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Met de deur in huis 

              Rik Van den Broeck 
 
Erfgoeddag (de geijkte hoogdag van de erfgoedsector, welke dit jaar op 22 april 2018 viel) 
betekent traditioneel voor heel wat heemkringen de start van het heemkundig 
zomerseizoen.  Met "kiezen" als actiethema 2018 hadden de landelijke organisatoren van de 
alom gekende "dag" nu niet direct voor het meest sexy onderwerp gekozen, zodat onze 
kring pas na veel en langdurig denkwerk én aanslepend gepalaver uiteindelijk besloot om 
onder de noemer "de verkiezingen in Heist vroeger en nu" toch nog met een voldoende 
interessante en mogelijkheden biedende gelegenheidsexpo uit te pakken ! 
 
Oorspronkelijke documenten uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, waaronder o.a. 
specimen van de eerste - verplicht door de gemeente Heist ingerichte! - 
gemeenteraadsverkiezingen in het pas van Heist afgescheurde Hallaar (1876) zorgden alvast 
voor een stevige inhoudelijke basis, kenmerkend voor het ernstige opzet van deze expo.  
 
Bewegende beelden werden ook gepresenteerd, o.a. over de blijde intrede anno 1959 van 
de “Verbist-dynastie” in "onze" plaatselijke politiek en meer bepaald het verschijnen van 
Alfons Verbist in het Heist van voor de fusies.  Maar het was toch in de eerste plaats het 
filmverslag met de perikelen van de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de fusies van 
1976 en de woelige installatievergadering van de allereerste “groot-Heistse” gemeenteraad 
met de verkiezing van Carl De Molder als eerste burgervader van groot-Heist dat de meeste 
bezoekers fascineerde en hen een tijdje verbouwereerd aan het scherm kluisterde.  In die 
film kon immers ook de onverwachte aanduiding als schepen van Pijpelheidenaar Mil Van 
den Broeck mee beleefd worden.  Zelden gezien filmmateriaal, dat dank zij de Heistse 
Filmclub voor eeuwig, en niet alleen voor het nageslacht van de toenmalige hoofdrolspelers, 
maar gelukkig ook voor de huidige en toekomstige generaties Heistenaars bewaard is 
gebleven. 
 
En er is nog meer museumnieuws te melden :  opnieuw sleepte heemmuseum Die Swane 
namelijk het zopas op de Gouwdag te Kapellen uitgereikte erkenningsbord "ACTIEF 
MUSEUM"  in de wacht.  Meer zelfs : voor de eerste maal viel die eer ook te beurt aan het 
heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve in Bruggeneinde. 
 
Een en ander is misschien wel reden genoeg om over onze eigen kring te zeggen : “Goed 
bezig !”  Dat is toch wat we ook menen te mogen concluderen uit het feit dat we, na het 
verschijnen van het artikel in de vorige Swanekoerier over de droeve staat van het grotteke 
van het Bergbos, van een heembewuste Heistse schepen het bericht mochten ontvangen dat 
de gemeentelijke technische dienst dit jaar toch nog voor een onderhoudsbeurt aan het 
kapelletje van  “O.L.V. In ’t Hout” zal zorgen ! 
 
Over kapelletjes gesproken :  aan het kapelletje dat onze heemkring heropbouwde aan het 
kruispunt van de Kastanje- en de Peredreef wordt ieder jaar op de vooravond van 1 mei een 
mooie samenzang georganiseerd waarop iedereen welkom is.  En dan is er ook nog de 
nagelnieuw uitgewerkte kapelletjesfietstocht die werd gerealiseerd door Davidsfonds 
Booischot – Goor – Pijpelheide – Zonderschot, met medewerking van o.a. heemkring Die 
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Swane.  In de agenda op de laatste pagina van uw tijdschrift vindt u daarover de nodige 
informatie. Warm aanbevolen !    
 
 

   
 
            De oude St. Bernarduskapel in Schriek        De oude St. Donatuskapel in Hallaar 
(Foto Erfgoedbank Kempens Karakter – nr. GAH001000364)  (Foto Erfgoedbank Kempens Karakter – nr. GAH001000255) 
 
 

Denk er ook aan dat op zondag 27 mei de meiboom weer zal worden geplant aan de voet 
van de Kaasstrooimolen.  We zijn al aan de 59e editie toe van ons traditionele meifeest ; uw 
persoonlijke uitnodiging staat op pagina 81 van deze Swanekoerier. 
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Paulus Nitor,  vondeling te Antwerpen  in het jaar 1819.    

                   Luc Van Herck 

 
In de Swanekoeriers nummer 6 van 2017 en nummers 1 en 2 van 2018 werd “De bewogen 
geschiedenis van Agatha Zinrijk” verteld.  Daarin werden vele interessante details en 
gegevens vermeld aangaande het te vondeling leggen van een kind tijdens de beginperiode 
van de vondelingenschuif te Antwerpen.  Dit heeft mij ertoe aangezet nog eens te gaan 
speuren in mijn eigen familiegeschiedenis. 
 
Mijn betovergrootvader, genaamd Paulus NITOR, was eveneens een vondeling die in de 
schuif te Antwerpen werd gelegd.  Dat gebeurde op 13 april 1819. 
 
Het voormalig vondelingenhuis te Antwerpen bevond zich in de Sint-Rochusstraat, vlakbij 
het huidig Instituut voor Tropische Geneeskunde aan het einde van de Nationalestraat. 
Paulus NITOR werd ingeschreven in het “ Schuifboek” nummer 4 onder het nummer 264 : 
 
  “ L’an mil huit cent dix neuf, le treize avril à onze trois quarts du matin. Un garçon de l’age 
apparent de six jours, bien portant, a été déposé au tour. Il portait sur lui une  chemise de 
toile de coton blanc, garnie d’un collet de mousseline blanche & brodée; un camisole de basin 
blanc;  un beguin de toile blanche, garni de dentelle blanche; quatre langes de toile blanche, 
usées; une dite de serge blanche usée. Le dit garçon est incrit au bureau de l’état civil le 
quatorze du courant sous les noms de PAUL NITOR” 
 
Er werd destijds dus heel gedetailleerd beschreven hoe dit kindje was gekleed.  De 
familienaam werd gekozen door het vondelingentehuis, volgens een alfabetische volgorde : 

Lorneau 
Macis 
Nitor 
Odas 
Perron 

 
Het is onwaarschijnlijk dat er destijds rekening werd gehouden met een bepaalde betekenis, 
doch als we “nitor” opzoeken in Latijnse woordenboeken (Kramer’s Woordenboek Latijn, 
Standaard Latijns Nederlands Lexicon, Spectrum Latijns woordenboek), dan zien we 
volgende betekenissen : 
 

A. NITOR, ORIS :  1 a) Het schitteren, glans 
   b) Welgedaan voorkomen, schoonheid 
2 a) Luister 
   b) Schone vorm 

 
B.  NITOR, NITI, NISUS SUM:  1)  Steunen op, leunen op 

2 a) Zich schrap zetten, trachten stand te houden, 
    zich oprichten 

b) Zich met inspanning bewegen, voorwaarts dringen, 
streven, zich omhoog werken, klimmen.      
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Paulus NITOR werd direct na de opname in het vondelingentehuis geplaatst bij een familie in 
Schriek (Francis en Maria Van den Eynden).  Men trachtte de kinderen zoveel mogelijk, met 
inachtneming van bepaalde regels, in gezinnen buiten de stad te plaatsen, zodat ze daar 
konden leren werken (bv. de boerenstiel).  Meisjes plaatste men niet in gezinnen waar café 
gehouden werd.  De uitgaven,  bv. voor kleding, schoeisel en schoolgeld, werden gedaan en 
genoteerd in Guldens door het vondelingenhuis (Archiefstukken Commissie van Openbare 
Onderstand der Stad Antwerpen Reg. ET.12 fo 55 en Reg. VJ 1819 fo.23).  
 
Naarmate het kind ouder werd, verminderden deze uitgaven.  Paulus NITOR werd enkele 
malen herplaatst bij andere gezinnen.  Tot op 18-jarige leeftijd bleef hij onder de hoede van 
het vondelingenhuis (tot 1837).  Laatst verbleef hij bij Pierre Van Lanckriet te Heist-op-den-
Berg (Achterheide).  Op 13 februari 1851 huwde Paulus NITOR te Schriek met Maria Van 
Loock.  In de huwelijksakte staat het volgende vermeld: 
 
   “ . . . Paulus NITOR, oud één en dertig jaren, dienstbode, woonende in onze gemeente, 
geboren te Antwerpen den dertienden April achtien honderd negentien, opvoedeling der 
Borgerlijke godshuyzen, en zoon van onbekende ouders, blykens extract uyt den akte van 
zijne geborte hier toegevoegd, moetende gevolgentlijk niemants toestemming eysschen, van 
de eene zijde. . .”  
 
Paulus NITOR en Maria Van Loock hadden 13 kinderen, waarvan één voorkind.  Dit kind, 
Jacobus, geboren op 13/02/1848, werd door de burgerlijke stand der gemeente Schriek 
verkeerdelijk genoteerd als Jacobus NETOUR, doch deze fout werd later bij de erkenning 
rechtgezet.  
 
Paulus NITOR is overleden te Aarschot in de Statiestraat op 30 januari 1884 op 64-jarige 
leeftijd.  Volgens de overlevering zou hij van plan zijn geweest in Aarschot een koe te gaan 
kopen, doch bij het zien van een aankomende trein zou hij aldaar zijn doodgevallen...(!) 
 
Tijdens het opzoekingswerk werden nog volgende anekdotes genoteerd : 
 

1.  Een nazaat van de vondeling had eerder horen vertellen dat het kindje gevonden werd 
in een mandje of kuipje, en dat het zou omgeven geweest zijn door goud : “…het lag in 
’t goud” 1 .  Dit verhaal is zeer zeker uit de lucht gegrepen, daar de voornaamste reden 
van het te vondeling leggen van een kind is : armoede ! 

 

2.  Andere latere familieleden hadden steeds horen vertellen dat het kind in een rieten 
wieg werd gevonden, en er zou een doorgescheurd perkament in een vreemde taal bij 
geweest zijn, alsook een som geld in Guldens. 

 
3. Volgens de overlevering zouden er ten tijde van de aangifte van de vondeling twee 

vrouwen geredetwist hebben over de juiste plaats waar het kind gevonden werd.  Ze 
riepen  : “ Ni doar… ni doar” en nog : “ ni doar… ni doar”. Vandaar de naam NITOR...! 

 
 

                                                           
1
 (nvdr) Deze fantasie vond uiteraard haar oorsprong in de (fonetische) vertaling uit het Frans van “Nid d’or” 

(nest van goud)…  
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Hieronder zien we de lijst met de 13 kinderen van Paulus Nitor en Maria Van Loock : 
 

PAULUS NITOR (°Antwerpen 13/04/1819  - Vondeling -  +Aarschot 30/01/1884) 
X 

MARIA VAN LOOCK (°Schriek 22/10/1826   +Schriek 04/07/1920) 
 
1) Jacobus  (° Schriek 13/02/1848   +Lier 08/02/1941) 
 X Ludovica SCHROEYENS (°Beerzel 14/07/1856   +Lier 10/061940) 
 
2) Joanna Maria  (°Schriek 03/12/1851   +Schriek 05/11/1863) 
 
3) Isabella  (°Schriek 03/09/1853    +Heist-Goor 10/05/1935) 
 X Louis VAN DEN BOSCH (° Heist-Goor 27/01/1847    +Heist-Goor 08/03/1916) 
 
4) Maria-Theresia (°Schriek 02/03/1855   +Sint Pieters Lille 25/05/1913) 
 X Sylverius VAN DEN EYNDE  °Schriek 15/01/1854  +Sint Pieters Lille 28/12/1925) 
 
5) Coleta  (°Schriek 01/10/1856  +…?) 
 X Theophiel DRIES  (°Booischot 26/12/1859   +Mechelen 17/05/1917) 
 
6) Johannes-Baptist  (°Schriek 02/04/1858  +Schriek  16/01/1940) 
 
7) Josephus  (°Schriek 29/12/1859  +Schriek 28/07/1929) 
 
8) Franciscus  (°Schriek 24/09/1861  +  ?) 
 
9) Franciscus Ludovicus  (°Schriek 29/01/1863    +Heist-Goor 09/051948) 
 
10) Petrus  (°Schriek 26/10/1864  +Schriek 23/01/1941) 
 X Maria-Josephina  HEREMANS  (°Schriek 30/06/1867   +Merksem 17/06/1956) 
 
11) Catharina Emma  (°Schriek 02/05/1867    +Schriek 09/04/1904) 
 X Josephus THYS  (°Heist-op-den-Berg 07/06/1863  +Heist od Berg 03/01/1961) 
 
12) Isabella Juliana  (°Schriek 01/05/1869   +Mechelen 08/04/1946) 
 X Johannes-Baptist VERSCHUEREN (°Heist od Berg 05/12/1866   +Heist-Goor 17/09/1935 
 
13) Amandus  (°Schriek 13/07/1871   +Schriek 06/07/1957) 
 X Anna-Maria KEUPPENS  (°Schriek  30/09/1877    +Heist-Goor 09/01/1959) 
 
 

 

 



De Swanekoerier  mei – juni  2018  ~ 70 ~ 

 

 

  
 

Dochter Coleta, kleinzoon Eugeen Dries en moeder Maria Van Loock 
 
 
 
 
 

Hiernaast   :  vier bidprentjes, waarvan dat van mijn overgrootvader Louis Van den Bosch 
en dat van zijn vrouw Isabella, het 3e kind van Paulus Nitor.  
 
Hij was de smid van’ t Goor en tevens de bouwer van de eerste fiets ; fiets die nog steeds 
wordt bewaard in heemmuseum Die Swane ! 
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Itegem en de Nete  
                      Leo Buts 
 
Om geschiedenis te bespreken zijn uiteraard de geschreven bronnen heel belangrijk. Maar 
zijn ze altijd volledig ? En zijn ze niet vervalst zoals men beweert van de ‘Echternach’ 
oorkonden, gemaakt om de Willbrordus erfenis te claimen. En werden ze vooralsnog juist 
geïnterpreteerd in hun context ? Daar kan ik nog een mooi spreekwoordelijk ‘boompje’ over 
opzetten, maar dat zou ons te ver afleiden. Evenzeer zijn de mondelinge overleveringen van 
groot belang voor zover ze dan ook getoetst zijn aan de andere bronnen voorhanden. 
Vanzelfsprekend is er ook de archeologie indien vondsten aanwezig zijn. Persoonlijk heb ik 
ook steeds de lokale beleving van groot belang geacht. Daarmee bedoel ik dan dat je voeling 
moet hebben met de streek of plaats die je bespreekt of beschrijft. Mijn inziens kan je geen 
beschrijving doen zonder ter plaatse geweest te zijn, laat staan er ‘geleefd’ hebt. Maar dat is 
mijn opvatting !  
 
Er is nochtans nog een factor van formaat, vind ik, met name het overleg met anderen. Dat 
kunnen zegsmannen zijn maar ook collega’s onderzoekers. Het is een kwestie van 
gedachtengoed van anderen te aanhoren, gezamenlijk erover te filosoferen en daarna 
besluiten te vormen.  
 
Waar ons teerfeest al dan niet goed kan voor zijn ! Nadat het (stuk) konijn verdronken werd 
met de nodige (niet noodzakelijk alcoholische…) vochten raakten heemvriend Jan Peeters en 
ikzelf alzo in gesprek over de naam van mijn dorp Itegem en de daar langs vloeiende rivier de 
Nete. Jan poneerde dat Itegem en de Nete wel eens iets gemeenschappelijks hebben. 
Uiteraard is er iets gemeenschappelijk ! Itegem ligt aan de Nete en dan ook werkelijk ‘aan’ 
de Nete !  Jan bedoelde eigenlijk de verwevenheid inzake aloude naamgeving en nam 
stelling als zou onze oude dorpsnaam voor Itegem – Idingehem -  wel eens verkeerd 
geïnterpreteerd kunnen geweest zijn.  Stellig is altijd aangenomen dat Idingehem (vermeld in 
een akte anno 976) betekent Ido (persoons-of familienaam Ido, Ida ?) – inga (= van de stam 
van) – hem (heem als huis, thuis, plaats, woonplaats).  Dus, geresumeerd, maar in 
omgekeerde volgorde gelezen, wordt dit verklaard als : ‘woonplaats van de stam van Ido’. 
Dat is mooi verklaard door zeer deskundige linguïsten als Gysseling, Niermeyer, Verlinden, 
Helsen e.a.  
 
Peeters daarentegen - ik bedoel dan onze eigenste Jan Peeters – is echter van oordeel dat de 
oude Netenaam, Hnita, misschien wel eens gelinkt kan worden aan onze dorpsnaam, in casu 
het eerste deel Id (‘o’ of ‘a’ of ‘e’, wat het ook geweest moge zijn).  Er zit wel wat in deze 
redenering ! De oude naam voor de Nete is Hnita.  De “stelling-‘Peeters” is dan ook dat met 
het eerste deel Id, als familie- of persoonsnaam naar voorgeschoven, wel eens Hnita moet 
bedoeld zijn.  Dan krijgen we in de oude schrijfwijze Hnita – inge -hem. De betekenis moet 
dan verklaard worden als (omgekeerd begrijpen) woonplaats van de stam aan de 
Nete(boordbewoners) !  Dat de H van Hnita wegviel is een slijtage die veelvuldig plaats vond. 
De ‘h’ had geen bepalende klank in ons moderne taalgebruik en werd niet gesproken, dus 
ook niet geschreven. In onze stelling moet dan ook in de dorpsnaam daarna de N niet meer 
uitgesproken geweest zijn wat dan leidt tot (Hn)It(a)ingehem. Met de letter ‘h’ is trouwens 
doorheen de tijden nogal licht omgesprongen.  Wie vond het ooit uit om de naam Nethe, 
dus met ‘h’, te gaan schrijven waar er blijkbaar geen moest (Hnit?a) ? In de eerste helft van 
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de twintigste eeuw heeft onze overheid ook nog eens lelijk omgesprongen met onze 
dorpsnamen, want dan verdwenen de letters ‘h’ uit de dorpsnamen : Iteghem werd Itegem, 
Wijneghem werd Wijnegem etc. Precies daar dan weer had ze nooit mogen verdwijnen 
gezien het de oorspronkelijke naam totaal vervormde. Waar zaten onze illustere linguïsten 
toen ? In Nederland zijn ze ter zake slimmer geweest. Daar lieten ze de oude plaatsnamen 
met rust, maar moderniseerden ze dan weer wel de familienamen (Van den Broeck werd 
Van den Broek, Laeremans werd Laremans, Verhaegen werd Verhagen, etc.). 
  
Ook interessant is het om eens de schrijfwijzen van de naam Nete doorheen de tijden onder 
de loep te nemen. In de oorkonden van Rozendaal schreef men in 1279 Netha (latijnse 
tekst), 1282 Nita (latijnse tekst), 1329 – 1390 en 1402 Nete (Nederlandse teksten), 1435 
Nethe (latijnse tekst) en 1436 en 1458 Nete (Nederlandse teksten).  De cartografen W. Blaeu 
in 1635 spreken van de groote Nethe, N. Visser in 1663 evenzo en in 1648 dan groote 
Neethe, Hondius begin 17de eeuw groote Neth (zonder e), Karius begin 17de eeuw groote 
Neth en groote Nethe, G. Sanson in 1703 grande nethe en J. Danckerts in 1696 grand Nethe. 
Tal van diversiteit dus in weliswaar een tijd dat geen vaste schrijfwijzen bestonden. In de 
oudste vormen zit dus al een ‘h’ na de ‘t’. Daar is de fout dus al gebeurd. 
 
Keren we terug naar Hnita–inge–hem. De inga-hem namen behoren tot de oudste 
naamgeving, nog voor de hem-namen. Ze komen uit de Frankische kolonisatieperiode hier te 
lande. Itegem, ook Wijnegem (Winnelincheim) etc., zijn daar voorbeelden van. Die 
Frankische kolonisatie in de Kempen gebeurde logischerwijze langsheen de rivieren. Immers 
grote wegen waren derhalve nog niet voorhanden. Wel hadden Romeinen al een zeker 
wegennet maar hoe noordelijker hoe minder bezaaid met wegen. 
 
Zo kunnen we begrijpen dat de eerste families, stammen als je wil, doorheen onze streken 
trokken om zich ergens te installeren. Zij volgden de grote rivieren en staken die over waar 
het kon. Die rivieren werden gevolgd op een hoogte waar geen overstroming was. Relicten 
daarvan vinden we dan ook terug in wegen tussen de dorpen die nagenoeg de kronkelingen 
van de rivier volgden. Niet zelden werden later deze wegen de ‘hoge weg’ genoemd omdat 
de overstromingen van de rivier er net niet reikten. Afgeleid ervan kennen we namen als 
Hooiweg (Itegem en Booischot b.v.). Waar dan toch naar de overkant van de rivier diende te 
worden gegaan gebeurde dit op de doorwaadbare plaatsen, de wadden, gezien er nog schier 
geen bruggen waren gebouwd. Ergens zette een stam zich dan uiteindelijk neer op een hoog 
genoeg gelegen plaats maar liefst dicht genoeg bij ’t water om in de humane behoeften te 
voldoen (drinken, wassen, vissen). Als de plaats goed was bevonden en er geen behoefte 
was om verder te trekken bouwde men de plaats uit als nederzetting wat later het ‘dorp’ 
werd. Men maakte een dries, biest of plaats (wat later dorpsplaats werd) tussen de hoeven 
van de verschillende stamvaders en stelde een gemeenschappelijke veehoeder aan die met 
het vee rondtrok in de begraasbare weiden tussen de oorspronkelijke bossen van ons Waver 
woud. Men begon aan de bosontginning om enerzijds het hout te gebruiken als brandstof, 
anderzijds om mee te bouwen en zocht in de buurt naar leemputten om de wanden mee te 
vitsen. Stilaan ontstonden ambachtslieden, dorpsbestuur en volgde de kerstening met de 
bouw van een kapel of later kerk. Het dorpskasteel past ook in dit plaatje maar dan wellicht 
als verdediging, niet zelden in eerste instantie als vluchtschans. Zo is het allemaal dus 
begonnen met die eerste Netebewoners, niet in het minst ook in Itegem. En ons dorp heeft 
dat dus allemaal in zich :  
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- de bevaarbare Nete vlakbij met een losplaats (amer),  
- een omwaterd kasteel aan de Nete 
- omwaterde schansen in het Netebekken 
- de ‘hogere’ oude wegen die min of meer parallel met de Nete lopen naar de 

omliggende dorpen toe (Hooiweg, Hallaarstraat, ’s Herenweg, Krombeekweg en 
Hulshoutsesteenweg) 

- een kerk die eigenaardig genoeg pal op het dorpsplein staat (vgl. andere dorpen zoals 
Berlaar, Vorselaar bv., waar de kerk naast één van de hoeken van het dorpsplein 
staat) 

- en – belangrijk-  een geleidelijke bebouwing van de dorpsplaats naar de Nete toe, die 
de hoofdstraat werd, waar tot in de 19de eeuw alle ambachten en later de industrie 
hun plaats vonden.  

 

 
 

De Itegemse torenspits, gezien van op de oude, toen nog niet verhoogde Nete-oevers (foto Louis Schoeters). 
 

Dat precies maakt ons dorp zo verbonden met die Nete. Als je al de dorpen beschouwt die 
langsheen de Nete(n) zijn gesitueerd, dan zijn er slechts enkele die op dergelijke manier 
verbonden zijn met de rivier als Itegem. Als we de wegenkaarten erbij halen en het 
stroomgebied van beide Neten onder ogen nemen, dan zoeken we naar dorpen langs de 
Nete die net zoals Itegem zo ‘close’ met het water verbonden zijn. Vanuit Lier, 
stroomopwaarts de Grote Nete zijn dit :  Lier zelf (al is wellicht de eerste nederzetting aldaar 
Emblem, vgl. Gummarus), Gestel (uiteraard al bleef daar de bewoning heel beperkt), 
vervolgens Itegem en Westmeerbeek dat eveneens als Itegem vanuit zijn centrum een 
bewoonde straatverbinding heeft met de rivier. Meer zijn er niet, althans geen die echt zo 
verbonden zijn met een (oud) straatbeeld tot aan de Nete.   Voorbij Stelen is de Nete te klein 
om belangrijk te zijn voor een nederzetting.  Voor de kleine Nete is dit dan na Emblem, 
Grobbendonk.  Nu is het centrum echt vlakbij de Nete, maar het oorspronkelijke centrum, 
‘Ouwen’, lag toch wel een kilometer ervan af. Vervolgens is er nog Herentals en daarna is 
ook de Kleine Nete niet belangrijker meer dan eender welke beek. 
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Met andere woorden, ik kan Jan Peeters zijn stelling stellig bijtreden. De eerste nederzetting 
hier werd dus mogelijkerwijze genoemd Nhita-inge-hem wat assimileerde tot Idingehem en 
Iteg(h)em. Ons dorp heeft er alles voor : de Nete is hier inderdaad te belangrijk en té nabij 
om niet daadwerkelijk vanouds reeds verbonden te zijn geweest met het dorp en zijn 
leefgemeenschap.   Nemen we nu ook nog de betekenis van het woord Hnita onder ogen. 
Hnita wordt verklaard als de zilveren, de schitterende, ook de dampende ! Het geheel van 
Hnita-inge-hem moeten we dus verstaan als woonplaats van de stam aan de schitterende 
rivier.  
 
Wat nu die betekenis van schitterende betreft, kan ook een woordje gezegd worden. Een 
eenvoudig smal beekje kan uiteraard ook schitteren in bv. het maanlicht ; maar hoe breder, 
hoe meer schittering ! En dat is precies wat de Nete maakt.  De Nete doorstroomt ons 
landschap - ook de streek van de Kleine Nete - die een ondergrond heeft van ijzererts en dus 
doorheen de tijden maar moeizaam uitgesleten is door de stroming. Dat maakt dat onze 
Nete op vele plaatsen meerdere stromen heeft en oorspronkelijk heel breed stroomde.  Het 
feit van de harde ondergrond geeft ook aan dat er veel water diende afgevoerd, gezien het 
slechts moeizaam in de grond kon trekken. Later, wanneer dit fenomeen ingetoomd was, 
heeft men die diverse zijrivieren (ik zeg niet bijrivieren) de ‘laken’ gaan noemen, omdat ze 
niet de oorspronkelijke bedding waren van de Nete. Die laken kwamen uit de Nete en 
vloeiden er ook terug in! Al die laken van de Nete geven aan het Netebekken een verwarde 
indruk. En dat is ook precies wat de gouverneur in 1863 uitsprak in zijn rede voor de 
provincieraad aangaande het rechttrekken van de Nete : "De Neet heeft onder Heyst (hij 
bedoelde dan onder Bernum, toen nog Heist, n.v.d.r.) vijf of zes beken zonder dat kan gezegd 
worden welke de oorspronkelijke bedding is".  Van de laken werd later handig gebruikt gemaakt 
voor het opsparen van water bij de stuwbruggen voor de scheepvaart. 
 
Komen we terug tot “de schitterende, de zilveren”, dan betoog ik dat oorspronkelijk in het 
brede bekken van de oorspronkelijk nog ondiepe Nete en zijn zijrivieren veel water stond.  Die 
breed uitgesmeerde plas water, die geleidelijk zeewaarts kabbelde, zal zeker voor een massale 
schittering in het landschap hebben gezorgd.  En de autochtone bewoners van toen noemden 
de rivier naar wat ze leek  : schitterend, later zilveren.  Dat de verklaring dampende er bij komt 
zal zeker ook toepasselijk zijn want een grote massa water verdampt beter dan een kleine 
hoeveelheid.  Bedenk ook maar de talloze spookverhalen in de Netevallei, waar in de mist 
zwevende geesten, dwaallichten, witte dwalende geiten en dies meer in voorkomen.  
 
Kijk, beschouw deze bijdrage niet als een wetenschappelijke benadering, maar eer als een 
filosofische toelichting van twee heemvrienden die op een teerfeest graag met elkaar van 
gedachten wisselen… Het biedt wel stof tot nadenken, meen ik !  
 
Laatste opmerking nog is dat de grote taalkundigen in het verleden dergelijke stelling nooit 
zo hebben beschouwd.  Nochtans, de naam Hnita is evenals Idingehem oud genoeg en 
genoegzaam besproken geweest. Misschien zijn de oude historici destijds te hoogdravend of 
eenzijdig geweest in hun redenering of hebben ze misschien onvoldoende voeling gehad met 
het landschap ? Laat het ons houden op het feit dat ze wellicht geen konijn hebben gegeten 
met Trappist en wijn achterna, zoals wij op ’t teerfeest !  
  

Dinsdags na verloren maandag 2018 
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De “roodbaaien vest” – wetenswaardigheden over een kledingstuk 
                 Lodewijk Weyns 
 

In de catalogus van de tentoonstelling 'Van kappen, koven en kelen - Volksklederdrachten uit 
de Zuiderkempen', uitg. Heemkring 'Die Swane', Heist-op-den-Berg, 1984, schrijft mijn broer 
Karel Weyns de bijdrage : 'Aantekeningen over de volksklederdrachten uit de Zuiderkempen, 
gevonden in de Veldboeken van Dr. Jozef Weyns'. Hierin wordt op p.42 het 'baaien slaaplijf' 
vermeld  : 'Onder de keel droeg men een 'baaien slaaplijf' (baai is een soort wollen stof). Men 
droeg dit thuis en 's zondags om naar het veld te gaan zien; het was vervaardigd uit een rode 
stof en bezat witte benen knopen. Er bestond ook een blauwe baaien stof doch rood kwam 
het meest voor. Daarom spreekt men hier ook van een 'roodbaaien slaaplijf'. Het slaaplijf kon 
vooraan open geknoopt worden en had twee opgestikte zakken'. 
 
Verder worden een aantal mannen uit het Heistse met naam en toenaam opgesomd, door 
wie een 'roodbaaien hemdrok of slaaplijf' nog werd gedragen. 
 
Vader droeg zulk een roodbaaien wambuis bij feestelijke gelegenheden. Op zijn portret dat 
door Broeder Max in 1963 werd geschilderd n.a.v. zijn 50ste verjaardag, draagt hij deze vest 
onder zijn groenfluwelen jas. Dit schilderij bevindt zich nog  ter Speelbergen (afbeelding 
frontispice in 'Achter de Traditie - Leven en werk van Jozef Weyns', Patrick De Rynck 
eindredactie, Streekgericht - Provinciebestuur Antwerpen, 2008).  Overigens droeg vader 
heel zijn leven veel floeren of fluwelen kledij, in die mate dat hij in zijn studententijd al 'de 
floere' werd genoemd. 2  Vader was ook voorzitter en bezieler van de heemkundige kring van 
Heist-op-den-Berg, 'Die Swane'. Onder zijn impuls werd de roodbaaien vest gekozen als 
dracht voor de mannelijke kringleden. 
 

      
 
Bij feestelijke gelegenheden zoals tijdens de jaarlijkse meiboomplanting of het teerfeest kan men 
hieraan de leden van de heemkring herkennen.  Ook ik draag dan met een gevoel van piëteit de 
roodbaaien gilet van wijlen mijn vader. 

 

                                                           
2 (nvdr) Zie ook “Het aarzelend begin van Jozef Weyns’ beroepsloopbaan”, artikel van Sam Van Clemen & Sofie 

Wauters  in  De Swanekoerier nr.1 – 2015, p.26.  

 

De “roodbaaien vest“ of rode 
gilet als vestimentair uithang-
bord van heemkring Die Swane. 
 
Links zien we wijlen 
ondervoorzitter Edgard Maes.   
Rechts heemkringbestuurder Jan 
Peeters, die de jaarlijkse 
meiboomplanting aan de 
Kaasstrooimolen met vaste hand 
dirigeert. 
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Tante Trinet uit New York en de stereoscoop 
                   Louis Schoeters 
 
We starten ons verhaal in een kleine boerderij op “den Aard” in Hallaar, waar de familie 
Laenen woonde. Die familie bestond uit acht leden : het ouderpaar en zes kinderen.  De 
kinderen werden allemaal geboren in de tweede helft van de 19e eeuw : Frans in 1869, 
Philomena (onze grootmoeder) in 1875, Trinet in 1877, Seppe in 1879, Mathilde in 1885 en 
ook Emmerans, van wie ik het precieze jaartal niet ken.  Het ganse gezin moest leven van de 
opbrengst van een boerderij van nauwelijks een paar hectare groot.  Eenmaal volwassen 
moesten deze kinderen wel uitzwermen.  Een paar gingen er werken in Antwerpen en 
bleven daar na hun huwelijk ook wonen.  De anderen bouwden hun nestje uit in andere 
gemeenten.  Onze grootmoeder kwam met haar zoontje, na een mislukt huwelijk, terug bij 
haar ongehuwde broer Seppe inwonen.  Maar voor dit verhaal interesseert ons slechts één 
persoon en dat is tante Trinet. 
 
Zij was met haar man naar de USA vertrokken en kwam terecht in New York, waar haar 
echtgenoot een bloeiende kapperszaak uitbouwde.  Voor de tweede oorlog kwam ze een 
paar keer terug naar haar geboorteland.  Na de oorlog kwam het er echter niet meer van. 
Hier kwam ze als fiere Amerikaanse haar broers en zusters bezoeken.  Ze kwam dus ook in 
ons gezin terecht, want haar zus Philomena, onze grootmoeder, woonde toen bij ons.   
 
Mijn zus, mijn broer en ik herinneren haar vooral als een chef éérste klas.  Zo nam ze het 
bevel over: eet ervan ook als het je niet lust, eet wat meer, enz.  Ja, een Amerikaan moet je 
weten, je zou niet anders verwachten.  Wij waren toen nog wat te jong om veel 
herinneringen aan de Amerikaanse tante over te houden.  Of toch : ze had geschenkjes bij en 
twee ervan heb ik nog steeds in mijn bezit : een atlasje met een mooie foto over het 
boerenleven in Nederland en… een stereoscoop !  En met dit laatste ben ik waar ik moet zijn.  
 
Onze jonge jeugdjaren verliepen in de jaren dertig met zijn economische en sociale crisissen, 
de mobilisatie als voorbereiding op de komende oorlog zoals bij de meeste gewone mensen, 
namelijk : we hadden erg weinig, om niet te zeggen, eigenlijk bijna niets….  Van de televisie 
was er toen nog geen sprake, maar in vele gezinnen kon men wel een radio beluisteren. 
 
Wat wisten wij in die tijd over andere landen?  Niets, of toch met één grote uitzondering, 
want over het Heilig Land wisten we wel heel wat.  Het was ons bekend door de lessen 
gewijde geschiedenis!  En kijk nu, daar is onze Amerikaanse tante Trinet en die brengt ons 
een stereoscoop en de bijbehorende stereoscoopfoto’s.  Kijk eens naar de foto van de 
stereoscoop en je weet er meer van dan ik in vele zinnen kan beschrijven.  Wat een wonder! 
Je ziet twee gewone, dus tweedimensionale foto’s op een kaart, stopt die in de houder van 
het toestel, kijkt door de glazen en je ziet een wonderbaarlijke driedimensionale wereld.  
 
Het waren de eerste 3D-beelden die we zagen.  Waaauw! Prachtig, enig…!  Door dit 
magische geschenk van tante Trinet konden we een blik werpen op Jeruzalem, Yellowstone 
Park, de graanoogst in de USA met een machine waar... 33 (!!) paarden aan trokken, boten 
op de Nijl, de vallei van Kedron in Palestina, het justitiepaleis in Brussel, de pyramides in 
Egypte, een appelsienboom in bloei, Woodrow Wilson, de 28ste president van de USA, de 
ruimte…   
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Onvoorstelbaar !  Er was zelfs een foto bij van een mooie dame die haar hand naar voor stak.  
Ja, je had zin om die te schudden, zo echt was het.  We konden vanaf nu niet alleen in een 
oude stal en schuur kijken of naar een kippenhok of wat dan ook, we wierpen nu ook een 
blik op de wereld.  Het was wel een bescheiden blik, want we hadden maar een vijftiental 
stereoscoopfoto’s.  Het was toch al dat en voor ons was het een echte verrijking. 
 

 
 

 
 

De man achter het wonder van de stereoscoop was een Engelse natuurkundige, Sir Charles 
Wheatstone (1802-1875).  Hij ontwierp een optisch instrument - de stereoscoop - dat twee 
naast elkaar liggende VLAKKE afbeeldingen als één enkel DRIEDIMENSIONAAL beeld doet 
optreden. Daarvoor dient het onderwerp, bv een gebouw, tweemaal gefotografeerd te 
worden met een verplaatsing van de camera over een afstand die gelijk is aan de afstand 
tussen onze twee ogen, ongeveer 7,5 cm.  Laten we zeggen een foto voor het linker oog en 
een foto voor het rechteroog.  Uiteraard kan je de foto’s ook maken met twee camera’s op 
die afstand. 
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Enige jaren terug fietste ik naar Herlaar en nam daar een reeks foto’s om er drie- 
dimensionale beelden van te maken.  Het werkte perfect ( zie onderstaande foto).  Om de 
3D werking te versterken worden ze best gekleefd op een holstaand karton, maar dat bezat 
ik niet. 
 

 
 
De stereofotografie nam in de 19de en 20ste eeuw een grote vlucht. Het succes was zo 
overweldigend dat de  London Stereoscopie Company” tussen 1854 en 1856 een half miljoen 
stereofoto’s verkocht.  Driedimensionale beelden bekijken is dan ook een wonderbaarlijk 
iets. 
 

 
 
Hier kijkt mijn dochter door een stereoscoop naar een foto waarop een man staat die net 
hetzelfde doet en hij kijkt in de richting van wat lijkt op een boekenkast. Het is echter geen 
boekenkast maar een kast vol met dozen die op boeken lijken, maar die vol zitten met 
stereoscoopfoto’s. We zouden kunnen spreken van een stereoscoopfotokast. 

 

Zelf gemaakte stereoscoopfoto’s 

voor een ruimtelijk beeld  : 

21e-eeuwse stereoscopische foto’s 

van het kasteel van Herlaar in 

Herenthout. 
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De populariteit van de stereoscopen nam sterk af toen Kodak met zijn Brownie fototoestel 
(het alom bekende “kodakske”) in februari 1900 op de markt kwam.  De slagzin van Kodak: 
was :“You push the button, and we do the rest” (Jij drukt op de knop en wij doen de rest).  
Van dan af keken de mensen liever naar hun eigen tweedimensionale beelden dan naar de 
driedimensionale beelden van een ander.  De glorietijd van de stereoscopen was voorbij.  
Sindsdien kenden de  3D beelden een verloop van ups and downs, van vallen en opstaan.  
Op dit ogenblik zijn de 3Dbeelden weer erg in trek, denk aan 3D films en aan Panasonic, 
Samsung en Sony met hun 3D-TV’s. 
 

 
 
 
Sinds de 19de eeuw is er wel wat veranderd op het gebied van 3D, denk maar eens aan de 
Viewmaster met de ronde schijfjes vol met stereoscoopfoto’s. Nu uit de mode, maar ze 
kenden wel na de WOII een enorm succes. 
  
Het is nu mogelijk om met een daarvoor geschikt computerprogramma op een zeer 
eenvoudige manier en met een gewoon pocket cameraatje 3D foto’s op je computerscherm 
te toveren. Soms heb ik nog wel eens zin om stereoscoopfoto’s te maken, maar dan doe ik 
dat op de 19de-eeuwse wijze. Er zijn mensen die absoluut niet mee willen met de tijd. 
 
Om te besluiten: tante Trinet gaf ons een (beperkte) blik op de wereld door ons een 
stereoscoop met de bijbehorende stereoscoopfoto’s te schenken en heel waarschijnlijk 
heeft ze eveneens ons gedrag aan tafel in goeie zin gewijzigd.  
 
Een gepast geschenk kan soms een belangrijk en langdurige werking hebben. Wanneer ik 
mijn atlasje in mijn boekenkast zie of de stereoscoop vastneem, aan wie denk jij dan dat ik 
denk ?  Natuurlijk aan ….. 
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Overlijden 

Op 7 maart 2018 overleed te Heist-op-den-Berg Anneliese Stultiens.  Zij werd geboren te 
Keulen op 9 april 1925. 
 

De afscheidsplechtigheid heeft op vrijdag 
16 maart in alle intimiteit plaats 
gevonden.  Anneliese was meer dan 20 
jaar huishoudster bij volkskundige René 
Lambrechts en heeft hem steeds met de 
beste zorgen omringd. 

 

Ze was vele jaren lang een trouw lid van 
de Heistse heemkring en zij schonk na het 
overlijden van René Lambrechts ook meer 
dan 400 voorwerpen en documenten aan 
het heemmuseum. 

 
Het bestuur van de Heemkundige kring Die Swane betuigt hierbij zijn innige deelneming. 
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Het onverwachte overlijden van Joannes Baptista Cammans  
(° Mechelen, 14 februari 1834  -  † Putte, 29 december 1901) 
            Eric Van Loo 
 
In de jaren zestig van vorige eeuw leerde ik het genealogisch of stamboomonderzoek 
kennen via nonkel Jef, eigenlijk mijn grootnonkel Jef Van den Bergh3.  In mijn tienerjaren 
huurde hij met zijn vrouw, Julia Van de Leest (tante Julia), een langgevelboerderij als 
buitenverblijf in de omgeving van wat nu de Roggenveldenstraat is in Schriek.  Tijdens de 
zomervakanties zag ik hem dan onder een “dobbel flippen” perenboom bezig met het 
transcriberen van vele notariële akten en andere registraties en het overtikken daarvan op 
een ouderwetse typemachine.  Als papier gebruikte hij van dat lichte, dunne doorslagpapier. 
 

 
 

J. V. Van den Bergh, geportretteerd door de bekende kunstenaar Vic Gentils (1919-1997) 
 
Dat het niet altijd officiële documenten waren zoals parochieregisters, registers van de 
burgerlijke stand of notarisakten, bewijst hiernavolgende registratie van een gesprek dat hij 
had met een getuige over de dood van zijn grootvader – tevens mijn betovergrootvader -, 
Joannes Baptista Cammans.  

                                                           
3 Jozef Virginia Van den Bergh (° Booischot, 11/05/1901  –  †Antwerpen, 28/11/1972) 
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Om die getuigenverklaring in te leiden geef ik hierbij de overlijdensakte van Joannes Baptista 
Cammans zoals ze werd ingeschreven in Putte en Beerzel.   
 

 
 

 



De Swanekoerier  mei – juni  2018  ~ 84 ~ 

 

 

Verklaring 
 
Ik ondergetekende VAN DEN BERGH Jozef-Virginia, woonachtig te Antwerpen, zoon van 
Victor en van CAMMANS Florentina, geboren te Booischot 11 mei 1901, verklaar en bevestig 
het volgende : 
 
Op heden vrijdag 1 augusti 1969, na afschrift gemaakt te hebben van akte nr 80 op blz. 21 
van het register der overlijdens over het jaar DUIZEND NEGEN HONDERD en EEN van de 
Dienst van de Burgerlijke Stand der gemeente PUTTE, trachtende meer details te bekomen 
aangaande de omstandigheden waarin en de oorzaken waaraan grootvader CAMMANS Jan-
Baptist, op 29 december van het jaar 1901 te Putte is overleden, heb ik aan de ambtenaar 
van dienst gevraagd inzage te mogen nemen van het proces-verbaal dat destijds moet zijn 
opgesteld geweest over dit plotse en ongewoon sterfgeval, door een daartoe bevoegd 
gerechts- of gemeenteambtenaar.  Hij antwoordde dat dit dossier met veel ander archief der 
gemeente verloren is gegaan door een brand van een gedeelte van het vroeger 
gemeentehuis tijdens de oorlog 1940-1945. 
 
Mijn ontgoocheling daarover begrijpende, heeft hij toch getracht mij een dienst te bewijzen 
door mij het adres te geven van een nu nog in leven zijnde lid der familie in wiens huis 
grootvader is gestorven. 
 
Hij is dus een ooggetuige van het gebeuren geweest. Hij is Florimon HOEGAERTS 4, nu 
gevestigd en woonachtig te Putte, Beerzelhoek 92, 82 jaar oud, zoon van Pieter Hoegaerts 
(geboren in 1850) en van Maria-Paulina Panis (geboren in 1853), toentertijd wonende Lierse 
baan 7A, wijk E, Putte. 
 
Ik ben heden nog onmiddellijk ten huize van voornoemde gegaan en na hem gevraagd te 
hebben wat hij zich nog over die zaak herinneren kan, heeft mij het volgende relaas 
gegeven: 
 

"Ik weet nog zeer goed wat er die morgen bij ons thuis is gebeurd. Ik moet toen 
omtrent twaalf à dertien jaar oud zijn geweest en gedurende heel mijn leven is mij dat 
levendig in de geest gebleven ; het moet op mijn jeugdig gemoed een sterke indruk 
hebben gehad. Wij woonden aan de Lierse baan, enige honderden meters voorbij de 
stenen molen, langs de rechterkant van de baan komende van Putte.  Mijn vader was 
boer, had een grote boerderij met veel land, veel koeien en heel wat werkvolk. Langs de 
voorgevel van onze doening was een afdak waar het mest van de stallen werd 
geplaatst. 
 
Ik herinner me dat op die tijd van het jaar al erg koud was en het was op een 
zondagmorgen. Het was toen heel anders dan op andere gewone zondagen. Ik werd 
wakker door ongewoon veel gerucht en geloop in huis. Bij het horen van dat ongekende 
gedoe kwam ik naar beneden en vernam onmiddellijk dat er iets vreselijks was 
gebeurd. Men had die morgen bij ons op het hof, vlak voor het afdak, een man 
gevonden die ze dood hadden gewaand, maar die toch nog scheen te leven.  

                                                           
4
 Franciscus Philimondus Hoegaerts (°Putte, 14 maart 1887), zoon van Petrus Ludovicus Hoegaerts en Maria 

Paulina Panis. 
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Toen ik hem zag ademde hij nog en bij wijlen kwamen er nog onverstaanbare geluiden 
uit zijn mond. Het had die nacht van zaterdag op zondag zeer hard gevroren; het was 
bitter koud. Ik vernam van die grote mensen dat hij bevroren was. Men had hem bij ons 
binnen gedragen. Ik zie hem nog altijd daar liggen bij het vuur, zeer dicht er tegen. 
Zoals dat gewoonlijk gaat was heel de buurt vlug op de hoogte van wat er was 
voorgevallen. In den beginne wist men niet direct wie die man was, maar het was 
Tamboer, onze naaste gebuur die woonde rechtover ons langs de ander kant van de 
baan die hem eerst herkende. Hij zeide dat het Mecheljanneke was van den Dries te 
Beersel. De pastoor en Dr. Reusen die op de Lierse steenweg woonde, waren ook 
dadelijk verwittigd. Die lieten niet lang op zich wachten. De pastoor gaf hem nog de 
heilige olie maar van biechten was er geen spraak meer. Intussen was men steeds met 
de man bezig geweest en op een zeker ogenblik moet men hem zo dicht bij het vuur 
hebben gebracht dat wanneer de dokter bij hem kwam hij moest vaststellen dat er 
langs eene kant brandwonden waren. Ik meen me toch goed te herinneren dat de 
dokter zelf niet veel van dat scheen te maken. 
 
Ook was iemand de familie op den Dries te Beersel gaan verwittigen. Toen ik naar de 
mis ging - ik weet niet meer van 9 of 10 uur - leefde hij nog. Op weg naar de kerk 
ontmoette ik al familie van hem die van den Dries kwamen. Als ik na de mis thuis kwam 
vernam ik dat juist voor zij toekwamen hun vader overleden was. Zij hebben hem dus 
niet meer levend gezien. 
 
Ik vernam ook dat hij 's nachts daar bij ons afdak in een verregaande staat van 
dronkenschap verkerende moest zijn aangekomen en niet bewust meer zijnde van het 
feit nog niet helemaal onder het afdak te zijn, zich heeft neergelegd buiten, 1 à 1½ 
meter verwijdert nog van de plaats tot waar het dak strekte. Hij moet daar 
onbeschermd de gehele nacht buiten hebben gelegen in dat bar koude winterweer. 
Men zeide dat indien hij één meter verder was gaan liggen hij toen zeker niet zou 
bevroren en gestorven zijn. 
Hij was in die tijd koopman in bomen. Hij was derhalve veel op de baan en dat bracht 
mede dat hij een glaasje dronk, soms wel eentje te veel. Die zaterdag was hij naar Lier 
geweest - te voet - om geld te ontvangen en zoals het regel was bij hem als hij geld had 
gaan ontvangen bij zijn klanten in het naar huis gaan enige herbergen te doen, maar 
deze keer moet hij wel erg beschonken zijn geweest. Hij heeft niets meer kunnen 
zeggen voor zijn dood. 
De zelfde zondag nog werd hij per kar en paard van Putte naar Beersel Dries gevoerd."  
 
Einde van het relaas. 
 
ALDUS GEDAAN EN OPGETEKEND ZO TROUW MOGELIJK DE BETEKENIS VERTOLKT DER 
WOORDEN GEZEGD DOOR GENOEMDE FLORIMON HOEGAERTS op dag, maand en jaar 
als boven vermeld. 
 
    [handtekening] 
    Jos. V. Van den Bergh 
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Voor ons, nakomelingen, is dergelijke registratie van voor ons onbekende mensen soms 
belangrijk om meer te weten te komen over het leven en dood van onze voorzaten. 
    
Van Julia Van de Leest, de echtgenote van mijn grootnonkel-genealoog, kon ik later de 
hieronder weergegeven oude foto bekomen van mijn betovergrootmoeder Rosalia 
Cammans-Van Men(g)sel.  Haar kledij geeft een idee van het tijdsgewricht waarin deze 
mensen leefden.  Het dramatisch overlijden van betovergrootvader Joannes Baptista 
Cammans deed zich voor in 1901 ; dat was tijdens het koningschap van Leopold II (en ook 
van de Engelse Queen Victoria, die trouwens in datzelfde jaar 1901 stierf).  De foto getuigt 
dat de traditionele Kempense klederdracht toen nog gemeengoed was.  
 

 
 

Rosalia Van Men(g)sel 
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De mythe doorprikt – Einde van de Heiste zwaan ? 
(of :  1 april in Den Afgrond in ’t Kelderke …) 
 

               Walter van Den Afgrond 
 
In 1606 heeft de belangrijke geschiedschrijver Gramaye over onze Heistse zwaan 
geschreven. Hij wist duidelijk af over de oorsprong van de zwaan in het Heistse wapenschild, 
maar vertikte het om dit op te schrijven omdat “het niet waard was om verhaald te 
worden”.  Waarom was het niet waard om te worden medegedeeld ?  Waarschijnlijk ging 
het om een fabeltje of legende, en dat had voor Gramaye geen kracht van waarheid. 
Weglaten dus, moet deze geschiedschrijver hebben gedacht. 
 
En terecht zo blijkt.  Tijdens een recente verhuis van een deel van het archief, is een 
document opgedoken waaruit blijkt dat het een poging was om het “Land ende Vrijheid van 
Heist” op te waarderen. 
 
Heist was tijdens de middeleeuwen een arme en weinig bewoonde regio met enkel wat 
boerderijen.  De mensen hadden nauwelijks wat te eten en hygiëne was die tijd ver zoek. 
 
Zo kregen de Heistenaren al vlug de bijnaam “zwanen”. 
 
Wanneer later Heist een enclave werd van Mechelen tijdens de “Habsburgse Nederlandse 
Periode” begrepen ze er niks van.  Er was geen enkele zwaan te bespeuren in deze regio. 
 
Toen de toenmalige bestuurlijke macht te horen kreeg dat het duidelijk om streektaal (lees : 
dialect) ging, en dus niet over de sierlijke zwaan, maar over het zwijn/varken, (ij of ei wordt 
aa, volgens bron “Dialect van Heist en omstreken” door René Patteet ) werd er tijdens een 
zitting besloten om dit te negeren en een zwaan af te beelden op het Heistse wapenschild. 

 
Het heeft onze gemeente geen windeieren gelegd, maar het had er voor ons Heistenaren 
heel anders kunnen uitzien. Zo had je dan bijvoorbeeld : schaatsbaan de Zwijnen, 
Cultuurcentrum Zwijnenberg, de Zwijnenkelder, de Orde van het Zwijn en andere 
zwijnerijen... 
 

 

Schenking 
 
Via heemkringlid Hans Berghmans liet Roger Houtmeyers uit Booischot-Pijpelheide een 
verzameling oude tijdschriften bezorgen, te weten “Ons Land” uit de periode 1937-1948 en 
“ De Zondagsvriend” van de jaren 1936 - 1940. 
 
De milde schenker wordt hierbij bedankt voor zijn interessante gift aan het heemkundig 
archief. 
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Booischot in W.O. I  :  19 augustus 1914, een dramatische dag. 
                   Jos Vercammen   
 
Op 19 augustus 1914 viel de Duitse 3de Infanterie Divisie Aarschot aan vanuit Herselt.  Deze 
divisie was binnengedrongen in België op 13 augustus 1914 en had  lelijk huis gehouden in 
Hasselt, Beringen, Paal en Herselt.  Brand stichten en moorden was hun antwoord op verzet 
van het Belgisch leger. 
 
Het Duitse Grenadier-Regiment zu Pferde nr. 3 maakte als ruiterij deel uit van de Duitse 3de 
Infanteriedivisie.  Hun taak was het uitvoeren van verkenningen en de flankbeveiliging van 
de divisie. Na een veldslag dienden ze jacht te maken op gewonde en gevluchte 
tegenstrevers.  Bij een eventuele aftocht moesten ze de vlucht dekken van de divisie. 
 
Te Herselt werden op 19 augustus 1914 bij het kraaien van de haan de marsbevelen 
gegeven.  De Duitse Leutnant von Seebach Ottokar, 3de Feldeskadron zijn taak was met een 
patrouille de baan te verkennen van Herselt naar Aarschot.   Leutnant Mengel, 3de 
Feldeskadron, kreeg als opdracht  een patrouille uit voeren langs Herselt, Westmeerbeek, 
Booischot dorp, Booischot Station met als einddoel de Aarschotsesteenweg, richting Lier-
Antwerpen. 
  
Verkenningen te paard waren voor de Duitsers niet zonder gevaar.  Ze waagden zich dikwijls 
tot diep in vijandelijk, onbekend gebied. Hierbij hadden ze geen contact met hun 
hoofdmacht. De kronkelende kassei- of zandwegen waren zonder het minste overzicht.  Juist 
buiten de dorpen en steden begonnen in Vlaanderen de weiden en bossen, die meestal 
omheind waren met prikkeldraad.  In augustus was het gras hoog opgeschoten en achter elk 
bos of struik kon men een hinderlaag verwachten.  Ook waren de Duitse ruiters niet echt 
uitgerust om lang weerstand te bieden tegen een vijand.  Ze waren dikwijls in een groep van 
7 tot 8 ruiters en in het grijs gekleed.  Hun bewapening was een ijzeren lans van 3 meter, 
sabel en karabijn Mauser 98a kaliber 7,92 mm.  Ze hadden geen machinegeweren. 
  
Ottokar von Seebach reed op kop van zijn patrouille, dit als voorhoede van de Duitse 3de 
Infanteriedivisie richting Aarschot. Ter hoogte van de Venusberg werd von Seebach door het 
hoofd geschoten en viel ter plaatse dood neer. 
 

   

 
Op dit grafmonument, dat zich bevindt op de 
begraafplaats van Aurich-Stadt, een plaats in 
Oost-Friesland,  staat onder meer vermeld : 
 

Ottokar von Seebach  
 

✝ 19.08.1914 
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Hij was de eerste dode van de 3de Infanterie- divisie.  Tijdens de aanval op Aarschot 
beschermde het Grenadier-Regiment zu Pferde nr. 3 de rechterflank van de 3de 
Infanteriedivisie tot in Gelrode.  Na de slag om Aarschot doorzocht het regiment met 
gevelde lans struiken en bossen om gekwetste en terugtrekkende Belgische soldaten af te 
maken.  
 
Leutnant Mengel voerde zijn verkenningsopdracht richting Lier- Antwerpen uit toen de strijd 
om Aarschot begon. Hij had zeven lansiers ter zijner beschikking.   Hij verliet met zijn 
patrouille de grote baan Herselt-Aarschot in het gehucht Hogenweg, Herselt, en begaf zich 
naar Westmeerbeek.  Wanneer ze dit dorp naderden zagen ze wegvluchtende fietsers en 
burgers.  De Duitse ruiters zetten onmiddellijk de achtervolging in. Het was voor hen echter 
onmogelijk om in het groene, onoverzichtelijke landschap van hagen en bomen de vluchters 
te vatten. Prikkeldraad rond de weides hinderden hun cavaleriecharges. Wanneer de 
Duitsers in Westmeerbeek kwamen was het dorp verlaten. 
 
De Duitsers zetten hun tocht uiterst voorzichtig verder richting Booischot. Ter hoogte van 
het toenmalig station van Westmeerbeek werden er weer Belgische wielrijders opgemerkt. 
Leutnant Mengel gaf het bevel aan zijn troepen om deze onder vuur te nemen.  De Belgen 
gingen echter direct in dekking, zodat er niemand werd geraakt. De Duitsers waren 
zenuwachtig en beseften dat ze vroeg af laat een confrontatie zouden moeten aangaan met 
vijandelijke soldaten. 
 
Over de toen smalle, gekasseide Provinciebaan ging de tocht verder tot Booischot-dorp. 
Destijds liep de Provinciebaan vanuit Westmeerbeek kronkelend Booischot binnen.  De baan 
liep toen  immers over de hedendaagse Oude Provinciebaan en was nog niet recht 
getrokken.  Alle weilanden waren afgeboord met prikkeldraad en naast de kasseibaan lagen 
grachten tot voor Booischot–dorp.  
 

 
 

Bivakplaats van het Duitse Grenadier-Regiment zu Pferde Nr 3 in Belgie – zomer 1914 
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De Duitse lansiers die eerst reden begonnen te aarzelen en hielden hun paarden in.  Ze 
beseften dat ze enkel vooruit konden met hun paarden en er geen vluchtwegen waren langs 
links of rechts van de kasseiweg. Tot overmaat van ramp waren ze niet in het bezit van 
draadscharen, zodat ze niet over de weilanden konden ontsnappen bij een confrontatie met 
vijanden.  Leutnant Mengel  zag het aarzelen van  zijn manschappen, nam de leiding  en reed 
in galop op kop.  Hij wilde met zijn ruiters zo snel mogelijk door Booischot rijden om de weg 
naar Antwerpen te verkennen.  
 
De Belgische Luitenant-Generaal Dufour, bevelhebber van de versterkte vesting Antwerpen, 
had vestingsoldaten “La Brigade de Fortresse de la Position d’Anvers “,  die instonden voor 
de verdediging van de Forten rond Antwerpen, de opdracht gegeven vooruitgeschoven 
posten te bemannen voorbij de fortengordel rond Antwerpen. Hun opdracht was de 
bewegingen van de Duitse opmars te volgen en ze moesten afrekenen met kleine Duitse 
patrouilles.  
 

 
 
Het Duitse offensief en de terugtrekking van het Belgisch Leger naar Antwerpen 18-19 augustus 1914.  De cirkel 
ter hoogte van Heist-op-den-Berg duidt de standplaats aan van de Brigade de Forteresse de la Position 
d’Anvers  op 19 augustus 1914.  (Uittreksel uit La Belgique et la Guerre  III Les Opérations Militaires -1923) 
 

Belgische vestingsoldaten behoorden tot de oudere militieklassen, droegen een blauw 
uniform en waren bewapend met een geweer Belgische Mauser M1889, kaliber 7,65 mm. De 
Brigade was op 19.08.1914 gelegerd in het gebied tussen Heist-op-den-Berg en Booischot, 
meer bepaald de driehoek tussen de Liersesteenweg, de Westerlosesteenweg en de Kleine 
Steenweg. 
 
Belgische soldaten hadden de Duitse  patrouille reeds lang opgemerkt.  Ongetwijfeld hadden 
ze uitkijkposten in de kerktoren  van Booischot en werden er constant fietspatrouilles 
uitgestuurd in de omgeving om de bewegingen van  de vijand op de voet te volgen.  
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De Belgen hadden een hinderlaag gelegd ter hoogte van het kerkhof van Booischot.  Hier liep 
de Molenbeek onder een brug. De vestingsoldaten waren onzichtbaar voor de Duitsers. 
Wanneer Mengel en zijn mannen ter hoogte van de brug waren, barstte de hel lost. 
 

 
 
In dit tekstfragment uit “Die Geschichte des Grenadier-Regiments zu Pferde Nr 3” is te lezen hoe de Duitsers in 
Booischot bij de Molenbeek aan het kerkhof werden onthaald door de Belgische militairen.  

 
De lansiers werden zwaar onder vuur genomen. De ruiter naast Leutnant Mengel werd 
neergeschoten en viel. Enkele paarden werden doodgeschoten. Onder gehinnik en 
hoefgetrappel op de kasseien moesten de Duitse paarden keren. Bij een oorverdovend 
geweervuur gaven de Duitse lansiers hun paarden de sporen en vluchtten weg richting 
Westmeerbeek. 
 
De Duitsers verloren 4 man. De gekwetste Duitsers werden krijgsgevangen gemaakt. Het 
ging hier om Winniewski Joseph, Gollnast Paul en Laabs Richard.  Mogelijk was er een 
onderofficier, Stavenow Hermann, gesneuveld (bron Duitse Regimentsgeschiedenis van het 
Duitse Grenadier-Regiment zu Pferde Nr.3). 
 

 
 

Belgische vestingsoldaten met uitrusting 1914 
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In het boek “La Belgique et la Guerre III Les Opérations Militaires -1923 “ werden de feiten te 
Booischot als volgt beschreven : ( vrije vertaling) 
 
“Tijdens de aanval op Aarschot, terzelfder tijd langs de Nete , stuitte de vijandelijke ruiterij te 
Boischot op de Brigade de Fortresse de la Position d’Anvers en vielen er in onze handen 
enkele gekwetste Huzaren.”    
 
In het groene onoverzichtelijke landschap van bomen, hagen en beducht voor Duitse 
hinderlagen waagden de Belgen het niet de achtervolging richting Westmeerbeek in te 
zetten. 
 
Belgische wielrijders  waren de Duitsers echter achtervolgd.  Ze reden binnendoor langs de 
Booischotsestraat en verstopten zich in de bossen langs de Vennekensstraat voor 
Houtvenne-Dorp.  Lansier Marquardet Paul  was licht gekwetst en kon zich schuil houden 
met zijn karabijn in een gracht langs de Oude Provinciebaan. Hij bleef uren onbeweeglijk 
zitten zonder dat hij werd opgemerkt door de Belgen. Marquardet werd later door een 
eenheid Duitse Jagers die Booischot gingen bezetten ontzet uit zijn onfortuinlijke positie. 
 
De Duitsers  waren in paniek en reden terug richting Westmeerbeek. Bij het binnenrijden 
van het dorp werden ze nu onmiddellijk onder vuur genomen door Belgische soldaten. Dit 
hoewel ze het Westmeerbeek een half uur vroeger hadden verlaten zonder problemen.  
 
Leutnant Mengel gaf zijn overgebleven manschappen het bevel af te stijgen en het vuur te 
beantwoorden met hun karabijnen. Vervolgens trokken de Duitsers zich terug richting 
Varkensmarkt om dan naar Houtvenne te rijden. 
 
Voor Houtvenne-dorp liep het fout voor de Duitsers. Ze werden zwaar beschoten door 
Belgische soldaten die in de bossen lagen,  rechts van de Vennekensstraat. De Duitse ruiters 
werden bestookt als opgejaagd wild, maar konden ongedeerd ontsnappen. 
 

   
 
Duitse lansiers  en Belgische karabiniers-wielrijders (op deze foto te zien bij een bezoek van koning Albert) 
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Leutnant Mengel was het nu meer dan beu. Hij was meer dan de helft van zijn patrouille 
verloren, kon feitelijk niets meer uitrichten met enkele lansiers en besliste om zijn patrouille 
af te breken. Er werd door de Duitsers zonder verdere incidenten teruggereden over Ramsel 
om dan de Duitse hoofdmacht te bereiken op de weg Herselt – Aarschot. Het gevecht om 
Aarschot woedde toen nog in alle hevigheid.  
 
Het wegjagen van de Duitse cavalerie kon niet zonder gevolg blijven.  Op 28 augustus 1914 
volgde een vergeldingsactie van het Duitse Infanterie-Regiment  Nr.163.  
 
In Houtvenne moest de ganse bevolking naar de dorpsplaats te gaan en werd er een 
bekendmaking voorgelezen door een Duitse officier. Omdat er een Duitse officier was 
doodgeschoten werd het ganse dorp geplunderd.  Vervolgens ging de raid verder richting 
Varkensmarkt, Westmeerbeek en Booischot.  Uiteindelijk werd de ganse streek waar de 
patrouille van Mengel was beschoten leeggeplunderd en het vee gestolen.  In Booischot 
vermoordden Duitse huzaren 2 burgers.  Niet minder dan 300 mannelijke gijzelaars werden 
uit hun huizen gesleurd en meegenomen naar de kerk van Aarschot om hier dagenlang 
gevangen te zitten.  

 
 

 
 
“Die Geschichte des Grenadier-Regiments zu Pferde Nr 3” meldt aangaande de feiten het 
volgende : vrije vertaling : 
 
“Het bericht van Lt. Mengel over een ruiterij patrouille op 19 augustus 1914: 
Opdracht:  
Verkennen in de richting van Herselt-Westmeerbeek-Booischot-Spoorweg en de weg naar 
Lier-Antwerpen. Dit bevel werd me als leider van een patrouille ’s morgens op 19.08.1914 
gegeven te Herselt door de kommandant van ons regiment. 
Ik reed met zeven man vervolgens in de richting Herselt –Westmeerbeek. We verlieten de 
grote baan Herselt – Aarschot bij het kleine gehucht Hoogenweg. We reden  in 
noordwestelijke richting naar Westmeerbeek.  Voor het dorp Westmeerbeek zagen we 
fietsers die wegreden en vluchtende voetgangers. De achtervolging werd ingezet. In het 
onoverzichtelijke landschap van hagen en bomen was het onmogelijk om de vluchters te 
vatten. Prikkeldraad in de weides hinderden onze cavalerie patrouilles. 
Westmeerbeek bleek bij onze aankomst verlaten van inwoners. Wanneer we echter door het 
dorp reden, bemerkten we burgers die in de huizen van de zijstraten verdwenen. We reden 
uiterst voorzichtig door het dorp. Aan de spoorweg van Westmeerbeek liet ik enkele 
manschappen afstijgen om op enkele wielrijders te vuren. Deze gingen onmiddellijk in 
dekking, zodat we niet wisten of we iemand hadden geraakt. 
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Alle weilanden waren afgebakend met prikkeldraad. Omdat we geen draadscharen bij ons 
hadden, waren we verplicht om langs op de straten te rijden. Een beklemmend gevoel, we 
vroegen ons steeds af wanneer we een confrontatie zouden hebben met vijandelijke 
infanterie.  
De spits had deze gedachte natuurlijk ook en begon te aarzelen, toen reed ik op kop. 
Ik wilde zo snel mogelijk door Booischot rijden om de weg naar Antwerpen te bereiken. Ik 
hoopte in Booischot een beter overzicht te hebben. Kort voor Booischot zag ik plots, als uit de 
aarde gekropen, vijandelijke infanterie voor me links en rechts van tamelijke sterkte. Ik 
schatte ze op een compagnie.  
Ze bezetten een kleine rivier, een bijrivier van de Nete. Wanneer we de brug wilden 
overschrijden werden we zwaar onder vuur genomen.  
Voorwaarts ging het voor ons niet, langs de zijkanten stond er overal prikkeldraad. Het enige 
wat overbleef was snel  terug. De man naast mij viel, enige paarden stortten op de grond. Zo 
moesten we ongeveer 300 meter terug rijden op de kasseien, in het woeste vuur, zo snel de 
paarden lopen konden. Er vielen nog drie mannen. Gefreiter Marquardt Paul werd laten door 
Duitse Jagers die Booischot bezetten gevonden. Hij was enkel licht gekwetst en had zich 
schuil gehouden in een gracht, bewapend met een karabijn. Omdat de Belgen de 
achtervolging niet inzetten, bleef hij onbeweeglijk zitten. 
We wilden terug rijden langs Westmeerbeek. Uit dit dorp ontvingen we echter sterk vuur, 
hoewel we een half uur eerder zonder problemen door dit dorp hadden gereden. Voor dit 
dorp stonden burgers voor de woningen, hieruit vielen de schoten. 
Nadat we enkele schoten op hen hadden afgevuurd, trokken we verder richting 
Varkensmarkt. Toen ging de rit richting Houtvenne. Wanneer we vanuit een bos ten westen 
voor dit dorp zwaar werden beschoten, besliste ik om de patrouille af te breken. Ik kon hier 
met de weinig overgebleven mannen niets meer doen.  
We reden over Ramsel naar de baan Herselt –Aarschot, waar de Duitse linies waren. Hier 
konden we uit artilleriebeschietingen en geweervuur uitmaken dat er gevechten bezig waren 
rond Aarschot. Na de melding aan mijn commandant ging ik naar mijn eskadron. “ 
 
De Duitse regimentsgeschiedenis van het Duitse Grenadier-Regiment zu Pferde Nr 3 meldt 
de volgende verliezen voor 19 augustus 1914: 
 
Dood te Aarschot – 3de Eskadron 

-Leutnant der Reserve Von Seebach Otto – afkomstig uit Aurich 
-Gefreiter Stabenow Hermann –afkomstig uit Stettin 
 

Gekwetst in de omgeving van Aarschot – 1ste Eskadron 
-Grenadier zu Pferde Marquardt, Franz – afkomstig uit Mellentin  
 

Gekwetst in de omgeving van Aarschot  - 3de Eskadron 
-Gefreiter Winniewski  Joseph – afkomstig uit Gollapp 
-Grenadier zu Pferde Marquardt, Paul – afkomstig uit Knoblauch Laabs 
-Grenadier zu Pferde Gollnast, Paul –afkomstig uit Adl.Brulsdorf 
-Grenadier Laabs,Richard – 

 
 

 



De Swanekoerier  mei – juni  2018  ~ 95 ~ 

 

 

Een fijne wandeling rond Ter Speelbergen 
             André Geens 
 

Op zondag 11 maart 2018 mochten we het genoegen smaken om mee te mogen stappen in 
een wandeltocht rond het Pelgrimhof en Beerzelberg.  Deze wandeling is een jaarlijkse 
traditie, gegidst door ons heemkringlid François Van den Bosch.  Naar goede gewoonte 
startte de voettocht op de Beerzelse berg (iets hoger dan de Heistse heuvel…), waar de 
wandelaars werden geconfronteerd met prehistorische vondsten die getuigen van oeroude 
bewoning. 
 

Van daar daalden we richting noordwesten af naar de Heistse heimat, waar we het 
uitzonderlijk voorrecht mochten genieten om een bezoek te kunnen brengen aan het park 
achter en rond het Pelgrimhof.  Een te koesteren erfgoedparel is dit aloude “hof van 
plaisantie”, waarvan de onzekere toekomst na het overlijden van de laatste bewoonster wat 
onrust veroorzaakt, niet alleen bij heemkunde-adepten, maar bij al wie bekommerd is om 
ons bouwkundig patrimonium en om de schaarse Heistse natuur.  
 

Vervolgens werden we vlakbij het Pelgrimhof, in de Peredreef, verwelkomd door Dr. 
Lodewijk Weyns en Asih Suharti, heemkringvrienden van het eerste uur.  Daar kregen de 
toehoorders een boeiende uiteenzetting te horen over de uilen en vooral over de kerkuil, die 
na vele jaren en mede door volgehouden inspanningen van François en zijn medestanders, 
een heropleving kent in onze regio.  Ook in de schuur van Lodewijk is een nestbak aanwezig 
waarin in sommige jaren al succesvol werd gebroed.  We leerden er ook dat de uil niet 
bijster geliefd was in de voorouderlijke tijd.  Het volks(bij)geloof dichtte nu eenmaal kwade 
eigenschappen toe aan sommige dieren, vooral die met een wat schimmig nachtelijk bestaan 
zoals uilen en vleermuizen.… 
 

 
 

Onze gids in de weer met kapblok en kapmes… 

Als laatste halte werd het domein Ter 
Speelbergen bezocht, waar onze gids 
naast het mooie bakhuis van Jef Weyns 
het gezelschap wist te bekoren met een 
snelcursus hanteren van het kapmes en 
met een initiatie in de kunst van het 
mutsaards binden.  Takkenbossen blijven 
ook nu nog de  ideale brandstof voor het 
stoken van de bakoven. 
 
De interessante mix van heemkunde en 
natuurbeleving bleek bij iedereen zeer in 
de smaak te vallen. Met dank aan onze 
veelzijdige gids François ! 
 
Tot slot nog een stille wenk aan de 
beheerders van Kempens Landschap: 
voor de instandhouding van dit historisch 
bakhuis zijn dringende herstellings-
werken broodnodig ! 
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Agenda 
 

 
Zondagnamiddag in het heemmuseum   
 
Op  22 april jl. werd erfgoeddag gehouden ; dit jaar met als thema :  “Kies voor erfgoed”.   
 
Uitgerekend In dit jaar met lokale verkiezingen werd op Erfgoeddag opgeroepen om te 
kiezen voor erfgoed !  
 
De bij die gelegenheid opgezette expo is nog steeds te bezichtigen in heemmuseum Die 
Swane.  Men vindt er een overzicht van de Heistse gemeenteraadsverkiezingen over een 
periode van ca. 150 jaar.  Daarbij wordt niet alleen de verkiezingspropaganda in de 19e en 
de 20e eeuw getoond, maar is er ook aandacht voor de stemprocedures en worden de 
diverse figuren die het tot burgemeester brachten voorgesteld.  
 
Heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, Heist-op-den-Berg, van 14 tot 18 uur. 
Toegang gratis. 

 

 
Maandag 21 mei 2018  : Kapelletjesfietstocht 
 
Davidsfonds Booischot-Goor-Pijpelheide-Zonderschot, met de medewerking van heemkring 
Die Swane, het Heistse gemeentebestuur, Davidsfonds Schriek, de KWB-Booischot en de 
Landelijke Gilde Booischot, stippelden een fietstocht uit om onze kapelletjes te ontdekken. 
Vertrekpunt aan de kerk in Booischot, vanwaar de kilometeraanduiding begint, maar je kan 
in principe overal starten.  Fietskaarten zijn gratis te bekomen vanaf 10 mei in het Heistse 
toerismebureau, Postweg 6.  En ook op maandag 21 mei van 9 u. tot 15 u. in de 
Parochiezaal, Ter Laken 4 te Booischot. 
 
 

 

Zondag 27 mei 2018   :  Meiboomplanting 
 
Welkom op de 59e meiboomplanting !  Afspraak aan de Kaasstrooimolen vanaf 14 u. 30.  
Toegang is gratis.  (Zie ook de uitnodiging op pagina 81 van deze Swanekoerier).   
 

 

 
Zondag 17 juni 2018  : Midzomerfestival op Ter Speelbergen 
 
De (bijna) langste dag van het jaar wordt weer opgefleurd met kraampjes in de boomgaard 
en bakker Jan Peeters is aan het werk in het bakhuis. Dorstigen worden gelaafd. 
Optredens van Circo Maximo en Westelfolk.  14 u. 30 tot 18 u. Toegang gratis.  
Ter Speelbergen, Peredreef 5, 2580 Beerzel (Putte)  Parkeren kan langs de Heiststeenweg. 
 

https://maps.google.com/?q=Ter+Laken+4&entry=gmail&source=g

