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Met de deur in huis 

                                                                                                                                   de redactie 
 
Met het teerfeest van Verloren Maandag werd op 8 januari jl. bij Die Swane het heemkundig 
jaar 2018 op gang geschoten.  Behoorlijk wat oude getrouwen tekenden present voor dit 
jaarlijks eetfestijn.  Hoewel, sommigen wilden achteraf dit teerfeest van januari 2018 niet 
echt als een culinaire hoogvlieger laten optekenen ; er gingen nogal wat stemmen op van 
fijnproevers die hun ongezouten mening te kennen gaven over tekortkomingen in de aard 
van : “de konijnenbil was niet mérg…”.  Vertaling van deze uitdrukking is te vinden in het 
Heists dialectwoordenboek van René Patteet (pagina 280)… 
 
Maar daarom niet getreurd, want gelukkig was de rijstpap zeer lekker en voor sfeer en 
gezelligheid mag er zeker een welverdiende 9,5/10 worden toegekend !  Bovendien gingen 
alle aanwezigen dank zij de gratis tombola achteraf nog huiswaarts met een zelf uitgekozen 
heemkundig boek of een heerlijk flesje wijn.  En dat mocht dan weer rekenen op algemene 
bijval ! 
 
Dit nieuwe jaar zal er voor heemkring Die Swane ook een zijn van verjonging en 
vervrouwelijking van het bestuurdersteam.  De laatste jaren zijn ons niet alleen de oud-
bestuursleden Maria Matthijs en Edgar Maes ontvallen, maar moest ook René Patteet om 
gezondheidsredenen afhaken en gaf René Van Loo te kennen dat hij zijn taak als 
museumconservator afstaat.   In de algemene jaarvergadering van februari 2018 werden dan 
ook Liljan Verstraeten en Paul Van Hemeledonck verkozen als nieuwe bestuursleden. 
 
Wanneer begin maart de eerste lentekriebels zich laten voelen is het een jaarlijkse traditie 
dat heemmusem Die Swane op de eerste zondag van die maand de deuren weer open zet.  
Dit jaar wordt ter gelegenheid van de start van het nieuwe museumjaar hulde gebracht aan 
onze in 2017 overleden ere-ondervoorzitter Edgard Maes.  Dat doen we door een gedeelte 
van de voorwerpen die deel uitmaken van het legaat Maes-Van der Wee te exposeren. De 
nalatenschap van Edgard Maes bestaat uit een fraaie tinverzameling van ongeveer 80 
diverse voorwerpen en daarnaast bevat ze ook heel wat koperwerk en houten 
devotiebeeldjes, waaronder enkele eeuwenoude en zeer waardevolle exemplaren. 
 
Zoals steeds is het heemmuseum met op de bovenste verdieping het radiomuseum gratis te 
bezoeken op zondagnamiddag van 14 u. tot 18 u.   
 
In 2018 vindt de jaarlijkse Erfgoeddag plaats op zondag 22 april, met als thema ‘Kies voor 
erfgoed’.  In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor 
erfgoed.  Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat wordt bijgehouden ?  Welke beslissingen 
brengt het digitale tijdperk? Ook museum Die Swane zal op Erfgoeddag de kans aangrijpen 
om het cultureel erfgoed over verkiezingen te tonen. 
 
De maand mei ligt nog wat verder in de toekomst, maar toch geven we de tip mee om 
zondag 27 mei al te noteren in uw agenda.  Dan vindt plaats op het stemmige heemerf aan 
de Bruggeneindse Heibaan de meiboomplanting plaats aan de voet van de machtige 
Kaasstrooimolen.  Dat meifeest kent dit jaar al zijn 59e uitgave en telkens weer is het een 
uitbundig en volks gebeuren, doordrongen van een lange traditie.  Niet te missen ! 
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Terloops gezegd : de Kaasstrooimolen (eigenlijk de “molen in ’t Keysstroy”) blijft permanent 
een zorgenkind, want opnieuw dringt zich een belangrijke herstelling op aan een van de 
wieken.  Laat ons hopen dat het Heiste gemeentebestuur als eigenaar zonder dralen het 
nodige doet om de dringend noodzakelijke werken te laten uitvoeren teneinde dat defect uit 
de wereld te helpen.  Want molenwieken zijn niet gemaakt om stil te staan, maar om zoveel 
als ‘t kan bij gunstige wind door het zwerk te klieven… 
 
 

 
(foto A. Geens) 
 

Onze prachtige standaardmolen blijft, ook zonder te draaien, een aantrekkingspunt van 
hoog niveau.  Heemerfbezoekers zijn op zondagnamiddag nog altijd welkom om een kijkje te 
gaan nemen in de molenromp en daar het ingenieuze maalmechanisme te bewonderen. 
 
En al wie nog niet de durf had om de hoge molentrap te bestijgen wordt binnenkort vergast 
op een kunstzinnig exposé op de begane grond, in het molenkot.  Maar daarover later meer.  
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Een Heistse Truyts  
                    Dirk De Wever 

 
Toen vader geboren werd in 1908 waren zijn grootouders langs vaders kant reeds overleden, 
grootvader Jef De Wever, in 1896, en grootmoeder Rosalie Truyts, in 1904.  Zij hadden heel 
hun leven geboerd op de Bos, en hun twee jongste zonen, Jef Amandus, alias den Titte,  en 
Gust (August), beiden nog jonggezel, hadden hun ouders voortgeholpen tot aan het einde 
van hun leven. 
 
Twee jaar na het overlijden van hun moeder Rosalie gingen de broers voor de notaris uit 
onverdeeldheid. Gust erfde het boerderijtje met de helft  van de inboedel, den Titte kreeg de 
andere helft en een som geld, waarmee hij zich een lappeke grond kocht aan de overzijde 
van de ”roet”  (spoorweg) om er een huizeke op te bouwen. 
 
In 1907 trouwde Gust met Antonetta (Net) Serneels, afkomstig van het Werft, en einde 1908 
werd hun eerste kind geboren, Jef-Jos-Jozef (kies maar), die later mijn vader zou worden. In 
het reeds vermelde boerderijtje zou vader opgroeien… en er kennis maken met een nonkel 
van zijn vader. Niet zo maar een nonkel, het was Romanus Truyts.  Ook Romanus had op de 
Bos geboerd, en wel pal naast de woning van zijn zus Rosalie met haar gezin. Maar nog voor 
de eeuwwisseling was die Romanus met zijn vrouw Joanna Geens en met vijf van hun zes 
kinderen uitgeweken naar Brazilië, naar de stad Jacarei. 
 

 
 
Ginder in Brazilië overlijdt in 1909 Romanus’ vrouw, Joanna Geens.  Romanus, nu 
weduwnaar en intussen reeds 68 jaar geworden, ziet het ginder niet meer zitten, en een jaar 
later duikt hij hier terug op.  Hij verblijft even in Heist, vermoedelijk bij mijn grootouders, 
maar al vlug trekt hij in bij zijn oudste dochter Mathilde in Hallaar op de Boonmarkt.  Zij was 
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inderdaad diegene die destijds niet mee naar Brazilië was vertrokken. Weer wat later keert 
hij terug naar Heist en betrekt er een woonst vooraan op de Hallaarse Steenweg. 
 

    
 

 
Romanus, intussen 69 jaar geworden, doet het rustig aan. Hij houdt contact met zijn broer 
Charel, en ook met de twee zonen van wijlen zijn zus Rosalie, Gust De Wever met zijn gezin 
en Jef Amandus De Wever, alias den Titte, jongman.  Mijn vader kreeg zo thuis meermaals 
de gelegenheid om mee te luisteren naar Romanus’  wederwaardigheden in dat verre land…  
 
En, geïnspireerd door zijn neef den Titte – jager en stroper -, ontpopte ook Romanus zich al 
vlug als een fameuze stroper… Vader mag mee het veld in en draagt de weitas. 
 
Wanneer Romanus overlijdt, is dat niet in Hallaar of in Heist, maar – tot verbazing van velen 
- in Antwerpen, in het St. Elisabethgasthuis.  Het archief van het ziekenhuis vermeldt dat hij 
gestorven is aan “marasmus”… ’t is te zeggen, uitgeleefd, uitgeteerd. 

 
 
Daarna wordt het lange tijd erg stil rond de persoon van Romanus. Maar een halve eeuw 
later blijkt er altijd nog een te zijn, die steeds geïntrigeerd bleef door het intussen oude 
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levensverhaal van Romanus : mijn vader, Jef De Wever.   Vader zoekt Miel Aerts op, 
onderwijzer op het Zonderschot. Via zijn vrouw, Maria Truyts, kent Miel de grote lijnen van 
de familiegeschiedenis van heel wat Truytsen, ook die van Romanus dus. “Romanus deed 
ooit mee aan een goldrush… en laat na zijn terugkeer in België zijn wapen, een revolver, over 
aan zijn broer Charel. Die revolver droeg de initialen R.T. en vertoonde drie krassen of 
kerven op een rij”… een per keer van gedwongen gebruik ?  Dat wapen belandt later bij Vic 
Van Rompay, van Westmeerbeek, en weer later bij Jos Aerts, Miels zoon. U leest er verder 
over. 

 

 
 

Jacarei ligt op minder dan 100 km. van de miljoenenstad São Paulo. 
 

Maar laten we terug gaan in de tijd.  Wanneer Miels’ onderwijzersloopbaan er op zit, komt 
het tussen vader en Miel, terwijl die zijn klanten aan de benzinepomp van Nieuw Egypte 
bedient, langzaamaan tot een soort samenzwering… Anders gezegd, vader weet Miel stapje 
voor stapje te overtuigen om op zoek te gaan naar afstammelingen van Romanus in Brazilië. 
 
Miel weet wel niet goed hoe zoiets aan te pakken, maar er is gelukkig zijn zoon, Jos, ook 
onderwijzer, een man die heel wat genealogische ervaring heeft.  Jos is bereid om er werk 
van te maken, en hoopt meer te vernemen bij een of andere afstammeling van Romanus’ 
oudste dochter Mathilde, maar veel komt er tenslotte niet uit de bus. “Ja, er is ooit wel eens 
iemand uit Brazilië Romanus komen opzoeken… Was het ene Francis ?... of was het 
Franciscus?… En ja, de Truytsen zouden in Brazilië een koffieplantage hebben”. 
 
Intussen zijn we 1990. Jos zet voorlopig zijn 
opzoekingen stop… maar in 2000 springt hij in 
het internetbad, en – in de hoop dat iemand 
met de naam Truyts dit leest, of iemand die een 
Truyts kent - zet hij lukraak een bericht op een 
willekeurige Braziliaanse site : “I would be very 
grateful, if somebody could help me to find 
relatives in Brazil whose name is TRUYTS. My 
address is Jos Aerts, enz…” 
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Op een avond enkele maanden later... Jos komt rond 7 uur thuis en ziet een auto met een 
Italiaanse nummerplaat voor de deur. Hij denkt aan de nicht van zijn vrouw, die in Italië 
woont.  Zijn vrouw komt hem tegemoet en zegt dat er speciaal bezoek is.  
 

Jos: “Bérenice of Paulette met Mario?”  
 
- “Nee, de bezoekers komen van veel verder, het is Susanna Truyts met haar man”. 
 
Jos denkt: ”Ik ken geen Susanna”, maar dan flitst het hem door zijn hoofd: “Toch niet uit 
Brazilië, zeker?” 
  

Op dat ogenblik komt het koppel hem reeds tegemoet… Geen twijfel, twee zuiderlingen : 
huid, haar en ogen liegen er niet om. De begroeting is zeer hartelijk, en in hun eerder 
stuntelig Engels vertelt Susanna dat zij inderdaad de achterkleindochter van Romanus is, dat 
er in de regio Sao Paulo nog heel wat Truytsen leven - zij alleen al heeft vijf broers - en dat zij 
en haar man Antonio toevallig dat jaar een Europa-reis hadden gepland : vliegen van São  
Paulo naar Rome, daar een auto huren, toerisme doorheen Italië, Zwitserland, Frankrijk, tot 
in Antwerpen, aldaar naar het stadsarchief (herinner u : Romanus stierf te Antwerpen), en 
dan naar Heist.  En, geloof het of geloof het niet, ze hebben een pakje Braziliaanse TRUYTS 
koffie meegebracht !  

 
Dezelfde avond nog – het is zomer en lang licht – rijdt Jos met het koppel Heist in.  Hij toont 
hun het huis van waar Romanus in 1890 naar Brazilië trok.  Hij rijdt met hen de berg op en 
wil hen de St. Lambertuskerk tonen, waar Romanus en zijn voorouders destijds gedoopt zijn, 
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en waar Romanus zelf in 1867 trouwde met Joanna Regina Geens… maar spijtig, de kerk is 
gesloten. 
 
En dan komt het verhaal van de revolver… Maar hiervoor citeer ik Jos’ eigen woorden : 
 
“We komen veel te weten over het wedervaren van 
de Truytsen in Brazilië. Wanneer ik de 
trommelrevolver van Romanus te voorschijn haal, 
met de ingegroefde R.T. en de drie krassen, neemt 
Suzana deze bijna als een relikwie in de hand.  Ze is 
zichtbaar ontroerd en een en al emotie door deze 
tastbare herinnering aan haar voorvader.  
 
Alle aandacht gaat nu naar dat wapen. Ik zie de bede in haar ogen : Kan dit niet mee terug 
naar Brazilië ?  Ik werp op : Gevaarlijk, want hoe ga je al die grensposten passeren ?  En, ik 
heb het nooit geprobeerd en ik zou het ook niet gedurfd hebben, maar misschien schiet dat 
ding nog wel of ontploft het in je handen als je er mee zou schieten.   
 
Maar geen enkel argument weegt op tegen haar onweerstaanbare drang om deze revolver 
mee terug naar Brazilië te nemen. Zelf redeneer ik eveneens dat de Braziliaanse Truytsen de 
rechtmatige eigenaars zijn van dit tuig, dat wellicht zozeer gekoesterd zal geweest zijn door 
Romanus.  Waarom heeft hij dit wapen ooit aan mijn grootvader (lees: Charel Truyts) 
gegeven en niet aan zijn dochter Mathilde of haar echtgenoot, of aan een van zijn 
kleinzonen? Zo kom ik terug bij de vraag waarom hij in 1924 in een Antwerps ziekenhuis 
gestorven is en niet bij zijn dochter.  
 
De echtgenoot is er minder scheutig op om de revolver mee te smokkelen, want zo zal het 
moeten gebeuren.  Maar, hoe is dat spreekwoord weer over ‘als een vrouw iets in haar hoofd 
heeft’ ? 
 
Een paar weken later komt er een e-mail uit Brazilië met een tekst in een wat bijeengeraapt, 
maar begrijpbaar Engels:   
 

"Hello! How are you? I hope are well whole. We also arrived in Brazil and the revolver. 
You don't imagine the emotion that the Family Truyts in Brazil was in knowing them. 
Shortly I will order photos and other information. On the revolver, I placed it in a 
support and hung it in the wall. I cannot stop thanking the such affectionate reception 
that received there from you. Know that will have great pleasure in receiving them here 
in Brazil. I want the whole a lot of health and happiness. A great hug." 
 

Op die beloofde “photos” wachten we nog steeds, maar…  einde goed, alles goed. 
 

_______ 
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…voir een gratuiteyt van zekeren osse ende leeuwe gemaeckt hebbene van sneeuwe… 
 

De sneeuwsculpturen in Mechelen van 1571 
                 François van der Jeught 
 
Vooraf 1  
 
Bij het grasduinen in de Mechelse stadsrekening van het dienstjaar 1571-1572, bewaard op 

het Stadsarchief 2, viel een merkwaardige betalingspost op. Enkele cleynstekers en 

beltsnyders ontvingen dat jaar van de stadsmagistraat een klein bedrag als traktatie omdat 

zij sneeuwsculpturen hadden gemaakt. 

Voor zover ik kon nagaan publiceerde enkel Georges van Doorslaer – hij was o.a. dokter-
dienstoverste in het Stedelijk Gasthuis in Mechelen – een korte bijdrage over deze 
sneeuwsculpturen.3 Dat was in 1894. De aanleiding hiervoor was een tentoonstelling van 
dergelijke sculpturen twee jaar voordien in het park van Brussel.  

Van Doorslaer vermeldde dat in Doornik in 1434 en in Antwerpen tijdens de winter van 
1683-1684 ook sneeuwsculpturen werden getoond. De auteur citeerde verder een korte 
tekst uit de Chronologische Aenwijser, bewaard op het Stadsarchief, die niets anders was 
dan de transcriptie van een fragment uit een Mechelse kroniek.4  

Tot slot vermeldde Georges van Doorslaer het bestaan van een penning uit 1772 met aan de 
ene zijde de beeldenaar van Karel van Lorreinen, gouverneur van de Oostenrijkse 
Nederlanden, geharnast met het Gulden Vlies.  

De betalingspost in de stadsrekening van 1571-1572 over de traktatie aan de Mechelse 
kleinstekers en beeldhouwers vermeldde Van Doorslaer niet. 

                                                           
1
  Deze bijdrage verscheen onder dezelfde titel in De Mecheleir, tijdschrift van de vzw Mechelen 2000+, nr. 85, 

jg. 22, Mechelen, januari-maart 2017, p. 24-37.  
 
2
  Stadsarchief Mechelen, Stadsrekening, 247, f° 242v. De rekening liep van 1 september 1571 tot en met 31 

augustus 1572. Men gebruikte de paasstijl: een nieuw jaar begon op Pasen. Pasen viel in 1572 op 6 april. De 
dagen van 1 januari 1572 (d.i. volgens onze nieuwjaarsstijl) tot en met 5 april van dat jaar dragen dus het 
jaargetal 1571. Zoals verder blijkt, noteerde een tijdgenoot dat de sneeuwsculpturen op 6 maart 1571 werden 
vervaardigd. Volgens onze nieuwjaarsstijl was dit dus op 6 maart 1572. In deze bijdrage wordt voor de eenvoud 
de toenmalige paasstijl behouden. Cleynstekers waren beeldhouwers van fijne ornamenten en loofwerk. 
Beltsnyders waren beeldhouwers van rondsculpturen en ornamentele versieringen. 
 
3
  G. VAN DOORSLAER, Statues de neige, in Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire & Artistique de Malines 

(later de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen), dl. V, Mechelen, 1894, p. 455 

en 456. 

De Chronologische Aenwijser is een collectie van 99 registers met kopiën van documenten, notities en 

afschriften van akten, verzameld door voormalige stadsarchivarissen (Fonds CC Extrait des archives). 

 
4
  Voor een recente historische en letterkundige studie van enkele versies van Mechelse kronieken zie:  B. 

CAERS, Vertekend verleden. Geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650), proefschrift 

voorgelegd tot het behalen van de graad van doctor in de letterkunde, met als promotoren Hubert Meeus en 

Frank Willaert, Universiteit Antwerpen, 2015, 368 p. 
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Transcriptie van de betalingspost: Betaelt zekere cleynstekers ende beltsnyders voir een gratuiteyt van zekeren 
osse ende leeuwe gemaeckt thebbene van sneeuwe p(er) ordonn(ancie) xxxxij s(chellingen). [S.A.M., 
Stadsrekening, 247 (1571-1572), f°252v] 

Op de keerzijde stond in een lauwerkrans een kroon en /OB. STATUAS./E. NIVE. 
CONFECTAS./….... ANTVERP:/A.D./M.DCC.LXXII./. Deze zilveren penning werd uitgereikt voor 
de mooiste sneeuwsculptuur.5  

In deze bijdrage wil ik opnieuw de sneeuwsculpturen van 1571 in Mechelen onder de 
aandacht brengen.  

Hiervoor koos ik uit een aantal versies van de Mechelse kronieken die van Cornelis 
Vermeulen, een gildebroeder van de rederijkerskamer De Peoene. Alleen daarin noteerde de 
kroniekschrijver Claes Steylaert het relaas over de sneeuwsculpturen die hij zelf had gezien.6 

Verder wil ik die sneeuwsculpturen van 1571 bekijken binnen een lange traditie in onze 
steden, die uiteraard maar kon voortgezet worden dankzij de lange koude winters van de 
zestiende eeuw met veel sneeuw en ijs. 

Herman Pleij zocht in zijn publicatie De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur 
tussen middeleeuwen en moderne tijd uit 1988 naar antwoorden op vragen rond de intenties 
achter die sneeuwfiguren en de effecten daarvan op het publiek.7 Een gelijkaardige oefening 
probeer ik te maken voor onze stad omstreeks 1570. 
 
Veel sneeuw en ijs 
 
Wat men de kleine ijstijd noemt, begon in de Lage Landen omstreeks 1430 en duurde tot het 
midden van de negentiende eeuw. Historisch onderzoek van het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut wees uit dat het laatste kwart van de zestiende eeuw waarschijnlijk 

                                                           
5
  Ob statuas e nive confectas: omwille van standbeelden uit sneeuw vervaardigd.  

Deze prijs voor de wedstrijd van beelden in sneeuw in Antwerpen in 1772 werd beschreven in Revue belge de 

numismatique et de sigillographie, dl. IV, Brussel, 1848, p. 205 en 206. 

Dank aan Jan Meutermans voor de vertaling van het Latijn en voor zijn informatie over de jaarstijlen opgenomen 

in voetnoot 1 van deze bijdrage. 

 
6
  S.A.M., EE IV, Chronycke van Mechelen, p. 93. Deze kroniek vangt aan op p. 90 met: T' naer volgen(de) is 

geschreven mette eygen hant van Cornelis Vermeulen een liefhebber van de Rethorijcke, Guldebroeder ende 

personasie der loffelijcke Gulde der Pioene binnen Mechelen, den welcken het naervolgen(de) altsaemen met 

sijn eijgen handt geschreven en selver geleeft heeft, ende was dit het Beginsel. Na een rondeel (d.i. een type van 

gedicht) vangt deze kroniek aan in 1532 (het landjuweel in Brussel waar de Mechelaars de hoogste prijs 

behaalden). Zij eindigt in 1595. 

 
7 
 H. PLEIJ, De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd, 

Amsterdam, 1988, 439 p. 
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de koudste periode was in de afgelopen duizend jaar.   Dat onderzoek was gebaseerd op 
talloze bronnen, zoals dagboeken, stadsrekeningen en jaarringen van bomen.8  
 
De barre winters waren een inspiratiebron voor vele schilders en graveurs. Heel bekend 
bijvoorbeeld zijn De volkstelling te Bethlehem, Winterlandschap met vogelknip en Jagers in 
de sneeuw van Pieter Bruegel de Oude en de gravure Feest op het ijs bij Mechelen van Peeter 
van der Borcht.9 

 

 

Feest op het ijs bij Mechelen (1559), een ets van de Mechelse graveur Peeter van der Borcht (°vóór 1530 – 
†Antwerpen, ca. 1610). 
(Bron:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Pieter_van_der_Borcht_%28I%29_-
_Fun_on_the_Ice_in_Mechelen.jpeg) 

 

De winter van 1571 sloeg eind januari toe met veel ijs en sneeuw. In Duitsland bleef de 
sneeuw zes weken liggen. De ergste kou kwam in februari. De rivieren de Weser en de Elbe 
lagen dan onder vast ijs. In Groningen viel de vorst in op 25 januari en hield aan tot 6 maart. 
Zelfs eind maart zag men er nog hoge hopen sneeuw. 

In Den Bosch winterde het pas serieus na Maria Lichtmis, d.i. 2 februari. 

                                                           
8
 Informatie geput uit: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/kleine-ijstijd. 

9 
F. VAN DER JEUGHT, Nieuwe biografische gegevens over Peeter van der Borcht en zijn familie, schilders van 

Mechelen in de 16de eeuw, in de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst 

van Mechelen, dl. 116 (2012), Mechelen, 2013, p. 115-132. 
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De Volkstelling te Bethlehem naar Pieter Breughel de Oude (†1569) door Jef Rottiers (1904-1985). Het schilderij 
is in privé-bezit. Het werd geëxposeerd tijdens de tentoonstelling De wereld van Jef Rottiers rondom de Tuin 
der Lusten in het Museum Klok & Peel in Asten (Nederland), die liep van 17 december 2015 t/m 18 december 
2016 (Foto©: Cor van der Ven). 

Het vroor zo aanhoudend dat men op 10 maart nog met paard en wagen kon rijden over de 
Maas, de Lek, de Waal, de Linge en de Rijn. In Gouda was er geen turfvaart mogelijk tussen 
12 februari en 9 maart.  

De Brusselse koopman Jean de Pottre noteerde in zijn dagboek dat er in 30 jaar niet zoveel 
sneeuw was gevallen. Er ging vrijwel geen dag voorbij of het sneeuwde. Daarbij viel op 
verschillende plaatsen wel twee voet, d.i. zo'n 60 cm! Twee maanden lang heerste strenge 
vorst. Na het invallen van de dooi richtte het hoogwater veel schade aan. 

Godevaert van Haecht schreef dat in Antwerpen op 13, 14 en 15 februari zo veel sneeuw viel 
als in vele jaren niet was gebeurd. Nadien werde 't een felle coude, also dat er in 't eynde 
deser maent seer groote scollen ys [dit zijn ijsschotsen] in de Scelde voer Antwerpen quamen 
en meynden daer alle getijden over te loopen. De kou bleef aanhouden also dat de 
sneeuwehoopen tot in 't eynde van Meert bleven ligghen. En eenighe sturven van coude 
[enkelen stierven van de koude] op sommige quartiren. Zelden had men nog zo laat zulk 
winterweer beleefd.10  

                                                           
10

  EL. GOTTSCHALK, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, dl. 2 (1400-1600), Assen 

(Nederland), 1975, p. 709. 

J. BUISMAN, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 3: 1450-1575, Franeker (Nederland), 

1998, p. 664 en 665. 
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In 1571 heerste in Mechelen ongetwijfeld hetzelfde barre winterweer met langdurig veel 
sneeuw en ijs. 

Uit de kroniek 

In de kroniek van Cornelis Vermeulen noteerde Claes Steylaert dat op 6 maart 1571 in de 
Sint-Katelijnestraat een leeuw en een os in sneeuw waren gemaakt, beide 18 voeten lang.11 
Dit was 5 m!12  

Blijkbaar stond op de leeuw een ooievaar en op de os een simme, d.i. een aap, want Claes 
Steylaert schreef: … en op dese dieren werden gestelt eenen oyevaert en eene simme... 
 
Buiten de dierenfiguren was er op de Adegemplaats13 een kapel in sneeuw gebouwd en was 
er een Ros Beiaard in de Kerkhofstraat, d.i. nu de Goswin de Stassartstraat. 

De sneeuwsculpturen trokken veel kijklustigen, zelfs bezoekers van buiten de stad. De 
figuren bleven gedurende achttien dagen staan. 
 

De tekst van de kroniek luidt als volgt: 

A(nn)o 1571 op den 6 meert soo waeren tot Mechelen in de Cathlijne- 
straet gestelt twee dieren van sneuw gemaeckt te weten eenen 
leeuw ende eenen osse lanck sijnde elck 18 voeten en op dese 
dieren werden gestelt eenen oyevaert en eene simme, en alles meer 
al van sneeuw gemaeckt seer constigh, en dese dieren stonden 18  
daegen lanck en werden wel besien van edele ende onedele soo 
van binnen als buyten de stadt, noch wasser op d'Adeghem plaets 
gemaeckt een cappelle, ende in de Kerckhoff straete een Ros Beyaert 
al van sneeuw, ende dese consten hadden alle daegen een groot 
besoeck van alle menschen groot en clyn, dit hebbe ick Claes 
Steijlaert selver gesien. 
 
Een traditie 
 
Herman Pleij illustreerde dat vanaf de late middeleeuwen een sneeuwpoppenfestijn in de 
steden een traditie werd. Het vroegste bericht volgens een kroniekschrijver dateert uit 1422 
in Doornik met de sculpturen van o.a. een leeuw die als een herder over een aantal schapen 
waakte.  

 

                                                           
11  

S.A.M., EE IV, Chronycke van Mechelen, p. 93. 
12  

Een Mechelse voet = 0,278 m. Zie: 

EM. VAN BALBERGHE, Oude Mechelsche maten en gewichten met hunne herleiding in het metriek stelsel, in 

Mechelsche Bijdragen, 3de jg., nr. 4, Mechelen, november 1935, p. 118. 
13

  

De Adegemplaats is de verbreding in de Adegemstraat waar de Kroonstraat, de Korte Heistraat en de 

Keerbergstraat op uitgeven. 
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In 1434 werden in Atrecht mythische en volkse verbeeldingen getoond, de Vier 
Heemskinderen, Samson, een leeuw… Er waren die winter van 1434 in Keulen sculpturen 
van huizen, beren en …. leeuwen. In de winter van 1481-1482 hield men een 
sneeuwbeeldenfestijn in Brussel. 

Heel bekend en degelijk bestudeerd is het sneeuwpoppenfeest in Brussel van 1511. De stad 
stond spoedig vol met ongeveer 110 beelden van bijbelse, mythologische en volkse figuren, 
vaak in groepen. De meeste werden gemaakt door de leden van Sint-Lucasgilde. Het 
spontaan feest kwam onder het toezicht van de schepenen, want de vaak even kunstige als 
provocerende beelden lokten ook vandalisme uit. De sculpturen vormden in hun 
verscheidenheid een sociaal-cultureel zelfportret van de toenmalige Brusselse bevolking, 
een boeiend specimen van een stadscultuur in de late middeleeuwen. Het was de rederijker 
Janne de Baertmaker, gheheten Smeken, of Jan Smeken (†1517) die over de sneeuwfiguren 
van 1511 in Brussel een gedicht schreef van 408 regels. 

Herman Pleij vermeldde dat na het feest van 1511 (slechts) een kort bericht informeerde 
over het sneeuwfeest in Mechelen in 1571. Daaruit, schreef hij, blijkt een zekere vervlakking. 
Wel waren de poppen verspreid over de hele stad, maar ze bestonden voornamelijk uit 
dieren samen met de onvermijdelijke Vier Heemskinderen.  

De auteur noteerde nog de sneeuwfeesten in Brussel en Rijsel in 1600, in Rijsel in 1603 en 
een reeks in Antwerpen in de zeventiende en de achttiende eeuw. 

De sneeuwsculpturen werden vervaardigd door beroepskunstenaars, niet door "het volk", 
noteerde Herman Pleij. Zij brachten de (politieke) actualiteit en het dagelijks leven in beeld 
waarbij de actualiteit een beslissende rol speelde. Het sneeuwpoppenfeest sloot aan bij de 
opinies die onder brede lagen van de stadsbevolking leefden; riskanter geformuleerd, de 
sneeuwsculpturen probeerden dergelijke standpunten te bevorderen en te versterken, 
besloot de auteur.14 

Uit de stadsrekening van 1571-1572 vernemen we dat ook toen Mechelse 
beroepsbeeldhouwers de sneeuwsculpturen hebben vervaardigd. Hun namen vernemen we 
niet, maar vermoedelijk kwamen ze voor onder de cleynstekers en beltsnyders die 
Emmanuel Neeffs besprak in zijn Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines uit 
1876.15  

Het is geen toeval dat de leeuw en de os, de ooievaar en de aap in de Sint-Katelijnestraat 
werden gebouwd. De Sint-Katelijnestraat was dé straat waar vooral kunstschilders en 
beeldhouwers woonden in de zestiende tot in de achttiende eeuw. 

 

 

                                                           
14

  

H. PLEIJ, o.c., p. 17, 19, 23, 268 en 308. 

J. BUISMAN, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 2: 1300-1450, Franeker (Nederland), 

1996, p. 529. 

J. BUISMAN, o.c., deel 3, p. 299 en 300. 
15

  

EM. NEEFFS, Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, dl. II, Les sculpteurs malinois, hoofdstuk 3: Les 

sculpteurs du XVIe siècle, Gent, 1876, p. 71-146. 
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Ook een symbolische betekenis? 

 

Politieke, religieuze en sociale spanningen leidden in 1566 in de Nederlanden tot een reeks 
conflicten waarvan o.a. de Beeldenstorm de expressie was van een ontevredenheid die al 
geruime tijd bestond. Tijdens het Wonderjaar (1566-'67) hadden Lutheranen en Calvinisten 
in Mechelen elk een goed georganiseerde gemeente. Op 23 augustus 1566 kende de stad 
haar Beeldenstorm. Antoon de Lalaing, de gouverneur van Mechelen aangesteld door de 
landvoogdes Margareta van Parma, en de Mechelse wethouders, wilden of konden het zich 
verbreidende protestantisme niet stuiten. Pas vanaf eind 1566 – begin 1567, toen de 
machtspositie van landvoogdes was hersteld, startte een katholieke reactie. In 1566 leefde 
bij de meeste Mechelse wethouders een anti-Spaanse houding, toch trad het 
magistraatscollege niet eensgezind op. Niemand onder de wethouders compromitteerde 
zich openlijk, toch deden enkele invloedrijke personen niet al het mogelijke om de 
katholieke godsdienst te verdedigen en om het protestantisme af te weren. De overtuigd 
katholieke magistraten trachtten onder de leiding van de schout Willem de Clercq, een 
katholieke liga op te zetten om de nieuwe leer te bestrijden. 

In augustus 1567 kwam Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva, met zijn legermacht in 
de Nederlanden aan om er af te rekenen met al diegenen die bij de opstandigheid en de 
heterodoxie van vóór en tijdens 1566 betrokken waren geweest.  

Kort voor de aankomst van Alva was in Mechelen de rust hersteld. Verschillende 
opstandelingen en protestanten hadden de stad verlaten. De Raad van Beroerten, die Alva 
had ingesteld, veroordeelde in Mechelen zestien personen ter dood voor hun betrokkenheid 
bij de Beeldenstorm. De vonnissen werden uitgevoerd. De Raad van Beroerten sprak 
bovendien 83 banvonnissen uit tegen Mechelaars, onder wie ook edellieden. De straf van 
verbanning ging gepaard met de confiscatie van hun eigendommen (om tegelijk de staatskas 
te spijzen). Er kwam in Mechelen een Spaanse legereenheid in garnizoen. Van 11 juni tot 15 
juli 1570 werd in Mechelen een synode gehouden – het Eerste Provinciaal Concilie – door 
bisschoppen en abten, die ook samen in een processie opstapten, hetwelck seer frey [fraai, 
mooi] om sien was, noteerde Cornelis Vermeulen of Claes Steylaert. Hetzelfde jaar werd 
voor het stadhuis en in de parochies het Pardon afgekondigd.16 

Dit was – in een notendop – de politiek-religieuze evolutie in de korte periode die het 
initiatief voorafging om in de binnenstad van Mechelen sneeuwsculpturen te maken tijdens 
die winter van 1571.  

                                                           
16

  

S.A.M., EE IV, Chronycke van Mechelen, p. 93. 
E. VAN AUTENBOER, Het Wonderjaar te Mechelen (1566-'67), Mechelen, 1941. 
G. MARNEF, Politiek-religieuze ontwikkeling van 1566 tot 1577 in Het Calvinistisch Bewind te Mechelen (1580-
1585), Kortrijk – Heule, 1987, p. 77-87. 
J. BRIELS, De emigratie uit Mechelen naar de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1572-1630, HKKOLKM, dl. 89, 
1985, p. 245 en 246. 
J. BRIELS, Zuid-Nederlanders in de Republiek (1572-1630). Een demografische en cultuurhistorische studie, St.-
Niklaas, 1985, p. 68-69, 238-241 en 299-326. 



De Swanekoerier  mrt. – apr.  2018  ~ 47 ~ 

 

 

Speelde de actualiteit van toen ook een beslissende rol in de keuze van de beelden? Hadden 
die beelden wellicht ook een symbolische betekenis, waardoor men toen onmiddellijk de 
boodschap begreep die de makers ervan wensten uit te dragen?  

Omdat de cleynstekers en de beltsnyders voor de leeuw en de os van de stadsmagistraat een 
traktatie ontvingen, kan toch vermoed worden dat zij het (katholiek gezinde) establishment 
van dat ogenblik bevestigden én bekrachtigden. Trouwens, mocht hun betekenis indruisen 
tegen het bestuur en het beleid, dan leek het vrij onwaarschijnlijk dat een traktatie werd 
gegund. 

In de sneeuwfeesten kwam de figuur van de leeuw vaak voor. In 1422 in Doornik was er o.a. 
het beeld van een leeuw die als een herder over een aantal schapen waakte… Wellicht was 
de leeuw telkens het zinnebeeld voor Christus' koninklijke macht. Het Christendom had "de 
leeuw van Juda" van het Jodendom overgenomen – het symbool van de koninklijke macht 
van de stam Juda – en overgebracht op Christus. Op de leeuw in de Sint-Katelijnestraat stond 
een ooievaar. Uit het Schilder-Boeck, dat Karel van Mander in 1604 uitgaf, vernemen we dat 
een ooievaar symbool stond voor barmhartigheid en gerechtigheid. Van Mander vermeldde 
dat de os de arbeid symboliseerde en de aap stond voor den ondeughenden Mensch… 

Samen met de sneeuwsculptuur van de kapel op de Adegemplaats, lijkt het erop dat de 
sneeuwbeelden van 1571, die Claes Steylaert in de Mechelse kroniek opsomde, de functie 
hadden om de katholieke leer te promoten en m.a.w. gericht waren tegen het 
protestantisme. Trouwens, in de Kerkhofstraat stond het beeld van het Ros Beiaard, één van 
de indrukwekkendste figuren van de Mechelse Ommegang. Een dergelijke volkse optocht 
was voor de toenmalige protestanten not done. Meteen werd de stadsmagistraat gesteund 
die op dat ogenblik de stad bestuurde, een periode die de aanloop vormde naar de 
Calvinistische intermezzi van 1572 en 1578-1579 en uiteindelijk naar het Calvinistisch 
Bewind in Mechelen van 1580-1585. 

 

Nawoord 

De betalingspost in de stadsrekeningen van een traktatie aan de cleynstekers en beltsnyders 
die in de winter van 1571 in de Mechelse binnenstad enkele sneeuwsculpturen hadden 
vervaardigd, leidde tot een zoektocht naar de historische context van deze gebeurtenis. 

Geïllustreerd werd dat er een lange traditie heeft bestaan om sneeuwsculpturen te maken in 
langdurige perioden met veel sneeuw en ijs. Wellicht zijn de zandsculpturenfestivals van 
vandaag de opvolgers van die sneeuwbeelden. 

In deze bijdrage heb ik aangetoond dat de sneeuwsculpturen van 1571 in Mechelen naast 
een symbolische betekenis ook een politiek-religieuze connotatie hebben gehad, die past in 
de visie die Herman Pleij breedvoerig uiteenzette in zijn werk over De sneeuwpoppen van 
1511 in Brussel. 

 

______ 
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Het kapelletje van het Bergbos 

             de redactie 

 
Het is altijd weer een aangename verrassing voor de redactie als een van onze lezers in een 
leesstuk dat in de Swanekoerier is verschenen, een aanknopingspunt vindt met weer een 
andere interessante tekst, een meldenswaardige gebeurtenis of genealogische informatie.  
Zo is het ook verlopen met het artikel over het doodsprentje van bekende Heistenaar Beno 
Frans, alias “Noeëkes” dat in De Swanekoerier nr. 5 van 2017 stond.  Heemkringlid Leon De 
Vries ontdekte daarmee wie de auteur was van een afscheidsgedichtje dat hij kreeg van zijn 
groottante.  In een interessant genealogisch stukje over zijn familie en in het bijzonder over 
zijn overgrootvader Tist De Vries besteedde Leon ook aandacht aan de verbondenheid van 
de familie De Vries met het kapelletje van het Bergbos “O.L.Vrouw In ’t Hout”.   Door dit 
artikel in De Swanekoerier nr. 1 van 2018 herinnerde heemkringlid Jo Van Dessel, 
Booischottenaar die recent werd omgeschoold tot Pallieter, zich dan weer een oud 
document in zijn bezit waarin heel de geschiedenis van het kapelletje is opgetekend.  Ook 
Tist De Vries is daarin vermeld.  Hierbij drukken we het blaadje af dat Jo ons bezorgde en 
waarvoor we hem van harte danken.  Het stuk is niet gedateerd, maar het moet ergens in de 
loop van het interbellum geschreven zijn. 
 

 

   

De titel van het blaadje maakt eigenaardig genoeg gewag van O.L.VR. VAN ‘T HOUT.  Hiermee liet de drukker 
zowaar een fameuze steek vallen !  Deze foto toont het Mariabeeld in een grot, maar de tekst heeft betrekking 
op het oorspronkelijke staakkapelletje, want de grot dateert van na de 2

e
 wereldoorlog. 

 (fragment foto Erfgoedbank Kempens Karakter Inventarisnummer: GAH001000044 )  
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Zouden alleen Heistse ingezeten van een zekere leeftijd weten dat achter een haag van 
laurierkers in de Kerkhofstraat (vroeger “de Vleugd” geheten) een aloud oord van 
Mariadevotie verscholen zit ?   
 

 
 
Een onooglijk trapje in de oostelijke helling van het Bergbos leidt van de Vleugd naar “O.L.Vrouw In ’t Hout”  
 

 
 
“Eene schone lommerrijke mastendreef leidde daar vroeger naartoe, maar is sinds den wereldoorlog 
verdwenen.”  (kadasterkaart C. Popp – 1842-1879) .   
Die zogenoemde “middendreef’ verbond het kapelleke (pijl) met het klooster.   Halverwege die dreef stond op  
het zogeheten “Groot rondeken”  tot einde 18

e
 eeuw een hoge vierkante toren.   

 

Uit het artikel van Leon De Vries weten we dat “het grotteke” door de jaren heen liefdevol 
werd onderhouden door zijn familie.  Maar in deze tijden zullen er vermoedelijk niet veel 
bezoekers  meer neerknielen voor de Mariabeeldjes .   Het geheel biedt vandaag eigenlijk 
een wat trieste en desolate indruk. 
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Foto’s 7/02/2018 – A. Geens 

 

                            
 

  Het oorspronkelijke staakkapelletje uit 1862.  In 1934 
fotografeerde Amandus Van den Broeck er zijn dochtertjes 
Jeanne en Maria, nu 85 en 86 jaar oud ! (Erfgoedbank 
Kempens Karakter – inventarisnr. GAH001000523)  
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Wereldoorlog 1 – een gedicht van Joyce Kilmer 
                    Louis Schoeters 
 

In deze tijd herdenken we de jaren van de Groote Oorlog, waarin zoveel jonge beloftevolle 
mensen een vroegtijdige dood vonden.  Eén van die ontelbare gesneuvelden was de 
Amerikaan Joyce Kilmer.  Hij werd geboren in New Brunswick, New Jersey op 6 december 
1886 en werd gedood nabij Seringes-et-Nesles in Frankrijk op 30 juli 1917,  31 jaar oud.   
Joyce Kilmer was een beloftevolle dichter en één van zijn bekendste gedichten is “Trees” 
(bomen).  Hij was populair omdat hij heel goed sentiment en eenvoudige filosofie wist te 
combineren. 
 
Ik heb een goedbedoelde poging gedaan om het gedichtje te vertalen.  Hierbij ook de 
Engelse tekst, want daaraan kan mijn vertaling natuurlijk niet tippen, wat ook nooit de 
bedoeling was.
 

Trees 

JOYCE  K ILMER 

I think that I shall never see  
A poem lovely as a tree.  
 
A tree whose hungry mouth is prest  
Against the earth’s sweet flowing breast;  
 
A tree that looks at God all day,  
And lifts her leafy arms to pray;  
 
A tree that may in Summer wear  
A nest of robins in her hair;  
 
Upon whose bosom snow has lain;  
Who intimately lives with rain.  
 
Poems are made by fools like me,  
But only God can make a tree. 

 

 
Bomen 
 
 
Ik vermoed dat ik nooit  
een gedicht zal zien, mooi als een boom 
 
Een waarvan de hongerige mond 
Geperst is aan moeder aardes borst 
 
Een boom die de hele dag naar God kijkt 
En met zijn lommerrijke bladeren naar hem reikt 
 
Een boom met in de zomerklaarte 
Een nest met roodborstjes in het haar 
 
Aan wiens boezem de sneeuw mag rusten 
En die ook intiem is met de regendruppels 
 
Gedichten zijn gemaakt door dwazen als ik 
Maar een boom kan alleen God creëren 
 
 

                         
(foto Louis Schoeters)      Joyce Kilmer (cc Wikimedia Commons) 
 

https://www.poetryfoundation.org/poets/joyce-kilmer
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De grenzen van het dorp Heist in 1358 (deel 4 en slot)  
                   Pol Winckelmans 

22. biesenborch: dit is de accusatiefvorm, zie r. 23 voor de datiefvorm (met apocope, - 
d.i. weglating -  van de –e) 
22. tgor: zie r. 14 
22. gheleghen: het gebruik van het werkwoord “liggen” in plaats van “staan” is niet 
zonder belang (zie ook. r. 24, waar het gaat over een beemd) – staan is in deze tekst gebruikt 
voor een eik en voor een gracht, die daar niet altijd geweest zijn en kunnen verdwijnen, 
liggen voor iets dat integraal deel uitmaakt van het landschap (een beemd en een stuk goor). 
Biesenborch is dus een naam voor een grondstuk. Vergelijk Wolfs donk op r. 14. 
Het blijft een raadselachtig toponiem daar midden in het goor en wijst mogelijk op 
grondbezit daar ter plaatse van leenmannen uit het (nu Nederlandse) Biezenburg. 
22. den middel: accusatiefvormen van die middel (m.)  bij omtrent – middel: midden 
Een vrij belangrijke aanduiding om zich een idee te vormen van de uitgestrektheid van de 
goren in 1358. 
22. den gore: datiefvormen van dat goor (onz.) bij van 
 
23. biesenborch: datiefvorm na van, met apocope van de –e, zoals bij vaert (r. 24). 
23. lintermans: genitiefvorm van linterman(s) bij hoeve 
De naam Lintermans zou verwijzen naar Linter (Op- of Neerlinter). Zie voor de Lintermansen 
te Bruggeneinde: Grillige Grenzen, p. 103. 
23. hoeve: zie r. 14 – bij van verwacht men hoeven (vrouwelijke datiefvorm van hoeve), 
maar de –n is blijkaar geapocopeerd (= weggelaten), zoals bij vaert op r. 24. 
Is het toeval dat hier, zoals bij vaert, een genitief staat, waardoor het “bepalend” lidwoord 
niet gebruikt is ? In elk geval zijn drie datiefvormen zonder lidwoord (biesenborch, hoeve en 
vaert) geapocopeerd. 
23. baeds en (volgende regel) boeds genitiefvorm van ba/oed(s) bij vaert   
Baeds is meer dan waarschijnlijk een verschrijving voor Boeds. 
Een boede (vrouwelijk / mannelijk) was een barak, kraam. Men verwacht dan wel 
boede(n)vaert.  
Wij houden het bij een persoonsnaam. De naam gaat meer dan waarschijnlijk terug op een 
beroepsnaam: (de) bode, in al zijn middeleeuwse betekenissen. 
Dat een d geschreven werd en niet een t, wijst erop dat er effectief een d gehoord werd (zie 
bv. Vlaminghe >< Vlaminc), wat erop wijst dat er een e-achtige verbinding was tussen d en s. 
Wat de vorm Boeds betreft, die we op basis van de nominatiefvorm niet meteen 
verwachten: 
“eenen schepenenbrief van 1334, waarin gewag gemaakt wordt van ‘Jan Bode, 
Bouden Boeds zone’. […] eene acte aan van 11 Mei 1398, waarin men spreekt van 
eenen ‘jaersang’ ter ‘salichede van Jan Boeds ziele’.” 
Dit citaat17 is belangrijk: in het Vroegmiddelnederlands Woordenboek komt de genitiefvorm 
Bodes of Boeds (de sterke vorm) niet voor en theoretisch zou men hier inderdaad Bo(e)den 
verwachten. 

                                                           
17

  P. GÉNARD, “Iets over de oude Naamvalsbuigingen der Nederlandsche eigennamen”, in: Verslagen en 

mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1890, Gent 1890, p. 252-253. 
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Dichter bij huis: op 16/8/1406 wordt ene Elisabeth tSermertens, weduwe van Joannes 
Boods, van Itegem, opgeschreven als gekocht poorter van Mechelen (’t Zwaantje, 10, 151). 
Zie verder de namen Boets en Boots te Heist (’t Zwaantje, 13, p. 83, 91, 149, 152). 
23. vaert: sloot, kanaal – accusatiefvorm van vaert bij up 
De grenspaal Boedsvaart wijst erop dat zich op dat punt een vaart bevond en dat die als een 
vast merkpunt dienst kon doen. Maar wat die vaart precies was, daar hebben we het raden 
naar. Zeer waarschijnlijk kan het nakijken van bv. het Meetboec of oude (kadaster) kaarten 
hier toch opheldering geven. 
Persoonlijk houd ik het bij de volgende uitleg18:   
Als toponiem past Boedsvaert bij Volkaertslaak en Tubackxdijk (Popp: Tubackxdijkbeemden). 
Ze noemen allemaal een eigenaar en/of financier van belangrijke realisaties daar ter plaatse 
in de beemden aan de Nete. 
 LIEKENS citeert (’t Zwaantje, I, p. 47): “La Nèthe sous Heyst a cinq ou six ruisseaux sans 
qu’on puisse dire quel est l’ancien lit primitif”. Dat werd in 1863 geschreven ter gelegenheid 
van een project tot het verdiepen, rechtmaken en indijken van het stuk van de Grote Nete 
tussen Gestelbeek en de molen van Oosterlo.   
Van dergelijke werken horen we voor het eerst in 1437, ook in 1503 en in 1524 (Ibid, 40 en 
LIEKENS, Geschiedenis, II, 44-45, 51). Bij het raadplegen van de gedetailleerde kaarten van 
Everaert (1738), Ferraris (1777), Van Haecht (1788 - Booischot), Popp, Vandermaelen, de 
militaire kaart, ziet men verschillen in de Netebedding en vooral in de laken, die niet enkel 
kunnen toegeschreven worden aan onnauwkeurigheden van de kaarteerders19.  

 

 
 

(red.) De grillige loop van de Grote Nete, zoals weergegeven op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) 
 

In 1437 werd uitgebreid bepaald dat de aanpalende eigenaars die bij het onderhouden en 
bevaarbaar maken van de Nete belang hadden en/of er de voordelen van genoten (o.a. van 
de “scheepvaart”), ook gehouden waren de Nete te ruimen en te onderhouden, vooral: 
bevaarbaar te houden.  Persoonlijk denk ik dat “de Nete” voor de 14de-eeuwse Heistenaar de 
naam was van een brede rivierbedding (de rivier in de natte periode) met daarin een gans 

                                                           
18

  Op basis van 1°’t Zwaantje, XIV, p. 107, 2° van de toestand achter het Hof ter Laeken, 3° van de 

beschouwingen in Grillige Grenzen p. 103-105 en 4° van Marileen VANDENBERGHE, “De Laak in historisch 

perspectief: spiegel voor de toekomst”, Ons Heem, 2008, 62-64, over de oude Demerbedding. 

19
  Ingrid BATEN en Willy HUYBRECHTS, De historische bedding van de bevaarbare Nete (2002), 

beschrijven hoe de “bevaarbare” Nete (de huidige bedding) vanaf de 18
de

 eeuw totaal van uitzicht moet 

veranderd zijn en dat ze tevoren veel smaller was en ondieper, en meer meanderde (p. 52). 
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systeem van min of meer diepe rivierarmen en/of laken (de rivier in drogere periodes). Al die 
aparte armen hadden of konden een eigen naam hebben, ter oriëntatie. Om daar ter plaatse 
dubbelzinnigheid te vermijden kon de algemene benaming (Nete) niet volstaan, maar moest 
men het deel van de Nete noemen waarop de grens viel. Dat was dan de Nete-arm die 
“Boedsvaart” genoemd werd omdat hij (al dan niet in het verleden) door eigendommen van 
“de Bode” liep, en die moest onderscheiden worden van de (latere) Hulshoutlaak. Een 
“vaart” gecombineerd met een eigennaam, was dan (een stuk van) een bevaarbare arm van 
het Netesysteem waarvan die persoon of familie het onderhoud deed (misschien na hem 
zelf bevaarbaar gemaakt te hebben of zelfs gegraven te hebben) en mogelijk het gebruik 
ervan of het vruchtgebruik had (bv. de visserij bezat, of een vaargeld mocht vragen, enz.)20. 
Ongetwijfeld hebben dergelijke werken (waarbij uiteraard de rivierarm werd uitgekozen 
waaraan het minste werk was) geleid tot het ontstaan van een Neterivier zoals die er in 
recentere tijden uitzag, één duidelijke (bevaarbare) bedding en een aantal laken. 
 

Ik ben ervan overtuigd dat de “Bode” die zijn naam aan de vaart gaf, ook zijn naam 
aan de haardgang Boe[d]sscot heeft gegeven. Ergens in een ver verleden moet een Bode 
daar een lokale leenman zijn geweest - het “schot” was (deel van) zijn leengoed -  waarvan 
een deel paalde aan een stuk Nete (zijn “vaart”). 
 
 Wat de naam betreft, een of andere “vleivorm” van een mansnaam Boden, Boyen of 
Bouden (waarop Bonheiden, uit Boyenheide, zou teruggaan) komt hier m.i. niet in 
aanmerking. De genitiefvorm daarvan is Bouden of Boden, of iets dergelijks. Zie de tekst van 
Genard, hierboven geciteerd: Jan Bode, Bouden Boeds sone (= Jan (de) Bode, de zoon van 
Bouden (de) Bode). De genitief op –s is mogelijk zelfs in gebruik gekomen om verwarring 
tussen het ”patroniem” Bou(de)” en de “beroepsnaam” Bode te vermijden. 
 
 Tenslotte, voor wat het waard is : een Gillis Bode komt voor als leenman van de 
heren van Mechelen tussen 1298 en 131721. 
 
24. vaert: datiefvorm van vaert bij van – de geapocopeerde vorm (met wegvallen van de 
–e van de datief).  
24. den hornec: zie r. 18 
24. den hendelbemde (ook volgende regel): datiefvormen enk. van de, bemt (mannelijk) 
bij van 
endelbeemd: waarschijnlijk verwijzen “endelbemt” en “endelhout” naar de algemene 
benaming “ende” [van het grondgebied Heist] en moeten we interpreteren: “beemd van het 
ende(ke)” en “bos van het ende(ke)”. 
De kaart van Popp heeft hier de “Eynder bembden” en de “Eynder velden” 
Het gaat om een enkelvoud. De l van endel- in de samenstelling is een typisch verschijnsel in 
het middelnederlands (bv. endeldarm). De (latere) evolutie van l naar r (enderbemden) 
eveneens. 

                                                           
20

  Zie ook LIEKENS, Geschiedenis, I, p. 361-362 over het verhef van de watermolen te Gestel in 1312 en 

vooral 1384: (letterlijke vert.) [ertoe gehouden het verhef te doen van] de stroom [en dus niet de visserij bv.] van 

de beek genoemd “van de Nethe” met 7 bunder water [en] 1 bunder land waarop de molen van Gestel placht te 

staan. 

21
  Godfried CROENEN, Familie en Macht. De Familie Berthout en de Brabantse Adel, Leuven, 2003, p. 

209. 
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Mogelijk heeft de endelbemt zijn naam gekregen omdat er een endelhout bestond daar ter 
plaatse; mogelijk waren er toen al endelbeemden en moest men verduidelijken dat het de 
endelbeemd was die bij het endelbos lag. 
24. Hout: bos (volgens de literatuur: hoogstammig) – dien hout: datiefvormen van dat 
hout (onz.) bij bi – ook hier apocope van de –e. 
 
25. vandien: van dezelfde naam. 
25. den horneke: zie r. 15, 19 
25. dat cruce ieghen wolfs donc: zie r. 13-14 
 

Vertaling van de volledige tekst zoals opgemaakt te Gent (1375) 
 
Dit zijn de plaatsen der grenspalen van mijn geduchte heer de graaf van Vlaanderen, van zijn dorp van Heist. 
Die grenspalen zijn geschouwd in opdracht van mijn geduchte heer voornoemd, in het jaar onzes heren toen 
men schreef 1358, op de 15de augustus, door mijnheer Jan van Waver, heer van Pamel en van Perk, ruwaard 
van Heist in opdracht van mijn geduchte heer de graaf van Vlaanderen, en Segher Vlaminc, rentmeester van 
Mechelen en wat daartoe behoort, en in opdracht van mijn geduchte heer de graaf drossaard en rentmeester 
van Heist, en door Lodewijk van Beerzel, schout van mijn heer voornoemd in Heist, en door de schepenen van 
Heist: Pelgrim Tucbake, Jan Tucbake, Ar(nou)d van Orsshaghen, Hendrik Volkaerts, Gillis Jans, Hendrik de 
Moldre en Ar(nou)d de Pundre, en verder met de leenmannen en achterleenmannen, en met, algemeen, al die 
tot de heerlijkheid Heist behoren. En die voornoemde personen hebben openbaar getuigd, onder ede, over de 
grenspalen hierna beschreven, dat zij hun voorgangers altijd hebben horen verklaren en zeggen dat die rechtens 
aan de heerlijkheid Heist toekomen en dat (zij er) vanouds het genot (van) hebben gehad tot op de dag van 
vandaag. 
 

 Vooreerst aan het kruis op de Aarschotse weg tegenover Wolfs donk. 

 En van dat kruis naar Hantsutters hoeve op ’t goor. 

 En van de hoek van die hoeve tot op de gracht tussen de twee meeren; en wel van voornoemde hoek lijnrecht op 
de kerk van Werchter. 

 En van de grenspaal op die gracht tot op het kleine meer. 

 En van het kleine meer heel de gracht stroomaf tot in de tweede gracht, die beneden ligt. 

 En van die laagst gelegen gracht op de hoek van de Rihaghe. 

 En van de hoek van de Rihaghe tot aan de boomgaard bij Beerzel. 

 En van de boomgaard tot aan de Beereik, die staat bij de beemd van heer Heineman van der Straten. 

 En van de Beereik tot op de kerk van Itegem. 

 En van voornoemde kerk tot op heer Melis’ perre te Wiekevorst. 

 En van heer Melis’ perre tot op Biesenborch op ‘t goor, dat ongeveer in het centrum van het goor ligt. 

 En van Biesenborch op Lintermans hoeve. 

 En van Lintermans hoeve op Boeds vaart. 

 En van Boeds vaart op de hoek van de Endelbemd die ligt bij het bos van die naam. 

 En van de hoek van de Endelbemd op het kruis tegenover Wolfs donk. 
 
Men moet weten dat, op 22 oktober in het jaar 1375, hieromtrent verschenen zijn voor de Raad van mijn heer 
(de graaf van Vlaanderen): mijnheer Jan van Waver, heer van Pamel en van Perk, Segher Vlaminc en Lodewijk 
van Beerzel, dewelke verklaarden dat de grensbepalingen gebeurd waren op de wijze waarop zij hierboven 
beschreven staan. 
 
In tegenwoordigheid van de proost van (het kapittel van) Harelbeke, de deken van (het kapittel van) Sint-
Donaas, mijnheer Colaert van den Clite, Jan van der Zickle, Jan de Bruine, Hendrik de Heer en Lambrecht de 
Wageneer gedaan te Gent, op de dag en in het jaar zoals hierboven. 

_______ 
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De zeer bewogen geschiedenis van Agatha Zinrijk  (deel 3 en slot) 
               Staf Peeters 
 
De zoektocht naar de juiste  woonplaats van Agatha 
 
Joannes Baptista Geens, de gelukkige bruidegom waar Agatha mee trouwde, woonde in de 
”Eerste wijk, Heide”, aldus het huwelijksregister van 1839, akte nr. 13.  Contact met 
archivaris Luc Herteleer leerde ons dat de woonplaats van het gezin Geens-Zinrijk zich op het 
gehucht Lo bevond en mogelijk gekend was onder de naam “Doornboom”.  Dat leek ons een 
bruikbare hint. 
 
In bijna elke gemeente was er in mijn kinderjaren een herberg die de naam “Doornboom” 
droeg.  Zou het hier ook gaan om een herberg, dan nog op de Lo gelegen?  Dat was 
misschien nog wel te achterhalen!  Wij spraken mensen uit die buurt aan.  In eerste instantie 
haalde dat niet veel uit.  Op zekere dag ontmoetten wij Amanda De Ceuster, een nog heel 
flukse oudere mevrouw en zuster Van Fons De Ceuster, muzikant en toneelspeler22 .  Aan 
haar stelden wij ook de vraag :  “Weet gij soms niet, Manda, waar op de Lo herberg “Den 
Doornboom” jaren geleden geweest is ? ”.  Manda dacht diep na en zegde toen :  “De naam 
komt me bekend voor, maar ik kan niet zeggen waar het was”.  Haastig voegde zij er aan toe:  
“Maar ik zal d’er nog es goe over nadenken”.  Voor alle zekerheid lieten we ons 
telefoonnummer bij Manda achter.  Het moest haar eens te binnen schieten.  Vooraleer wij 
zelf thuis waren had Manda al getelefoneerd.  Het raadsel was opgelost! 
 
“ Den Doornboom is de lange boerderij voorbij ‘Mil Verlinnen’ als ge in de richting van de 

spoorweg rijdt, aan dezelfde kant”, had Manda gezegd.  Wij daar onmiddellijk op af met de 

‘kodak’ om het op de gevoelige plaat vast te leggen. 

 
 

De vroegere Doornboom in de Lostraat.  Het eerbiedwaardig gebouw werd recent gesloopt. (foto Staf Peeters) 
 

                                                           
22

 Was lange jaren voorzitter-duivel doet-al bij  fanfare Schuppenboeren  
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Zodra we daar toekwamen, twijfelde ik. Eerst fotograferen of eerst aankloppen ?  
Beleefdheidshalve toch maar dat laatste.  We werden er vriendelijk ontvangen en 
uitgenodigd tot binnenkomen.  In het kort vertelde ik aan de bewoonster dan het verhaal 
van Agatha Zinrijk, mijn ver familielid, die gehuwd was met landbouwer Joannes Baptista 
Geens.  Haar naam bleek Paula De Rijck te zijn, hetgeen mij ontgoochelde.  Maar zij voegde 
er onmiddellijk aan toe dat haar man Julius GEENS heette († 4 januari 1996).  Wij zaten dus 
toch op de goede plaats ! 
 
Paula haalde foto’s boven van de Geensen en ook een trouwboekje van Jules Adolf Geens, 
zoon van Amand Geens.  Uit het gemeentelijk bevolkingsregister wisten we dat hij een zoon 
was van Agatha Zinrijk en een broer van ons peet Maria Paulina Geens.  Ontzettend 
dankbaar waren wij.  Vermeld trouwboekje en bidprentjes, als kopiemateriaal, kregen we er 
nog bovenop. 
 
In boerderij ‘Den Doornboom’ 23  was er verder niet veel dat nog kon herinneren aan meer 
dan 160 jaar geleden.  De herberg was reeds gesloten van voor de tijd toen Paula De Rijck er 
kwam wonen en dat is ook al 40 jaar geleden.  Een gedeelte van de hoeve - de rechter 
schuurzijde – is verbouwd door Jules en Paula, waar zij samen met hun gezin gewoond 
hebben.  Het linker gedeelte van de langgevelwoning staat gewoon leeg.  Het zal de lezer 
wel duidelijk zijn dat wij Paula ontzettend bedankt hebben. 
 
 

   
 

 
 
 

                                                           
23

 (n.v.d.r.) Staf Peeters had nog het geluk en de gelegenheid om het stamhuis van Joannes Baptista Geens en 
Agatha Zinrijk te kunnen bezoeken ten tijde van het schrijven van dit artikel.  Helaas is de oude hoeve intussen 
afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. 

 
(foto links ) Jules Geens, echtgenoot van Paula De 
Rijck.  
(°Heist 22.03.1924 en +Heist  4.01.1996) 
 
Jules was de zoon van Jules  Adolf  Geens  
(°Heist 8.1.1893 en +Heist 26.2.1967) en zijn vrouw 
Joanna Opdebeeck. 
 
Die  was dan weer een zoon van Amandus  Geens 
(°Heist  18.9.1856 en +Heist 31.12.1936) en Maria 
Holemans 
 
Amandus was het zesde kind van Agatha Zinrijk en 
Joannes Baptista Geens.  
 
Al deze honkvaste Heistenaars  bewoonden ooit 
het huis “De Doornboom”. 
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Beknopte afstammingslijst van Zinrijk ==►Peeters  

 

Joannes Baptista Geens  x  Agatha ZINRIJK 

▼ 
Mijn Peet en Petere :   Maria Paulina GEENS  x  Joannes Franciscus PEETERS 
 
▼ 
Mijn groteva en grotemoe :  Engelbert PEETERS  x  Alida DE CUYPER 
 
▼ 
Mijn ouders:    Marcel PEETERS  x   Amanda DE ROOVER 
 
▼ 
(ikzelf)     Staf PEETERS  x  José VEKEMANS 
 
▼ 
Mijn zoon en schoondochter:    

Herbert PEETERS  x  Hilde BOEKAERTS 
▼ 
Mijn kleindochter:   Veronique PEETERS 
 
Een familiale anekdote : 
 
Aan mijn tante, Josephine PEETERS x nonkel Mil VAN TRICHT hebben wij het ganse verhaal 
kunnen vertellen.  Haar repliek was :  
 
-  “Wel dan is nu mijn probleem opgelost” 
 
-  “En wat was uw probleem?” 
 
- “Luister maar.  Toen ik nog thuis woonde, bij ons op de Kievit, bij vader Bet en moeder Lida 
(De Cuyper), woonde onze petere Frans (Peeters) en ons peet ( Paulina Geens), bij ons in.  Ons 
peet ging dikwijls te voet naar huis, naar haar thuis op de Lo (tante Josephine wist dus dat 
ons peet afkomstig was van de Lo !!!).  Toen ons peet ouder werd, werd ze dement.  Dikwijls 
zat ze dan bij de Leuvense stoof en steeds herhaalde zij hetzelfde :  Agatha Zinrijk, Agatha 
Zinrijk, Agatha Zinrijk….  Terwijl ze dat zei, bracht ze haar handen bijeen in haar schoot en 
dan weer omhoog.  Ik verstond dat niet.  Voor mij was dat onzin.  Tot op vandaag heb ik niet 
geweten wat het betekende.  Ik ben nu echt blij dat ik het weet.  Ons peet, Pauline, riep 
steeds maar opnieuw de naam van haar eigen moeder : Agatha Zinrijk.  Na zovele jaren is 
mijn raadsel eindelijk opgelost”. 
 
Bij de geboorte van Agatha’s eerste dochter, Joanna Regina 24 , op 28 maart 1843 -  er was 
toen al een zoon, Adrianus Ludovicus, geboren op 11 juni 1840 - werd deze dochter in het 
register vermeld als zijnde de dochter van Joannes Baptista Geens, brouwer, en van Agatha 
Zinrijk, huisvrouw.   Dus Joannes Baptista, de man van onze ‘voormoederlijke’ Agatha Zinrijk, 

                                                           
24

 Lees ook achteraan de ‘noot van de redactie’ 
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was nu brouwer geworden.   Dit stemt uiteindelijk overeen met : “In 1840 richtte de 
landbouwer Joannes Baptista Geens een brouwerij in op het gehucht Lo, ter plaatse 
‘Terhulstvelden’ “ 25.  Agatha was blijkbaar naast huisvrouw en landbouwster ook nog 
brouwersvrouw geworden !   

 
De bewoners van het huis “Den Doornboom”, nr. 32 

 
Het ganse gezin omvatte, naast vader en moeder, uiteindelijk 7 kinderen : 
  1. Geens Adrianus Ludovicus °Heist 11-06-1840 
  2. Geens Joanna Regina  °Heist 28-03-1843 
  3. Geens Francis   °Heist 20-04-1846 
  4. Geens Alphonsus   °Heist 21-11-1849 
  5. Geens Maria Paulina  °Heist 20-04-1853 
  6. Geens Amandus   °Heist 18-09-1856 
  7. Geens Victor       °Heist 29-07-1859 
 

                                                           
25

 L. Herteleer, a. w. 
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Uit dit kroostrijk gezin kwam dus ons peet Maria Paulina Geens, die huwde met onze petere, 
Joannes Frans Peeters. 
 

 
 

Een luchtfoto van de verdwenen “Doornboom”  (foto Staf Peeters) 
 

      
 
Links bidprentje van Maria Paulina Geens, 5e kind van Agatha Zinrijk en overgrootmoeder van Staf Peeters ; 
rechts dat van Amandus Geens, haar 6

e
 kind, grootvader van Julius Geens, die in huis De Doornboom woonde.  

Amandus Geens werd in Heist “Boere’s Witte” genoemd.  
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Besluit van dit familieverhaal 
 
Door middel van nog bestaande documenten in het O.C.M.W. van Antwerpen en in het 
gemeentelijk en heemkundig archief van Heist-op-den-Berg hebben wij de levensloop van 
Agatha Zinrijk, onze betovergrootmoeder, voor het grootste deel kunnen achterhalen. 
 
Agatha was een vondeling, die ‘uitgezet’ werd bij meer dan één familie, die daar een 
‘opnamevergoeding’ voor kregen. Of Agatha nu echt geboren is in Antwerpen, weten wij 
niet.  Ze is daar wel ‘gedeponeerd’ in de schuif. 
 
Haar leven heeft zich voor het grootste gedeelte afgespeeld in Heist-op-den-Berg.  Zij 
verbleef daar bij de familie Geerts-Geens en bij de familie van Egidius Van Herck.  Zij deed 
haar Eerste Communie in Heist en trouwde er met Joannes Baptista Geens op 25 maart 
1839.  Haar gezin verbleef op de Lo in woning ‘Den Doornboom’ (herberg) en werd gezegend 
met 7 kinderen.  Daartussen bevond zich ons ‘peet’, Maria Paulina Geens, welke met onze 
‘petere’, Frans Peeters trouwde. 
 
Heel wat vragen hebben wij kunnen oplossen.  Mits nog wel wat zoekwerk kunnen er nog 
enkele beantwoord worden. 
 
Eén vraag zal altijd open blijven staan:  “Wie waren de vader en vooral de moeder van 
Agatha Zinrijk?”. 
 
Daar kunnen wij nog een allerlaatste vraag aan toevoegen:  “Waarom,… .waarom hebben zij 
hun kindje, hun meisje, te vinden gelegd en haar in andermans – weliswaar goede – handen 
overgelaten ? ” 
 

______ 
 

 

Noot van de redactie :  wie het artikel van Dirk De Wever,  getiteld “Een Heistse Truyts”, 

heeft gelezen op pagina 35 van deze Swanekoerier, zal daarin de naam opgemerkt hebben 

van de echtgenote van Romanus Truyts  : Joanna Regina Geens.   Zij was de oudste dochter 

van Agatha Zinrijk en ze was, tezamen  met haar man Romanus en vijf van haar zes kinderen  

geëmigreerd naar Brazilië, waar ze in 1909 overleed. 

Dat betekent dus dat vondelinge Agatha niet alleen in Heist en omstreken een grote schare 

aan nakomelingen heeft nagelaten, maar dat er ook in Brazilië tegenwoordig tal van mensen 

rondlopen met in hun DNA een deeltje dat afkomstig is van een kind dat in Antwerpen op 

een koude winteravond op 6 februari  1816  in de vondelingenschuif werd gedeponeerd !   
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Agenda 
 
 
zondag 4 maart 2018  :  Opening van heemmuseum Die Swane en het radiomuseum, met 
speciale aandacht voor het legaat Maes-Van der Wee. Uit de nalatenschap van Edgard Maes 
wordt een fraaie verzameling getoond van ongeveer 80 diverse tinnen voorwerpen. 
Open elke zondagnamiddag van 14 u. tot 18 u.  Toegang gratis 
 

 

 
Vanaf zondag 4 maart :  In het bakhuisje van het heemerf Kaasstrooimolen en 
Pandoerenhoeve wordt weer brood gebakken op deze dagen : 

 
 

 

zondag 22 april :  de jaarlijkse Erfgoeddag, met als thema ‘Kies voor erfgoed’.  In het jaar van 

de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed. 

In heemmusem Die Swane  wordt  een expo getoond rond het thema “kiezen”. 

 


