alle uitingen van volkscultuur doodt, ons platteland nog niet had 

overstroomd. 

 

Weyns’ belangstelling beperkte zich niet tot de eigen streek. Tijdens zijn dienst als Railway Traffic 

Officer in 1945 verbleef hij drie maanden in Aarschot (zie hoofdstuk 2). Daar leerde hij 

plaatsnaamkundige en schoolhoofd Flor Vermunicht kennen. Ook andere heemkundigen uit de 

omgeving konden op een bezoek van Weyns rekenen. Tijdens zijn verblijf in Leuven als RTO-officier 

bezocht hij ook daar de streek en de plaatselijke heemkundigen. Niet alleen de Vlaamse, maar ook de 

heemkundige werking in Wallonië kon hem boeien. In 1945 nam hij contact op met de conservator 

van het Musée de la Vie Wallonne te Luik en met de landschapsvereniging Ardenne &  Gaume om 

hen attent te maken op het bestaan van de Commissie voor Schone Hofsteden van de 

Boerinnenbond. Met het Musée de la Vie Wallonne bouwde hij eveneens nauwe contacten op. 

 

Weyns’ eerste ‘grote’ project was het onderzoek naar zijn familiegeschiedenis (zie hoofdstuk 1). Via 

genealogisch onderzoek kon hij teruggaan tot in de 17de eeuw. Weyns toonde vooral interesse in de 

activiteiten en de woonplaatsen van de familie. Hij vond het belangrijk om zich te omringen met 

voorwerpen die herinnerden aan zijn voorouders. Heemkunde en familiekunde gingen voor hem 

hand in hand. Deze overtuiging is af te lezen uit de eerste nummers van Ons Heem waarin een 

familierubriek werd opgenomen. Weyns onderzocht niet alleen zijn eigen familiegeschiedenis, maar 

hielp velen bij het samenstellen van hun genealogie. 

 

Weyns’ interesse ging onder meer uit naar de uitingen van Kempense volkskunst. Zo onderzocht hij 

de zandtekeningen en ondervroeg hij de laatste vrouwen die nog de typisch Kempense 

zandtekeningen aanlegden. Hij maakte hierover een fotoreportage2 en schreef enkele artikels. Ook in 

de meeste van zijn lezingen en diavoorstellingen kon hij het niet laten om over deze volkskunst te 

spreken. Weyns bestudeerde niet alleen de uitingen van volkskunst, hij leerde ze zelf ook aan en 

indien mogelijk gebruikte hij ze ook. Bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld het bezoek van 

koning Boudewijn aan Bokrijk in 1957, legde hij zandtekeningen aan. In 1960 verfilmde hij een 

interview met Liza Torfs-Verbeeck, die de kunst van het zandstrooien nog beheerste.3 

 

De hoevebouw en de verschillende bouwstijlvormen zouden vrij snel uitgroeien tot zijn grootste 

passie. In 1944 stuurde hij een brief naar de redactie van het tijdschrift De Boerin waarin hij 

aanspoorde om artikels te publiceren over hoevebouw. Zijn oproep bleef niet zonder gevolgen en 

een Commissie voor Schone Hofsteden werd opgericht waarvan hij in 1945 deel ging uitmaken. Op 

een boerinnenavond op 27 februari 1945 hield hij een lezing over landelijke woningen die veel bijval 

kreeg. Weyns organiseerde verder ook lezingenreeksen over de volkse bouwkunst en de ideologie 

die erachter stak, zowel voor de Boerinnenbond, als voor het Davidsfonds, heemkringen en ook voor 

de opvoedende dienst van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. In januari 1946 begon 

hij met een reeks van acht lezingen voor de NIR over de landelijke woning, waarbij Weyns de 

moderne bouwheren opriep om te bouwen volgens de streektrant.   In 1946 nam de voorzitter van 

                                                           
2
 Zie: AJW, Fotoarchief, nrs. 368-381. 

3
 Verschenen in de rubriek Aan overgrootmoeders haard in Penelope, 13 juli 1960. Zie: AJW, nr. 1658. 
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de ‘Bauernhausforschung der Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde’ contact op met Weyns en 

nodigde hem uit deel te nemen aan een internationaal congres over boerderijonderzoek. Dit was de 

eerste maal dat Weyns aan een congres specifiek over boerderijen deelnam. Weyns expertise op dit 

gebied kwam tot uiting in het feit dat hij in 1946 gevraagd werd te helpen bij een wedstrijd voor 

jonge leerling-architecten die een landelijke herberg moesten ontwerpen.4  

 

Niet alleen de woningen, maar ook andere streekeigen bouwsels interesseerden hem. In de jaren 

1940 legde Weyns een uitgebreid dossier aan met zelf getekende kaarten5 over molens in de streek 

van Heist-op-den-Berg. Hij ijverde voor het behoud van de molens en schreef hierover verschillende 

artikels en brochures.6  

 
Over de materiële volkscultuur was nog maar zeer weinig verschenen in België. Weyns was één van 

de eerste volkskundigen die zich daarmee bezig hield. In de jaren 1940 beperkten zijn artikels zich 

vooral tot onderwerpen zoals bouwkunst en merkwaardige voorwerpen. Ook tradities waarvan nog 

weinigen het nut onderkenden, droegen zijn interesse weg. Pas vanaf de jaren 1950, zien we in zijn 

publicaties een toenemende belangstelling voor de inrichting van de woningen. In 1951 hield Weyns 

een pleidooi voor de beoefening van de volkskunde voor de vereniging ‘De vrienden van het artistiek 

en folkloristische museum van Watermaal Bosvoorde’. Hij deed er een oproep om de materiële 

volkscultuur en vooral de kennis van termen en technieken te bestuderen.7 In zijn voordracht reikte 

hij de verschillende mogelijkheden van bestudering aan. Hij verdeelde de materiële volkscultuur in 

vier afdelingen: de voedselvoorziening, de kleding en opschik, de behuizing en huisraad en tenslotte 

de technologie of het ambachtelijk werk. Van 1959 tot 1961 publiceerde hij een reeks artikels in het 

tijdschrift Philips Echo,8 waarin elk ambacht uitgebreid aan bod kwam. Hij baseerde zich hiervoor op 

de prenten Het menselijk bedrijf uit 1694.9 

 

Dankzij zijn werk als conservator in Bokrijk, kon Weyns een uitgebreide expertise opbouwen over 

alles wat met de stoffelijke volkscultuur te maken had. Hij was echter allerminst een kamergeleerde. 

                                                           
4
 Zie: AJW, nr. 23. 

5
 Zie: AJW, nrs. 1914 en 1904, voor de kaart: nr. 1970. 

6
 Zie: AJW, nrs. 1383, 1385, 1841. 

7
 Zie: AJW, nr. 1841 De heemkundigen en de studie onzer materiële volkscultuur. 

8
 Zie: Philips Echo, 1959-1961. 

9
 Zie: AJW, Fotoarchief, nrs. 905-926. 
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Zijn werkwijze bestond uit onderzoek ter plaatse en vooral uit het bevragen van de bewoners, oude 

streekgenoten en oude ambachtslui. Zo stuurde hij verschillende malen enquêtes rond via het 

tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde om informatie te verzamelen betreffende de vorm, 

gebruikswijze en benaming van een voorwerp. Weyns bouwde via het Verbond voor Heemkunde een 

uitgebreide kring van correspondenten op die volkskundige informatie verzamelden voor hun dorp 

en streek. Al snel begon hij ook met het verzamelen van informatie uit archieven om op die manier 

de evolutie van een voorwerp doorheen de geschiedenis te ontdekken. Vrienden en kennissen 

stuurden hem kopieën en afschriften van boedellijsten en akten, verspreid over heel Vlaanderen. Op 

die manier kon Weyns regionale verschillen opsporen en benoemen. Hij publiceerde meer dan 

duizend artikels over allerhande onderwerpen betreffende heemkunde en volkskunde.10 Alle 

onderdelen van de volkskunde konden zijn interesse opwekken en werden met het nodige 

wetenschappelijke respect behandeld. 

 

In 1963 verscheen het boek Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen, uitgegeven door het Verbond 

voor Heemkunde. Reeds eerder had Weyns enkele artikels geschreven over dit onderwerp, maar 

toen hij in 1963 een bakhuis van het Verbond voor Heemkunde cadeau kreeg, schreef hij een 

uitgebreider werk. Het boek behandelt de geschiedenis en de bouwtranten van bakhuizen, het 

gebruikte gereedschap en de verschillende baktradities. Het kreeg lovende kritieken in de pers. In 

1967 verscheen het boekje Vlaamse hoeven vorm en sfeer waarin Weyns de verschillende 

hoevetypen en hun geschiedenis uiteen zet. Het werk werd door Weyns zelf geïllustreerd met 

tekeningen. De heldere manier waarop Weyns het onderwerp uiteenzette voor een groot publiek 

kon op waardering rekenen. Toch zinken deze publicaties in het niet bij zijn opus magnum 

Volkshuisraad in Vlaanderen (zie verder). In 1967 verscheen ook Brieven uit mijn bakhuis. In dit boek, 

waarvan de titel verwijst naar Alphonse Daudets Lettres de mon Moulin11 en Wies Moens’ 

Celbrieven12 zien we hoezeer de heemkunde doorheen zijn leven verweven is. Het boek bevat 18 

brieven en elke brief bevat een anekdote waarin de heemkunde en zijn liefde voor het heem 

duidelijk naar voren komt. Ook dit boek werd positief onthaald in de pers.13 

 

Weyns vond het zeer belangrijk om de liefde voor de geboortegrond en de heemkunde  door te 

geven aan het grote publiek en de jongere generaties, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Hij gaf 

lezingen aan de volksuniversiteit van Wies Moens in Nederland. Deze volksuniversiteit gaf korte 

lessenreeksen over volkskundige, heemkundige en geschiedkundige onderwerpen. Weyns gaf er in 

1965 een cursus over volkskunde. De cursus bestond uit zes lezingen waarbij de woningbouw en het 

volkshuisraad centraal stonden. De laatste twee lessen handelden over molens en openluchtmusea. 

De cursus was erg succesvol en werd afgesloten met een bezoek aan Bokrijk. Het leidde tot een 

blijvende vriendschap met Moens. 

 

(wordt vervolgd) 

        Sam Van Clemen & Sofie Wauters 

                                                           
10

 Zie bibliografie in het tweede deel. 
11

 Dit boek van de Franse novelist Alphonse Daudet (1840-1897) verwijst naar een windmolen in Fontvieille en 

vertelt verhalen over het dagelijkse leven in de Provence.  
12

 De bundel ‘Celbrieven’ werd door Moens geschreven tijdens zijn gevangenschap na de Eerste Wereldoorlog. 
13

 Zie: AJW, nr. 1793. 
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Schenkingen 

- De radioverzameling van ons heemmuseum werd onlangs verrijkt  met een mooie en erg 
speciale huisradio van het Belgisch merk RR Type R-419 (1938).  Dit radiomeubel was in het 
bezit van de familie Vandewijngaerden uit Mechelen, ouders van de Heistse 
ereburgemeester mevr. Diane Vandewijngaerden.  Het toestel werd ons geschonken door 
haar broer, de heer Fernand Vandewijngaerden. 

 

- Van Jos Leys uit de Broekstraat in Hallaar kregen we een mooi schilderij van de Neermolen.  
Dat is de tijdens de tweede wereldoorlog gesloopte windmolen, waar de Heistse 
Molenstraat haar naam aan te danken heeft. 

- Heemkringlid  Paul Van Hemeledonck bezorgde ons een pakket oude doodsbrieven, een 
bundel belangwekkende documenten over de Kempische Stoomtrammaatschappij en over 
de Booischotse familie Dens en hun brouwerij. 

- Rusthuis “Berkenhof” schonk via bemiddeling door bestuurslid Gaston van den broeck 
enkele mooie heiligenbeelden. 

Aan al deze gulle schenkers zeggen wij : dank u wel ! 
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Dorpslinde Itegem :  Boom van het Jaar 2016 
 

        

 
 

 
De dorpslinde op het Sint-Guibertusplein in Itegem is door een vakjury verkozen als 
Provinciaal laureaat voor ‘Boom van het Jaar 2016’. De organisatoren van ‘Boom van het 
Jaar’ gaan op zoek naar de interessantste en opmerkelijkste boom met een boeiend verhaal. 
Bomen zijn belangrijk in onze maatschappij en bezitten vaak een bijzondere geschiedenis. 
 
De dorpslinde naast de kerk is een van de laatste gerechtsbomen die Vlaanderen rijk is. Uit 
een dendrologisch onderzoek is gebleken dat de boom begon te groeien omstreeks 1755. 
Voor de afschaffing van het Ancien Regime (1789) werd buiten recht gesproken binnen een 
door vier touwen afgespannen zone die zich traditioneel onder een lindeboom bevond, de 
vierschaar genaamd. Rond deze zone stonden vier banken in een vierkant opgesteld. De 
schepenen zaten op deze banken en de beschuldigde stond in het midden van het vierkant. 
Deze vorm van rechtsspraak werd zeker toegepast in de eerste helft van de 18e eeuw in 
Itegem. De Itegemse dorpslinde was de laatste gerechtsboom of minstens een boom die 
aangeplant werd als herinnering aan dit traditionele gebruik. 
 
Met een stamomtrek van 4 meter gemeten op 1,50 meter hoogte en een kruindiameter van 
22 meter is de Hollandse linde beeldbepalend in de dorpskern van Itegem. Samen met de 
geklasseerde kerk bepaalt hij het silhouet van het dorpsplein. Deze dorpslinde werd bij 
ministerieel besluit van 11 april 2016 voorlopig beschermd als monument. Bij de heraanleg 
van het Sint-Guibertusplein krijgt deze boom een ruimer plantvak, waardoor de 
groeiomstandigheden voor de boom zullen verbeteren. 

 
In De Swanekoerier nr. 2 van dit jaar (p. 92) 
verscheen  een stukje  over de Itegemse 
dorpslinde, waarin we het goede nieuws 
brachten dat het Heistse gemeentebestuur 
positief had geadviseerd  i.v.m. een door het 
Agentschap voor Onroerend Erfgoed geplande 
procedure ter bescherming van deze majestueuze 
boom. 
 
En nu is er dit bericht, dat we konden  overnemen 
uit de gemeentelijke nieuwbrief van 19 augustus. 
 
Lees maar even en breng je stem uit !  (red.)  
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Prachtige foto’s en een boeiend verhaal van elke provinciale laureaat kan je lezen op 

www.boomvanhetjaar.be.  Je kan helpen om ‘onze’ boom met zijn majestueuze gestalte te 

verkiezen tot de ‘Belgische Boom van het Jaar 2016’. Breng voor 30 september je stem uit  

op deze veteraanboom.  De winnaar van de wedstrijd krijgt een verzorgingsbeurt van de 

Vlaamse Vakvereniging van Boomverzorgers ter waarde van 2.500 euro. 

 

 
 

 
 
Replica van een schepenbank (Openluchtmuseum Bokrijk – gekopieerd naar de nog bestaande en als 

beschermd monument geklasseerde “Groene Vierschaar” in Bevere-Oudenaarde).  . 14
 

 

       
 

  (red.) 

                                                           
14 Hierover schreef Dr. Jozef Weyns : Het gerecht van het Oude Regime (Tijdvak vóór de Franse Omwenteling 

van 1789) hield zijn rechtszittingen (genechten, genachten, geding genaamd) bij voorkeur in open lucht, onder 
de gerechtslinde, op een schepenbank of vierschaar. 
 

 
Hiernaast de historische “Groene 
Vierschaar”  in Bevere-Oudenaarde  
(Oost-Vlaanderen). 
 
Merk op dat deze  authentieke 
schepenbank  geflankeerd is door twee 
lindebomen ! 

http://www.boomvanhetjaar.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-97qCnc3OAhXHOhQKHbh3AlwQjRwIBw&url=http://www.bokrijk.be/nl/ontdek-bokrijk/openluchtmuseum/de-collectie/huizen?zone%3Dkempen&psig=AFQjCNEBzssRU11fBt_fdeLy8CmFUoGwVQ&ust=1471687414371270
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/afbeeldingen/189153?size=full
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11 september 2016 - Open Monumentendag 
 
Op de tweede zondag van september vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. 
Heemkring Die Swane, de gemeentelijke cultuurdienst, het archief en de kerkfabriek van 
Sint-Lambertus hebben de handen in mekaar geslagen en een origineel aanbod uitgewerkt. 
Het bestaat uit volgende onderdelen. 
 
Monumentenwandeling ‘Op en rond den Berg’ 
De wandeling vertrekt vanuit de boterhal, die enkele jaren geleden mooi gerestaureerd werd 
en herbestemd tot leslokalen voor het cursuscentrum. Een Heistse gids leidt u rond op de 
berg en geeft uitleg bij oude gebouwen. Hij vertelt verhalen over de berg en zijn bewoners, 
die u nog nooit tevoren hoorde. Het is een gelegenheid om unieke details te leren kennen 
over ‘den Berg’. De wandeling houdt ook halt in de Sint-Lambertuskerk. Hier is er een 
ongeëvenaarde rondleiding over de kerk met bijhorende verhalen. De wandeling gaat verder 
langs het klooster, gebouwd op de fundamenten van het voogdijhuis, waarvan de oorsprong 
tot de middeleeuwen teruggaat. We brengen een bezoek aan de kloosterkapel van 1898. Via 
Landeken, één van de oudste Heistse gehuchten, belanden we langs een smal hellend pad 
terug op het Kerkplein.  Niet te missen dus !  
 

 
 

Luchtfoto van de berg, genomen tijdens Heist-kermis in september 1959 (foto Gaston Van den broeck) 
 

De wandelingen vertrekken om 10 uur, 10.30 uur, 14 uur en 14.30 uur, vanuit de boterhal. 
Deelnemen is gratis, maar wel vooraf inschrijven ! Dit kan tot 8 september via de dienst 
cultuurbeleid, Kerkplein 15, Heist-op-den-Berg, 015 22 86 94 of avt@heist-op-den-berg.be. 

mailto:avt@heist-op-den-berg.be
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Expo: De Heistse berg in beeld: een zeldzame getuigeheuvel 
Aansluitend bij de wandeling kan u in het heemmuseum een gelegenheidstentoonstelling 
bezoeken over de geschiedenis van de berg. De berg is geologisch een getuigeheuvel. 
Miljoenen jaren geleden was het een zandbank in de zee. Na het wegtrekken van de zee in 
de ijstijden en na erosie van het omliggend landschap bleef de berg als getuige over van het 
vroegere landschap. In de heemkundige jaarboeken “ ’t Zwaantje”, nummers I en XIV15, kan 
u hierover twee bijdragen lezen van professor Frans Gullentops. De oude gebouwen en hun 
configuratie zijn echter ook getuigen van vroegere bewoning van deze heuvel. De 
tentoonstelling toont een aantal uitvergrote oude foto’s van de berg en zijn gebouwen, 
vanaf het einde van de 19e eeuw en kopies uit oude kaarten van de berg vanaf de 18e eeuw. 
Verder zijn er nog een aantal originele plannen van werken op de berg. Sommige ervan zijn 
gelukkig nooit uitgevoerd. Ook de Swanepomp komt uitgebreid aan bod in de 
tentoonstelling. Jammer genoeg is de pomp tijdelijk niet meer te zien, want ze werd recent 
gedemonteerd voor een grondige restauratie door de leerkrachten van onze gemeentelijke 
academie voor beeldende en toegepaste kunsten.  Op de standplaats van de pomp zal er 
een foto van het monument met info over het restauratieproject te zien zijn. 
 
Deze gelegenheidstentoonstelling is op Open Monumentendag te bezichtigen van 10 tot 18 
uur. Daarna kan ze nog bezocht worden tijdens de opening van het museum, elke zondag 
t.e.m. 30 oktober van 14 tot 18 uur. 
 
Op monumentendag bedient onze weefster ook het oude gerestaureerde weefgetouw op de 
bovenverdieping van het museum.  En zelf eens proberen te weven, dat mag ook ! 
 
Vrij bezoek Sint-Lambertuskerk 
Tijdens Open Monumentendag kan u de Sint-Lambertuskerk vrij bezoeken. Ontdek op eigen 
houtje deze mooie kerk. Blikvanger is de fraaie preekstoel met taferelen uit het leven van 
Sint-Lambertus.  Dat prachtige eiken houtsnijwerk werd vervaardigd door Willem Ignatius 
Kerricx in 1737. 
 
Bezoeken kan tussen 10 en 16 uur. 
 
Familiezoektocht 
Er is die dag ook een zoektocht voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar en voor 
jeugdverenigingen. Via allerlei vragen en opdrachtjes komt u meer te weten over de berg en 
het verleden ervan. Antwoorden zijn te vinden op de berg zelf en in het heemmuseum. 
 
De zoektocht kan u ook nog doen op de volgende zondagen van 11 september tot en met 30 
oktober. De formulieren kan u ophalen in het heemmuseum Die Swane, elke zondag tussen 
14 en 18 uur. Ze moeten uiterlijk op 30 oktober om 18 uur in het heemmuseum 
binnengebracht worden. 
 
Er zijn verschillende leuke prijzen te winnen. 
 
       (red.) 
  
                                                           
15

 Beide jaarboeken zijn nog steeds beschikbaar ! .(cfr.  boekenaanbod in heemuseum Die Swane op zondag) 



De Swanekoerier sept.- okt. 2016   140  

 

De aardappelteelt in Heist : een historiek 
 
De verbreiding van de aardappel in Europa en in België 
Wanneer en door wie de aardappel in Europa ingevoerd werd is niet met zekerheid bekend.  
Vast staat dat de aardappel eerder verspreid was in Italië en Spanje (vermoedelijk einde 16e 
eeuw) dan in andere landen van West-Europa.  Wat de eerste import van de aardappel in 
Vlaanderen aangaat, lijkt volgend verhaal op waarheid te berusten : 
 

In 1620 bracht een Engelse Kartuizermonnik, Robert Clark, die uit zijn land verbannen was, in 
zijn bagage aardappelknollen mee naar Vlaanderen.  Hij kende de teelt van de aardappel en 
ook het uitzonderlijk belang dat deze plant kon hebben voor de voeding van het volk, vooral 
in een dicht bevolkt gebied als Vlaanderen.  Hij plantte aardappelen en verbreidde de teelt in 
de streek van Nieuwpoort, dit ongetwijfeld met een meer dan gewoon succes. 
 

De eerste aardappelen in Heist werden geplant omstreeks 1715  
Uit de archieven zijn in dit verband een drietal getuigenissen tot ons gekomen : 
 

- een zekere Jan Van Leuffel zou tussen 1715 en 1720 op het gehucht Bruggeneinde de 
eerste “pataten ofte ardt appelen” geplant hebben. 
- op zijn 25e levensjaar zou de Heistenaar Joannes Van Oosterwijck – dat moet dan in het jaar 
1711 zijn geweest -  samen met enkele anderen naar het eiland Tholen in de provincie 
Zeeland getrokken zijn om er te gaan pikken en maaien, een soort seizoenarbeid dus.  Hij 
keerde er jaarlijks terug en omstreeks 1715 zou hij aldaar voor de eerste maal aardappelen 
gegeten hebben.  Hij heeft toen 8 “pataten” naar Heist meegebracht en ze op het gehucht 
Bernum, waar hij woonde, in één enkel kuil gestopt, met wat mest erbij ; rond Bamis oogstte 
hij een volle emmer.  Betrokkene meent dat dit de eerste aardappelen waren in Heist;  Hij 
heeft er dan enkele gegeven aan de buren die ze eveneens in teelt namen. 
- een zekere Joanna Van der Auwera beweerde dat haar ouders de eerste aardappelen in 
Heist gekregen hebben van een soldaat na een veldslag die in Landen plaats vond. 
 

De vroege aardappelteelt in Heist nam voor het eerst toe na de aardappelcrisis in 1845. 
Een schimmelziekte aan de aardappel die over gans Vlaanderen zich verspreidde en te Heist 
de kop opstak in juli 1845, vernietigde praktisch de ganse oogst.  Alleen de vroege 
aardappel, die +/- 7 % van de totale oogst bedroeg, was gered (want gerooid begin juni). 
 

Hongersnood en sociale miserie waren het gevolg van deze misoogst, die ook de volgende 
jaren aanhield.  Om dergelijke aardappelramp te anticiperen werd sindsdien meer de nadruk 
gelegd op de vroege aardappelteelt.  Deze vroege aardappelen hadden nog een andere 
benaming, namelijk “negenweken pataten”, een benaming die werd gegeven omdat de 
tijdspanne tussen het planten van de vroege aardappelen (einde maart) en het oogsten 
ervan (begin juni) ongeveer negen weken bedroeg. 
 

Het hoogtepunt van de vroege aardappelteelt situeert zich tussen 1890 en 1935. 
Het was vooral op de zuidelijke en westelijke helling van Heistse berg, waar de gehuchten 
Vijfstraten en Werft en de plaatsen “Vleugd”, “ ’t Groot Veld” en “Steentjes” gelegen zijn, 
dat er vroege aardappelen gekweekt werden.  De landbouwgronden aldaar werden door de 
berg beschut tegen de vrieskou en de noorden- en oostenwinden die in het voorjaar over de 
beemden kwamen opzetten.  Bovendien bestaat de bodem op Vijfstraten uit “rode grond”, 
waarin de aardappelen als het ware konden bakken. 
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Sommige boeren op Werft verbouwden meerdere hectares vroege aardappelen per bedrijf, 
wat uitzonderlijk was in Heist, waar de kleine landeigendom overheerste.  Gedurende de 
eerste 10 dagen van de oogst (einde mei-begin juni) werden per hectare 21 ton vroege 
aardappelen gerooid. 
 

Enkele oorzaken waardoor de vroege aardappel vanaf 1890 te Heist zo’n uitbreiding nam : 
 
- een enorme landbouwcrisis in de jaren 1880-1885 gaf aanleiding tot een intensievere teelt 
van de vroeger aardappel. 
- de opkomst en het veelvuldiger gebruik van de kunstmeststoffen kwam de kwantiteit en de 
kwaliteit van de oogst ten goede. 
- een betere bereikbaarheid van de afzetmarkten in Mechelen sinds 1887 als gevolg van een 
tramverbinding tussen Heist en de Dijlestad in voornoemd jaar.  Ervoor gebeurde het 
transport veel primitiever.  Adriaan Coeck bv., één der medestichters van de Goorse 
Boerengilde, reed in het vroege aardappelseizoen regelmatig met een kruiwagen, geladen 
met 100 kg. aardappelen, van Heist-Goor naar de markt van Leuven omdat de prijs daar 
dikwijls 1 frank per 100 kg. hoger lag dan ter plaatse.  
 

Het succes van de vroege aardappelen breidde zich na de Eerste Wereldoorlog nog verder 
uit.  Ze werden een exportproduct naar het buitenland.  Voornamelijk het westelijk Duits 
industriegebied werd tussen 1927 en 1933 bevoorraad.  De verzendingen gebeurden met 
goederentreinen.  De gemiddelde lading bedroeg 600 ton per dag. 
 

De crisis in de vroege-aardappelteelt en de oprichting van het Boerenfront (1936-1938) 
Ingevolge een landbouwcrisis met prijsdalingen, waaronder de aardappel ook had te lijden, 
brak er op 13 juli 1936 te Heist een soort boerenopstand uit en men weigerde nog vroege 
aardappelen te rooien.  Er was niets aan te verdienen… 
 

 
 

Grimmige Heistse boeren op een aardappelveld, met initiatiefnemer Wies Bogemans op de voorgrond. Deze 
stakingsactie betekende het startschot van de latere officiële oprichting van het Boerenfront op 31 juli 1937. 
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De teloorgang van de aardappel te Heist vlak na de Tweede Wereldoorlog (1945-1947) 
Er waren in de eerste plaats enkele mislukte oogsten in 1945 en 1946 als gevolg van niet 
geslaagde experimenten ter veredeling van plantgoed in de Antwerpse polders.  Het 
gebruiken van dit Vlaanders plantgoed een jaar later zorgde voor de grootste ramp in de 
geschiedenis van de aardappelteelt in de streek van Heist-op-den-berg.  Dit plantgoed bleek 
namelijk niet bestand tegen de voorjaarskoude, zodat 80 % van het gewas verloren ging 
door vorstschade. 
 

De voornaamste oorzaak van het verval van de vroege aardappelkweek was echter het 
verlies van de buitenlandse afzetmarkten, waar de Hollandse vroege aardappelen deze van 
Heist verdrongen, m.a.w. Heist werd weggeconcurreerd en kon de prijzenslag niet aan. 
 

                   
 

Vroege aardappelen van het eiland Tholen heten daar… primeuraardappelen. 

 

En zo is de cirkel rond : omstreeks 1715 begonnen met 8 geïmporteerde aardappelknollen 
uit het Nederlandse Tholen in Zeeland door onze nobele onbekende Heistenaar  Joannes van 
Oosterwijck, moet Heist zijn vroege aardappelen opnieuw afstaan aan de Hollanders omwille 
van (prijs)economische redenen… 
  

  Beroemde Nederlandse aardappeleters. 
 

Al zeker sinds de periode omstreeks 1970-1980 en tot op vandaag is de commerciële teelt 
van vroege aardappelen in Heist in feite te verwaarlozen. 
 

        Luk Herteleer  
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O, wat een mooi landelijk dorpje te midden van het groen...!   

 

…de werkelijkheid ziet er wel iets anders uit op deze luchtfoto, die ik in 2007 kon nemen : 
.  

 
 

In dat lieflijke dorpje Hallaar is het een drukte van jewelste en van groen is er niet veel te 
zien.  Zedenles : voorzichtig zijn met conclusies trekken op basis van foto's ! 
 

        Louis Schoeters 
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JOHN MARIËN : een rocailleur uit Heist-op-den-Berg 
 
In de Swanekoerier 2016/04 p.127 werd door de heer Glenn Geeraerts uit Okselaar -
Scherpenheuvel  gepolst of iemand eventueel bijkomende informatie zou kunnen 
verschaffen over de rocailleur (rotseerder) John Mariën (en zoon) uit Heist o/d Berg. 
 
Doordat ik reeds als scholier met “den John” in contact kwam, was het mij mogelijk én 
bovendien aangenaam een klein persoonlijk onderzoek aan deze Heistse kunstenaar te 
wijden. 
 
John Mariën werd als  Frans  Ambroos  (John)  Mariën op 31 augustus 1895 in Antwerpen 
geboren. Zijn ouders hielden aldaar, als kleine zelfstandigen, een bescheiden kruidenierszaak 
open. Al vroeg echter kwamen de beide ouders te overlijden en werden de nog kleine 
kinderen - waarschijnlijk door toedoen van een voogd - bij familieleden ondergebracht. Zo 
werd de kleine knaap Frans Ambroos (John) bij zijn tante Roos op de Werftsesteenweg te 
Heist-op-den-Berg “geplaatst”. Haar man, voeger van beroep, verdiende goed zijn kost ! 
Zodoende zou “den John” zelf ook dat vak aanleren. Later  kreeg hij ook de stiel van 
schrijnwerker-timmerman onder de knie.  Op 19-jarige leeftijd trouwde John Mariën met 
Maria Catharina (“Marie”) Van den Broeck; ze zouden het Werft niet meer verlaten...  Het 
echtpaar kreeg er vier kinderen : 
 
- Rosalie Mariën (vroegtijdig overleden) 
- Melchior Aloïs (“Wies”) Mariën, geboren 19 maart 1916 
- Frans  (“Sus”) Mariën, geboren 20 november 1918 
- Anna Mariën 
 
Zelf heb ik “den John” leren kennen op de elektrische tram van de lijn Heist-Mechelen. 
Beiden stapten we iedere morgen op te Heist-Statie. John Mariën verliet het rijtuig in het 
dorp van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en ging dan voetstaps naar het klooster der Ursulinen. 
Zelf vervolgde ik de rit tot in Mechelen, waar ik school liep... 
 
Ook na de oorlog 1940-44 bleef John Mariën actief in en om het klooster van de Waverse  
Ursulinen. ’t Is in die periode dat hij belangrijke werken in cement en beton toegewezen 
kreeg. Met zijn zoon Frans (“Sus”), inmiddels metsersbaas mét gasten, werd een P.V.B.A. 
gesticht, zodat de opdrachten nu met meer mankracht aangevat konden worden. 
 
Zuster Beatrijs, hoewel op jaren nog immer vitaal, loodste ons bij ons bezoek aan het 
Ursulinenklooster vriendelijk maar kordaat naar een paar locaties in het aanpalende park, 
die met cementrustiek in het algemeen en met John Mariën meer specifiek verband houden. 
(nvdr : zie daaromtrent ook onderstaande redactionele voetnoot) 
 
Zo vinden we langs steenwegzijde “Bethlehem en Nazareth”, twee aaneen gebouwde 
constructies die de geboorte en het leven van Jezus Christus als onderwerp hebben. Van de 
monumentale Pic-Nic-hal  stond reeds een foto in de vorige editie van de Swanekoerier.  
Verder ging de tocht langs de Mariagrot met het beeld van de Heilige Maagd en passeerden 
we ook “Engel met kind”... 
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Uit noodzaak werden in de loop der jaren afgebroken : 
 
- het betonnen bruggetje over de vijver, waar honderden trouwfoto’s van oud-leerlingen en 
anderen werden genomen. 
- de kiosk, waarvan nog een vergeelde foto in het bezit is van kleindochter Berlinda Mariën 
met als onderschrift :  John Mariën meester-voeger en cementbewerker HEYST O/D BERG 

       (heer Mariën staat op deze foto op de trappen van de kiosk). 

 
Alleen de grot met het Mariabeeld is nog in min of meer goede staat. Al de andere 
kunstwerken liggen er duidelijk al langer dan vandaag verwaarloosd bij en zijn aan het 
verkrotten : betonrot alom, melaatse ramen en muren, inzonderheid bij “Bethlehem en 
Nazareth”.  Deze kleine centra, getuigend van het geloof, die samen één van de meest 
exclusieve locaties met godsdienstige inslag van onze streek vormen, zijn begroeid met 
onkruid en de totale verloedering nabij. Het sierwerk, de scheppende fantasie van 
kunstenaar John Mariën, sterft hier een stille dood. Deze kunstwerken horen echter zonder 
twijfel tot het culturele patrimonium van Vlaanderen en hun toestand zou geen rechtgeaard 
Vlaming onberoerd mogen laten.  
 
Navraag, zowel bij familieleden als bij een ex-werknemer van Mariën, leerde  ons dat John 
Mariën, meer dan waarschijnlijk  buiten zijn verwezenlijkingen bij de Ursulinen te Onze-
Lieve-Vrouw-Waver geen andere creaties op zijn actief heeft staan. 
 
Op de Werftsesteenweg nr. 53 te  Heist o/d Berg rest enkel nog een aftandse garage 

(voorheen schrijnwerkersatelier), met het opschrift :  JOHN MARIEN M T  R   VOEGER, 
en dat is het laatste spoor dat we van onze vriend John Mariën in Heist vonden. 

 

 
 
John Mariën is op 23 juni 1967 in Heist-op-den-Berg op 71-jarige leeftijd overleden. Zijn 
grafzerk en hijzelf rusten op de begraafplaats van de H._Hartparochie  op Heist-Statie. 
 

         Jos Claes 
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Voetnoot : 
 

Dank aan heemkringlid Jos Claes voor zijn uitvoerige nota over “rocailleur” Mariën, waarmee  
hij een bedrijvigheid uit onze streek die stilaan in de vergetelheid dreigt te geraken, terug 
onder de aandacht brengt.  Hier en daar zijn er blijkbaar nog wel sporen te zien van het 
oeuvre dat onze plaatselijke betonkunstenaars hebben nagelaten. 
 
De heer Geeraerts uit Scherpenheuvel-Okselaar, wiens vraag om informatie in de vorige 
Swanekoerier werd gepubliceerd, kreeg bovenstaand schrijven van Jos Claes toegestuurd en 
is daar erg blij om.  In zijn antwoord brengt hij terloops wel enkele correcties aan over het 
auteurschap van sommige werken op het domein van de Ursulinen in O.L.V. Waver, waar 
ons heemkringlid  gewag van maakt : 
 
“Hartelijk dank voor de informatie over John Mariën. Tot nu toe wisten we bijna niks over 
deze inwoner van Heist - maar met dit artikel weten we plots bijzonder veel. Misschien moet 
ik meneer Claes maar eens opbellen om ook hem te bedanken voor zijn tekst. 
 
Voor alle duidelijkheid : het Bethlehem- en het Nazarethhuisje in Waver zijn niet van de hand 
van Mariën - die werden gebouwd door Tondeleir, Antwerpen. De Lourdesgrot komt uit de 
catalogus van Blaton, Brussel. Maar de (helaas verdwenen) kiosk en tuinbrug, plus die 
prachtige picknickhall zijn zeker het werk van Mariën en zijn zoon. Enfin, de concentratie van 
betonkunstenaars in de regio Heist (met minstens vijf ateliers in Westmeerbeek) was destijds 
ongezien. “ 
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De kiosk was duidelijk een bezienswaardigheid in O.L. Vr. Waver 
 
De zoektocht naar onze plaatselijke rocailleurs maakt deel uit van een project waarbij een 
team van Belgische en Nederlandse auteurs een boek voorbereidt over het fenomeen 
cementrustiek in de Lage Landen.  Ons besluit : wellicht wordt dat een uitgave die sommige 
heemkundigen erg zal interesseren ! 
 
         (red.) 
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De brug van Hullebrug in 1611 
 
Enige tijd geleden kon onze kring deze authentieke akte uit 1611 - mét zegel – verwerven, 
die verband houdt met een zaak aangaande de brug te Itegem-Hullebrug :  

 

 
 
Heemkringlid Eric Van Loo boog zich over het handgeschreven document en kon er de hierna 
volgende zeer goede transcriptie van maken.  Het leesbaar en verstaanbaar maken van de 
tekst is uiteraard de eerste fase.  Een andere zaak is om uit te vissen waar het precies om 
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gaat en dat alles in zijn precieze tijdskader plaatsen.  Volgend op de transcriptie nemen we 
de akte stapsgewijs onder de loupe.   
 

Transcriptie van de akte van 7 juni 1611 door Eric Van Loo :  
 

1 Albert ende Isabel Clara Eugenia, Infante van Spaignen byde Gratiën Goidts 
Eertshertogen van  Oistenryck,  
2 Hertogh van Boirgoignen, van Lothryck, van Brabant, van Limborch, van Luxemborch 
ende  Geldre, Graven van Habsborch, van Vlaenderen, van Arthois, van Boirgoignen, van 
Thirol,  Paltsgraven ende van Henegouwe, 
3 van Hollandt, van Zeelandt, van Namen ende van Zutphen, Marckgraven des Heylichs 
Rycx van  Roome, Heere ende Vrouwe van Vrieslandt, van Salms, van Mechelen, vander 
Stadt,  Steden ende Landen van Utrecht, Overyssel ende 
4 Groeninge. Allen den ghenen die dese onse openen brieven sullen sien oft hoiren lesen, 
salyt.  Doen te weetene dat wy ontfangen hebben die supplicatie (16) van onse wel 
 beminde  Engelbert van Immersele, heere van 
5 Ittegem, Rameyden, inhoudende hoe dat syne voersaten tot grooten gerieve ende 
 commoditeyt (17) van passanten ende repassanten van onse steden van Herentals, Lyere, 
 Mechelen ende omliggende plaetsen voortyden belast zyn geweest, 
6 hoe die suppliant jegenwoirdelyck noch wordt belast met het maecken, repareren ende 
 onderhouden van twee bruggen genoemt Hillebrughen opde rivier van Nete tot Ietegem 
by  Rameyden, de welcke zoe lanck ende ample moeten wezen dat de schepen vaeren 
7 met zout oft andere vruchten nae Lyere daeronder wel gevueghelyck cunnen 
gepasseren. Ende  alsoe derzelve bruggen door de gepasseerde troublen van oirlogen zyn 
optgeworpen ende  gedemolieert (18), zoude die suppliant volgende den placcate 
8 by ons daerop gemaeckt, deselve wel willen doen opmaecken ende restaureren in 
 hunnen  eersten staet dan alsoe 't zelve nyet en zal connen geschieden zonder grooten 
merckelycke  extraordinarissen coste boven t'groot verlies byden suppliant ende zyne 
9 voirsaten geleden by dyen dezelve bruggen, zoe die maer corts te voeren tot grooten 
coste  nyeuwelyck hermaeckt ende waeren, ende gepasseerde troublen by die van Lyere 
voirschreven  syn affgebroken geweest 't hout geemployeert tot fortificatie onser 
voirschreven 
10 Stadt Liere. Ende dat tot onderhoudt vande voirschreven bruggen van oudts maer en is 
 staende een impositie (19) van zeer cleyn gelt alsdoen gestelt naede gelegentheyt vanden 
ouden  tyt gheenssints correspondent wezenden opde gelegentheyt van dezen 
11 jegenwoirdigen tyt daer de  materialen 1 dachueren ende andere saecken daertoe 
noodich in  dierte ende prijs wel tweemael verdobbelt syn ende dat de voirschreven 
bruggen nyet  alleenlyck tot grooten coste onderhouden maer oyck van nyeuws ghemaeckt 
12 ende gerestaureert moeten wordden, zoude die voirschreven suppliant de voirschreven 
 impositie ende bruggegelt daerop gestelt wel begheren te augmenteren (20) nade 
 jegenwoirdige gelegentheyt des tyts gelycke in alle goede goede redene ende billicheyt 
 gefondeert is 

                                                           
16

 supplicatie: brief waarin ooymoedig iets verzocht wordt aan een overheidslichaam; smeekbede; 

verzoekschrift; ootmoedig verzoek. 
17

 commoditeyt: gemakkelijkheid; nut; voordeel; gemak; gerief; goede gelegenheid; plee. 
18

 demolieren: afbreken; slechten; slopen. 
19

 impositie: verbruiksbelasting. 
20

 augmenteren: vermeerderen. 
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13 dat d'ímpositie tot refectie (21) van de passagie correspondent zy d'oncosten ende dat die 
 ghene die met hunne waghens, kerren ende beesten hun gerief ende genyeten hebbende 
 vande voirschreven bruggen ende dezelve slyten daeraff de last dragen 
14 zonder hem suppliant boven zyne sorge ende goede toesicht daermede beschadicht te 
 laeten. Welcken aengemerckt ende dat alsucken augmentatie nyet en zoude connen 
 gedaen wordden sonder speciael consent van ons ende dat wy sulcx 
15 geconsenteert hebben aen onse lieve ende beminde in goede, d'abisse ende 

conventualen des Goidshuys van Roosendael ende andere daerboven opde selve riviere 
met d'maecken ende onderhouden van bruggen belast wezende ende dat 

16 in respecte des suppliants noch meerdere redene militeert dan in respecte van die van 
 Roosendael, mits dat onder des suppliants bruggen ongelyck meer schepen passeren 
 conserende meerderen vloet van watere ende oft 
17 corruptie van de bruggen gelyck den voirschreven suppliant ons was verthoonende, 
 daeromme zeer eerstelycken versueckende hem geaccordeert ende verleent te wordden 
onze  oepene brieven van ottroy byde welcke hem wordde geperimiteert 
18 't voirschrven bruggeghelt oft impositie van dyen te moeghen vermeerderen. Ende dat 
 doende hem te consenteren boven het ordinaris bruggeghelt van oudts daertoe gestelt 
van  nu voortaene te moeghen lichten ende opbueren het triple van dyen, ende 
19 ter saecken voirschreven hem te doen expedieren onse behoirlycke oepene brieven van 
 ottroy in behoirlycker formen daertoe dienende. Daeromme hoe eest dat wy de saecken 
 voirschreven overgemerckt ende gesien in onze raede geordineert   
20 in Brabant de voirschrven requeste. Genegen wesende ter beden des voirschreven 
suppliants  hebben den selven geoirloeft geoctroneert ende geconsenteert, oirloven, 
octroyeren ende  consenteren by dezelve oepen brieve dat hy in plaetse van 
21 het voirschreven bruggegelt d'welckene van oudts t'ontfangen ende op te beuren plach 

 voortaen sal moeghen heffen, lichten ende opbeuren oft ontfangen het dobble van dyen. 
Om mette voirschreven penningen daeraff procederende te maecken 

22 repareren ende onderhouden de voirschreven twee bruggen genoempt de Hillebruggen 
gelegen  opde riviere vande Nethe tot Ietegem, Rameyde. Ende dat hy dezelve 
penningen geene andere  saecken en zal employeren moeghen oft diverteren 
 23 dan tot opmaeckinge, reparatie ende onderhoudenisse der voirschreven twee bruggen 
 hiervoeren breeder verhaelt ende vercleert ende daeraff behoirlycke rekeninge, bewijs 
ende  reliqua te doene t'alle tyden als hy des van onsen 
24 t'weghen sal wordden versocht daer en alsoe des behoiren zal. Ontbieden daeromme 
ende  bevelen onze lieve ende getrouwe die cancellier ende luyden van onsen voirschreven 
Rade,  Meyer van Loven, Amptman van Brussele, 
25 Schoutteth en van Antwerpen ende vanden [Bosschen] ende allen anderen onsen ende 

onser vasallen ende der smaelre heeren rechteren, institieren, offecieren ende dieneren 
ons voirschreven lants van Brabant, heure 

26 Stedehouderen, nu zynde ende naemaels wesende ende eenen yegelycken van hen 
 besundere  soe hen toebehoiren ende aengaen zal moeghen. Dat zy den 
voirschreven suppliant van dezer  onzer tegenwoirdigte gratie, octroy, oirloff 
27 ende consent ende van allen den inhouden van dezen. Inder vueghen ende manieren 
boven  verhaelt peyselyck ende vredelyck doen ende laten gemeten en gebruycken. 
Cesserende alle  beletten ter contrarien want ons alsoe 
28 gelieft. Ende des toirconden hebben wy onsen zegele hieraen doen hangen. Gegeven in 
                                                           
21

 refectie: herstelling. 
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onser  Stadt van Bruessele seven daeghen inde maendt van junio int jaer ons heeren duysent 
ses  hondert ende elf. 
       * 
             *      *   
Duidelijk kunnen we al stellen dat het een antwoord is van de hoogste overheid hier te lande 
op een verzoekschrift van iemand die hen onderhorig is.   Bekijken we nu stap voor stap de 
akte. 
 
Eerst en vooral de plaats : Hullebrug. 
Deze naam komen we steeds tegen in combinatie met de hoeve aan de brug over de Nete. 
Maar eigenlijk is heel de omgeving rond de brug zo gekend. Ook de Popp kadasterkaart 
plaatst in de buurt de naam Hullebrug hameau – gehucht. Ook in de beschrijving van de 
grenzen van de bijvang van Lier (Kessel, Bevel, Gestel, Nijlen, Emblem) anno 1427, spreekt 
men van gaende nederwaerts (de Nete) nae Hillebrug (22). Vanaf dan wordt de naam altijd in 
verband gebracht met de watermolen die er ooit stond. 
 

 
 
Extract uit kaart van  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 
 
Verschillende vormen van de streeknaam werden reeds aangetroffen of worden nog 
uitgesproken. Zo kennen we Hulle-, Helle- en Hillebrug. Oude archieven spreken van de 
familienaam 'van Hildenbrugge' (23). Aangezien de oudste vermeldingen steeds spreken van 'Hil' 
gaan we hiermee verder, vermoedelijk als de meest juiste spreek- en schrijfwijze. Het woord 
Hillebrug is in ieder geval tweeledig en samengesteld uit 'Hil'(le) en 'brug'. Hil betekent heuvel, 
zoals het in het Engels nog steeds is. Dit kan betrekking hebben op de nabijgelegen heuvel, nu 

                                                           
22

 STOCKMANS, Geschiedenis van Kessel, Bevel, etc, blz p.349 : Actboek I der stad Lier folio 25 bis : Copien 
aangaende seker beley(d) van den Byvang van Lier. 
23

 GOETSTOUWERS, A., Oorkonden der Abdij Rozendaal n° 73 p 83 : Lodewijk van Hildenbrugge als getuige bij 
de goedenisse van de Staeyenhoeve anno 1282. 
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Kruiskensberg.  Brug mogen we alleszins niet verstaan in zijn letterlijke betekenis. Veeleer is dit 
woord een verbastering van 'broek' en betekent het poel of laaggelegen en natte grond. De 
gehele betekenis van Hillebrug zou dan zijn 'laaggelegen plaats aan een heuvel', wat inderdaad 
zou kunnen.  Immers, de nabijgelegen beemden zijn laag gelegen en in de buurt van de 
Kruiskensberg.  Door de loop der eeuwen bleef de naam hoofdzakelijk verbonden met de 
oversteekplaats aan de Nete en de watermolen die er zich ooit bevond (24). 
 
Tijdsgeest 
De periode van het antwoord op het verzoekschrift, nl. 1611, is een tijd van oorlog, de 80-
jarige oorlog. In die periode zijn ook de kerken van Heist en Itegem (1599) gemolesteerd 
geworden. Maar vooraan in de 17de eeuw was er weer enige hoop op herstel. De 80-jarige 
oorlog was niet een aaneensluitende periode van geweld en plundering. Het leven ging 
immers verder !  Een verslag uit Herenthout getuigt dat Itegem einde 16de eeuw er desolaat 
bij lag. Ook pastoor Berchaens, die hier begin 17de eeuw toekwam, vond niet alleen fysiek 
maar ook religieus puin.  Hij reorganiseerde het dorp, zo o.a. de processie, herstelde de kerk 
ten dele en zorgde voor de aanleg van ‘den steenweg’ (nu Karel Govaertsstraat). De rest van 
de herstellingen vielen ten laste van de eigenaars, leenmannen of leenheren. 
 
Dan de antagonisten van de akte en de bedoeling ervan. 
Het document betreft het antwoord van onze regeerders uit het begin van de 17de eeuw, 
met name Albrecht en Isabella, en ze staan gestipuleerd in de aanvang met al hun titels van 
groot naar klein. Zij laten weten dat zij een supplicatie (verzoekschrift) ontvangen hebben 
van Engelbert van Immerseel, heer van Itegem en Rameyden (= Ter Hameyden, het witte 
kasteel in Gestel).  
 
Engelbert van Immerseel 
In 1380 bekwam Karel van Immerseel de heerlijkheid Itegem. Hij bewoonde reeds te Gestel 
de witte waterburcht Ter Hameyden. Die is hem via aanverwantschap langs vrouwelijke kant 
toegekomen vanuit de familie Berthout, tak Berlaar.  De van Immerseels stammen uit het 
geslacht van de graven van Aarschot en waren aanvankelijk verbonden aan de stad Lier, 
waar zij heerlijke goederen hadden. Zij noemden zich dan ook ‘van Lier’ maar waren geen 
‘heer’ van de stad, die altijd aan de hertog van Brabant is gebleven. De van Liers verkregen 
voor krijgsdienst het goed Immerseel te Wommelgem en bouwden er in de 13de eeuw hun 
burcht (op de plaats waar momenteel Macro is gevestigd…). Zo droegen de afstammelingen 
sindsdien de naam van Immerseel. Een van de zo vele opvolgers in de generaties van 
Immerseel is Engelbert I Van Immerseel die sinds 1552 heer van Itegem was. In 1570 
verhuisden de van Immerseels naar Bokhoven waar zij ook het graafschap Loon-op-Zand 
bestuurden (25). Ondanks hun residentie in Noord-Brabant waren zij via hun rentmeesters en 
schouten in onze streken nog innig verbonden met hun goederen hier (26). Lier kende zelfs 
een erg goede begiftiging door de van Immerseels. 
 
Ook in Itegem zijn nog goede sporen door hen nagelaten. Namelijk de overgrootvader en de 
grootoom, Jan (mogelijks ook zijn vrouw) en Frans van Immerseel werden in de eerste helft 
van de 16de eeuw in onze dorpskerk begraven. De grafsteen is nog aanwezig, maar ligt niet 

                                                           
24

 HELSEN A. en J., Gehuchtnamen der Antwerpse Kempen, 1978. 
25

 Zie onze bijdrage tot de geschiedenis van Itegem, nr. 6 :Van Immerseel, Bokhoven en Itegem 
26

 Er berust nog een weinig geëxploreerd archief over de van Immerseels in de Noord Brabantse archieven. 
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meer op zijn oorspronkelijke plaats. Engelbert is het dus die blijkbaar op oudere leeftijd 
(1611 en al heer sinds 1552 !) nog steeds zijn belangen diende te verdedigen, al zal hij wel 
een schare aan administrators hiervoor hebben betaald, zoals de meeste adellijke geslachten 
destijds. 
 
Wat had van Immerseel nu te maken met de Hullebrug ? 
Vooreerst was van Immerseel heer van Itegem, maar alleszins was ook de afspanning 
Hullebrug eigendom van van Immerseel. Ook daar had de 80-jarige oorlog zijn tol geëist. Aan 
de afspanning Hullebrug was al vanouds een watermolen verbonden geweest. Die is 
blijkbaar ook gemolesteerd geworden waardoor de heer van Itegem, zelfde Engelbert van 
Immerseel, in 1620 een nieuwe windmolen deed oprichten op de heide (27). Van Immerseel 
was dus wel degelijk geruïneerd door de godsdienstoorlog.  

 

 
 

De Heidemolen in Itegem in 1907 (Fotoarchief Die Swane – Erfgoedbank Kempens Karakter GAH001000 341) 

 
Inhoud van het verzoekschrift 
Er wordt kort vermeld wat er in dat verzoekschrift stond, namelijk dat de voorzaten van van 
Immerseel tot nut van passanten vanuit Lier, Herentals, Mechelen en omliggende plaatsen 
nut hadden van de doorgang van twee bruggen te Hullebrug en hoe zij (van Immerseel) toen 
nog belast waren met het maken, repareren en onderhouden van die bruggen over de rivier 
de Nete. Eveneens dat de bruggen lang en breed moesten wezen opdat er schepen met zout 
of andere vruchten naar Lier er ‘gevueghelyck’ zouden kunnen passeren. Verder dat door de 
voorbije ‘troubelen van oirlogen’ de bruggen zijn ‘gedemoileert’ (vernield) en dat zij (van 
Immerseel) ingevolge de ‘placcaten’ (reglement) ze moeten restaureren en dat dit 
‘extraordinaire coste’ zal meebrengen, gezien het verlies van vernieling en bovendien daar 
de bruggen maar kort tevoren waren vernieuwd. Verder beklaagt van Immerseel zich erover 
dat er maar een klein bedrag aan passagiegeld kan worden gevraagd en dus (…hoor je hem 
al komen ?) vraagt hij om opslag te mogen toepassen op het tolrecht ! 

                                                           
27

 Zie onze bijdrage tot de geschiedenis van Itegem, nr. 10, De molens van de heide. 
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De oude Netebrug van en te Hullebrug omstreeks 1870 (foto archief Buts – Itegem) 
 

In het verzoekschrift moet van Immerseel ook allusie gemaakt hebben op het feit dat de 
abdij van Roozendaal (Walem) insgelijks heeft moeten handelen en wil daarom niet zonder 
hun instemming zijn verzoek doen. Maar van Immerseel merkt toch fijntjes op dat onder zijn 
brug toch wel meer schepen passeren dan onder die van Roozendaal (in Itegem centrum). 
 
Dan vervolgt Albrecht, of misschien wel Isabella, of allebei -  wie weet wie het daar voor ’t 
zeggen had ? - dat zij de ‘beden’ genegen zijn. Derhalve hebben zij ‘geoirloeft, geoctroneert 
ende geconsenteert, oirloven, octroyeren en consenteren zij, m.a.w. verlenen zij toelating en 
vergunning aan de verzoeker, Engelbert van Immerseel, dat hij voortaan sal moeghen heffen, 
lichten ende opbeuren oft ontfangen het dobble (van ’t bruggeld). Maar..., Albrecht en 
Isabella waren ook niet van gisteren en bij ons zouden we zeggen :  “ge komt ze niet met een 
koude hand aan d’r gat ! “. 
 
Zij stipuleren wel degelijk dat hij (van Immerseel) de bruggen zal moeten maken en 
onderhouden ende dat hy dezelve (penningen) geen andere saecken zal doen dan tot 
opmaeckingen, reparatie ende onderhoudenisse der voirschreven twee bruggen … ende 
daeraff behoirlycke rekeninge, bewijs ende elique te doene t’alle tyden als hydes van onsen ’t 
weghen sal worden versocht !  
 
In een volgende aflevering zullen we de aanvraag behandelen die de abdij van Rozendaal, 
net als van Immerseel, had gedaan bij de aartshertogen Albrecht en Isabella om een nieuw 
octrooi te verkrijgen voor de bruggen over de Nete ‘in Itegem.’ 
 
(wordt vervolgd) 
        Leo Buts 
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Gaspar Schetz, heer van Heist. 
 
Gaspar Schetz bekwam van Filip II, koning van Spanje, de heerlijkheid Heist op 9 april 1559 
voor 29000 ponden van 40 grooten munte. De erfvoogdij van Heist verwierf Gaspar Schetz 
op 4 maart 1562. 
 
Gaspar Schetz' vader, Erasmus Schetz (° Maastricht, ca. 1476 - † Antwerpen, 30 mei 1550) 
gehuwd met Ida van Rechterghem, was handelaar en financier, en vergaarde hierdoor een 
mooi fortuin. Hij werd echter ook bewonderd door zijn tijdgenoten om zijn cultuur en 
indrukwekkende belezenheid. Dit alles maakte hem tot vriend en bankier van onder andere 
zijn beroemde naamgenoot, Desiderius Erasmus, uit Rotterdam.  
 

 
 

Erasmus Schetz 

 
Het leven van Erasmus en Gaspar Schetz speelde zich grotendeels af tijdens de 
Reformatieoorlogen in de 16de en 17de eeuw. Ze begonnen snel na de breuk in het 
christendom die plaatsvond naar aanleiding van de kritiek van Maarten Luther op de 
katholieke kerk. Het betrof o.a. de Ridderoorlog (1522–1523) en de Boerenoorlog (1524–
1525) in Duitsland, de Kappeleroorlogen (1529 en 1531) in Zwitserland en de 
Schmalkaldische Oorlog (1546–1547, heropleving in 1552) tussen lutherse Duitse vorsten en 
de katholieke keizer Karel V. De opstandelingen legitimeerden hun strijd met Luthers 
gedachtegoed, alhoewel de reformator zelf hun conflict fel veroordeelde. In 1555 werden de 
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conflicten bijgelegd in de Vrede van Augsburg. Elke vorst in het Heilige Roomse Rijk mocht 
beslissen of zijn land katholiek of luthers zou worden, of cuius regio, eius religio (wiens land, 
diens religie). Nadat in Duitsland de vrede tijdelijk hersteld was, braken door de opkomst van 
het calvinisme elders in Europa godsdienstoorlogen uit. Zo raasde in 1566 de Beeldenstorm 
door de Habsburgse Nederlanden en die liep uit op de Tachtigjarige Oorlog of de 
Nederlandse Opstand (1568–1648). De Nederlandse opstandelingen hielden lelijk huis in 
onze streken. Verschillende gebouwen werden geplunderd en in brand gestoken. Zo ook de 
Sint Lambertus kerk van Heist op 20 februari 1585. De Tachtigjarige Oorlog zou niet 
begonnen zijn om religieuze redenen, maar werd later wel de belangrijkste reden. Tijdens de 
onderhandelingen die uitmondden in het Twaalfjarig Bestand in 1608 wilden de 
Oostenrijkse aartshertogen in ruil voor de vrijheid om de katholieke godsdienst te mogen 
uitoefenen afstand doen van de zeven Verenigde Provinciën.  

 
Gaspar Schetz groeide op in een omgeving van handelaars, financiers, intellectuelen en 
erudiete humanisten. In latere tijden bleef hij met deze standen vriendschappelijke banden 
onderhouden. Ook met vooraanstaande humanisten, zoals Johannes Goropius Becanus, de 
arts en filoloog die het aards paradijs in de omgeving van Antwerpen situeerde, die al eens 
op Gaspars kasteel van Grobbendonk verbleef (verkregen als erfgenaam van de heerlijkheid 
Grobbendonk, in 1579 geplunderd en platgebrand door de troepen van Oranje). 

 

 
 

't Slot van Grobbendonk 

 
Gaspar Schetz (° Antwerpen, ca. 1514) huwde eerst met Margaretha van der (ter) 
Brugg(h)e(n) (°1515 - †1545), dochter van Johan ter Bruggen en Agnes Schetz, en een 
tweede maal met Catharina van Ursel, dochter van Lancelot II van Ursel en Barbara van Lier 
(Lijere). Door zijn tweede huwelijk kreeg Gaspar Schetz toegang tot de hoogste kringen.  
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Gaspar Schetz, de heer van de heerlijkheid Heist, werd en was een groot financier en 
ondernemer in de Zuidelijke Nederlanden. Zo exploiteerde hij onder meer een 
suikerraffinaderij in Brazilië. De koning had ook een groot vertrouwen in Gaspars 
commercieel talent. Hij stelde hem in 1555 aan als "factor" of zakelijk vertegenwoordiger op 
de Antwerpse beurs. Dit hield in dat Gaspar Schetz de obligaties bij de Antwerpse bankiers 
uitgaf met toekomstige belastingen als onderpand en voor rente en aflossing zorgde. In dit 
ambt mocht hij naar eigen goeddunken handel drijven voor rekening van de koning. Met 
andere woorden, hij kon vrij beschikken over belastingsgelden en de vorst bleef 
verantwoordelijk wanneer er iets misging. Soms ging Gaspar Schetz al eens buiten de 
wettelijkheid. En dat inspireerde advocaat Breddius tot een Escrit contre Gaspar Schetz, 
seigneur de Grobbendoncq, qui estoit premièrement négociant et ensuite fut faict trésorier 
général des finances, touchant plusieurs malversations et usures qu’il  ait pratiqué en son 
profit contre les finances du Roy […].  
 
In 1564 werd Gaspar Schetz thesaurier-generaal in de Raad van Financiën. Niettegenstaande 
de koninklijke gunsten kwam Gaspar Schetz toch in conflicten terecht. Hij schaarde zich aan 
de zijde van de ontevreden edelen. Zo onderhield hij hechte banden met onder andere 
Willem van Oranje. Maar hij bleef trouw aan het katholieke geloof. Gaspar Schetz was de 
vertegenwoordiger van een stand die voor alles behoefte had aan vrede om de economische 
activiteit ongestoord voort te kunnen zetten. Kooplieden en financiers hadden geen 
boodschap aan godsdienstgeschillen en de politieke ambities van de Nederlandse adel. 
Gaspar Schetz voelde niets voor het protestantisme; dit blijkt onder meer uit de verkoop in 
1575 van het Huis van Aken aan de jezuïeten. Het werd de eerste vestiging van de jezuïeten 
in Antwerpen en groeide uit tot het centrum van de Contrareformatie. Antwerpen werd 
hiermee het meest noordelijke bolwerk van deze strekking. Gaspar Schetz verzette zich ook 
tegen de plannen van landvoogd Alva over de inning van de tiende penning. Uit alles blijkt 
dat het hele tirannieke optreden van de landvoogd hem dwars zat. Alva, de IJzeren hertog, 
was verplicht om in afwachting van de uitgestelde Tiende Penning een systeem, uitgewerkt 
door Gaspar Schetz, te aanvaarden. In 1576, na de dood van Alva's opvolger Requesens, 
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ondernam Gaspar Schetz, samen met de graaf van Mansfeld, een poging om de muitende 
troepen die onze streken onveilig maakten tot bedaren te brengen. Wanneer de Staten 
Generaal het bestuur van de Nederlanden overnam werd Gaspar Schetz lid van de 
Staatsraad en werkte mee aan de Pacificatie van Gent. Men sloot een akkoord over de 
verwijdering van de Spaanse legers en schortte de plakkaten tegen de ketters op. Na de 
komst van de landvoogd Don Juan van Oostenrijk kwam Gaspar Schetz als onderhandelaar 
voor de Staten in verdenking van te veel sympathie voor deze Don Juan. Maar hij stelde een 
verweerschrift op : Succincte Narratio Earum Rerum quae inter Serenissimum Joannes 
Austriacum [...] et Ordines Belgae [...] acta sunt. (Relaas van wat er gebeurde tussen Don 
Juan van Oostenrijk en de Staten van de Nederlanden). 
 
In 1579 vaardigden De Staten Gaspar Schetz toch af naar de onderhandelingen te Keulen om 
een vergelijk te bereiken met Filips II en publiceerde hij een traktaat tot verzoening (Viri 
Pietate, virtute, moderatione doctrinaque clarissimi Dialogus de Pace.). Dat vond evenwel 
weinig gehoor en teleurgesteld trok hij zich uit de politiek terug. Maar dit werd hem erg 
kwalijk genomen, met als gevolg dat zijn goederen werden aangeslagen. Het noodlot, i.c. 
gevangenneming, niet afwachtende besloot Gaspar Schetz te vluchten en in Bergen kreeg hij 
een onderkomen bij Alexander Farnèse, de hertog van Parma, plaatsvervanger van Don Juan 
van Oostenrijk. Gaspar Schetz overleed er in 1580 (9 november). Een gematigd man 
verdween. Hij die vreedzaam overleg verkoos boven het kletteren van de wapens in het 
conflict tussen de Staten en de vorst, werd door de geschiedenis ingehaald. De Nederlandse 
Opstand kreeg steeds meer het karakter van een godsdienstoorlog. 
 
Het wapenschild van de familie Schetz was de zwarte raaf. In de heraldiek verzinnebeeldt de 
raaf moed en grote begaafdheid. Lodewijk Liekens omschreef in zijn "Geschiedenis van Heist-
op-den-Berg" de wapens van de familie Schetz als : “van zilver, met opstijgende zwarte raaf, 
geplaatst op eenen driekruinigen groenen heuvel”, - d'argent au corbeau essorant de sable, 
placé sur un monticule à trois coupeaux de sinople (Annuaire de la noblesse). 
 

 
 

         Eric Van Loo 
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De mijnramp van Marcinelle, 50 jaar geleden. 

Velen onder ons zullen zich nog de dag herinneren waarop de grootste mijnramp uit de 

Belgische geschiedenis gebeurde.  We schrijven 8 augustus 1956,  Marcinelle.  Tientallen 

slachtoffers waren afkomstig uit de regio Hageland en Zuiderkempen.  

Heemkringlid  Marcel Volckaerts heeft naar aanleiding van de herdenking een boek 

gepubliceerd , getiteld  : “KRONIEK VAN DE GROOTSTE BELGISCHE MIJNRAMP – MARCINELLE 

1956” 

 

Dit ongetwijfeld belangwekkend historisch werk is te koop bij de auteur : Marcel Volckaerts, 

Roeselbergdal, 35 b2, 3012 Wilsele. Tel. 016/23.31.10  - 0468/14 78 09 (enkel in de 

voormiddag - voor afspraak om het boek af te halen).  E-mail : marcel.volckaerts@telenet.be 

Bestellen kan via overschrijving op rekeningnr. BE73 4317 1434 6160 met vermelding : “boek 

Marcinelle 1956”.  Kostprijs 39,00 € + eventueel 6,00 € portkosten voor verzending. 
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Agenda 
 
 

Zondagen  11 en 25 september en 23 oktober  2016 
 

In heemmuseum Die Swane wordt op die dagen het weefgetouw bediend door onze 
weefster Gaby.  Je kan dan kijken naar haar vlijtige handen of, als je wil,  gewoon zelf eens 
achter het weefgetouw plaatsnemen. 
 

Heem-  en radiomuseum : te bezoeken elke zondag van 14 tot 18 u. – gratis toegang 
 

 
 

Zondag 11 september 2016 - Open Monumentendag 
 
In heemmuseum Die Swane is er een gelegenheidstentoonstelling over de geschiedenis van 
de berg. Die expo is op Open Monumentendag te bezichtigen van 10 tot 18 uur.  Daarna is ze 
nog te zien tijdens de gewone openingsuren van het museum, elke zondag t.e.m. 30 
oktober, van 14 tot 18uur. 
 
Over het programma van deze Open Monumentendag zijn alle details te vernemen op p. 138 
e.v. van deze Swanekoerier.  
 

 
 

Vrijdag  21 oktober 2016 - NACHT VAN HET KEMPENS ERFGOED  
 
- Bezoek aan het gerenoveerd archief om 19 u., onder begeleiding van archivaris Anja Gevaert  
- Aansluitend :  Lezing door Dr. An Verscuren  :  
 

“DE GROTE RAAD VAN MECHELEN -  EEN HOGE RECHTBANK IN DE LAGE LANDEN” 
 
Start om 20 uur in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Cultuurplein 2, 2220 Heist-op-den-Berg. 
Maximaal 40 deelnemers.   Reserveren : archief.heist@bibliotheek.be of tel. 015/75 86 86 
 

 
 

November  - week van de smaak in het heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve 
 
zaterdag 12 november 2016 : -"Haring zoals in de tijd van toen" - eetavond  
zondagnamiddag 20 november - "Op zijn Briggenèns", onze lichtere Kempense specialiteiten  
 
Het "haring eten" is wel met voorinschrijving (maximaal slechts een 45-tal plaatsen 
beschikbaar). 
  
Tot 1 november kan hiervoor iedere zondagnamiddag ingeschreven worden op het heemerf 
bij de Molen of gewoon bij  Gaston Van den broeck 0476 91 67 32 of 015/24 15 21 
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