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Met de deur in huis 
              De redactie 
 
De zomer van het jaar 2018 staat in de Ukkelse statistieken geregistreerd als een van de 
droogste en heetste die we hier te lande ooit meemaakten.  Wie zich vandaag tot de 
“pensioengerechtigden” mag rekenen moet al direct terugspoelen naar 1976 om zich nog 
dergelijke maandenlange woestijnhitte te kunnen herinneren.  Ook aan de zomer 2018 leek 
geen einde te komen, zodat het niemand verbaasde dat ook op de Open monumentendag 
van  9 september jl. de zon weer uitbundig van de partij was.  Dat was mooi meegenomen 
voor de honderden geïnteresseerden die hadden ingetekend voor een bezoek aan het huis 
Dens, een mooie brouwerswoning van respectabele ouderdom, pal in het centrum van 
Booischot.  Zo groot was de volkstoeloop (meer dan het dubbele van het verwachte aantal !) 
dat er ook op de zaterdag voorafgaand aan de Open Monumentendag bijkomende 
rondleidingen werden ingelast.  Verderop in dit nummer vertelt bestuurslid Paul van 
Hemeledonck er alles over.  In zijn bijdrage dankt hij de noeste werkers die bijgedragen 
hebben tot het succes van deze dag(en).   Maar het is zeker niet onterecht als we ook een 
welverdiende pluim op zijn hoed  steken als initiatiefnemer en coördinator van dit geslaagde 
evenement !    
 

 
Huis Dens – Booischot (foto Inventaris Onroerend Erfgoed) 
 

Ook in de Pandoerenhoeve en bij onze molen aan ’t Keesstro valt er altijd wel iets te 
beleven.  Ter gelegenheid van de Nacht van het Kempens Erfgoed was daar op 19 oktober 
het optreden van een duo muzikale doe-het-zelvers met olijke en ondeugende volksmuziek, 
die de bezoekers van de tjokvolle Pandoerenhoeve inspireerden tot enthousiast mee zingen 
en musiceren.  Bij die gelegenheid was de molen feestelijk verlicht en kon men er de pas 
geïnstalleerde kunstwerken bewonderen, gemaakt voor het project "inrichting en 
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opwaardering van het molenkot", door Heistse kunstenaar Dieter Dresselaers.  De 
tekeningen die de graanteelt in vroegere tijden afbeelden zijn prachtig.  Ga ze zeker eens 
bekijken op een van de komende zondagen.   
      

 
 
In het kader van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog is er op 14 
november een lezing door Bruno De Wever in cultuurcentrum Zwaneberg.  Zie de agenda 
achteraan dit nummer voor meer details. 
 
In de vorige Swanekoerier gaven we al een vooruitblik op het museumseizoen 2019 dat van 
start gaat op zondag 3 maart 2019 met de gelegenheidsexpo “Vroomheid met naald en 
draad”.  Maar nu kunnen we bovendien aankondigen dat ook wie in de wintermaanden 
graag het museum bezoekt aan zijn trekken komt, telkens op de eerste zondag van de 
komende maanden november-december-januari-februari.  Doen ! 
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Nacht  van het Kempens Erfgoed 19 oktober 2018 
                           De redactie 
 
De Nacht van het Kempens Erfgoed op 19 oktober werd een muzikale belevenis in het 
Heemerf van de molen aan ‘t Keesstro, waar de immer gezellige Pandoerenhoeve afgeladen 
vol zat met liefhebbers van vrolijke volksmuziek.   
 

 
(foto’s Gaston Van den broeck) 

 
 

De twee uitvoerders, Kris Van Meensel en Jozef Van den Brande, hadden een avond vol 
ondeugende liedjes aangekondigd en ze hielden woord ! Ze brachten heel wat bekende 
nummers van de Kadullen, het Kliekske en andere coryfeeën van het betere Vlaamse lied.  
Een repertoire dat verbazingwekkend goed gekend was door de vele spontaan meezingende 
toehoorders.  Ook dat is erfgoed ! 
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De nacht van het Kempens Erfgoed was ook een uitgelezen gelegenheid om het kunstig 
aangeklede molenkot van de Keesstromolen open te stellen.  Daar werd met steun van 
Kempens Karakter een artistiek en educatief project gerealiseerd door de Heistse kunstenaar 
Dieter Dresselaers.  In zes prachtig getekende taferelen wordt getoond hoe in vroegere 
tijden de graanteelt in zijn werk ging. 
 

 
 
Alle bewerkingen die nodig waren voor de graanwinning, vanaf het ploegen en zaaien tot het 
oogsten en dorsen worden uitgebeeld.  Van de daarop volgende fasen, het malen van het 
graan en het bakken was een prent niet aan de orde.  Die hoeven immers niet te worden 
afgebeeld, want dat zijn precies de activiteiten die het heemerf met zijn molen en zijn 
bakhuis ter harte neemt.  Kom dus zeker eens een kijkje nemen op een zondagnamiddag ! 
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De burgerlijke oorlogsslachtoffer tijdens de Eerste Wereldoorlog 
                   Johnny Driesen 
 
Het is een bekend feit dat de burgerbevolking niet werd gespaard door de Duitsers in het 
bezette België tijdens de 1e Wereldoorlog. 
 
Om de opeisingen te organiseren verwittigde de militaire overheid de burger dat ze zich op 
een bepaalde datum dienden aan te meldden.  Ze moesten zich daarbij ook voorzien van 
voedingswaren voor enkele dagen.  Gewoonlijk was de bijeenkomst op een plein, bv. de 
marktplaats. Maar sommige werden ook van de straat geplukt.  
 

 
 
Opgeëisten van 1916, opgesteld voor de kerk van Hemiksem  (J. Driessen) 
 
De meeste burgers werden opgepakt in 1916 en vrijgelaten in 1917.  De deportaties vanuit 
België werden na protest stopgezet  in maart 1917, maar toen was voor velen het kwaad al 
geschied.  Velen onder hen hadden tijdens hun gedwongen verblijf ziekten opgedaan zoals 
longontsteking en andere kwalen.   
 
Om en bij de 120.000 Belgen werden opgepakt en naar de kampen in Duitsland gevoerd, o.a. 
naar Soltau, maar ook naar Frankrijk.  Ze werden tewerkgesteld als Z.A.B. (Zivilarbeiter 
Batallion), o.a. om aan de wegen te werken langs dewelke het Duitse oorlogsmateriaal naar 
het front werd gestuurd. 
 
Na de oorlog voorzag de wet van 10 juni 1919 een vergoeding, zowel voor burgers als 
militairen.  De lokale rechtbanken beslisten over de erkenning van deze slachtoffers.  Voor 
Heist op den Berg was dat de Rechtbank voor Oorlogsschade van Mechelen.  Er zijn zo’n 
250.000 dossiers voor heel België.   Er werd een namenindex opgemaakt van de Burgerlijke 
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Oorlogsslachtoffers aan de hand van de fiches, de dossiers werden opgemaakt op de naam 
van de aanvrager het slachtoffer zelf. Als het oorlogsslachtoffer was overleden, staat het 
dossier op de naam van de weduwe of de ouders. Met een verbeterde wet van 25 juli 1921 
kregen er meer oorlogsslachtoffers een vergoeding (50 frank per maand).   
 
Voor Heist op den Berg zijn er vele dossiers met de beschrijving van het leed dat ze hebben 
meegemaakt. 
 

 
 
Aanvraag tot vaststelling van Schade aan personen 
 
14 september 
Peeters Amandus geboren te Heist op den Berg 13 juni 1886, landbouwer, gehuwd met 
Stephanie Heremans geboren te Sint-Katelijne Waver op 8 mei 1888. 
 
Feiten 
Gevangen genomen te Boischot den 28 augustus 1914 vandaar naar Aerschot gedaan 10 
dagen in de kerk opgesloten geweest dan naar ‘t kamp Sennelager gevoert daar 12 dagen 
geweest en veel geleden aan honger en koude en dan naar de Centrale gevangenis van Werl 
gevoert waar ik dagelijks gedwongen geweest zijn te werken eerst in de smederij en dan in 
de Bakkerij niet werken geen eten en slagen tot dat ik den 14 februari 1915 naar huis 
gemogen ben. 
 
Amandus Peeters 
De Rechtbank voor Oorlogsschade van Mechelen 21 maart 1921 
 
Hij krijgt een vergoeding van 150 bef.  Het oorlogsslachtoffer heeft nog geprobeerd met een 
nieuwe wetgeving nog een extra vergoeding te verkrijgen, maar het is niet door gegaan. 
 
Archiefbron:  Mincoc.Fed.be Burgerlijke Oorlogsslachtoffers nr.70092. 
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Wie kent ? 
 

 
 
Twee personen op deze oude foto kennen we : 
Uiterst links staat Emiel Ooms en rechts naast de (onbekende) renner zien we Louis Van den 
broeck ( “Nofke “) 
 
Wie weet waar en wanneer deze foto werd genomen ? En door wie ?  We wachten met 
spanning op de antwoorden !  (Op het omslagblad staan de leden van het heemkringbestuur 
met hun telefoonnr. en hun e-mailadres) 
___________________________________________________________________________ 
 

Schenkingen 
 
Heemkringlid  E.H. Johan Goris bezorgde een stel zeldzame pastoorshoeden voor onze 
museumcollectie. 
 
Door Kristine Rosiers en Ronny de Groot uit Itegem werd een authentieke oude linnenkist 
aangeboden.   
 
Schenker Dirk Mattheus uit Begijnendijk bracht een oude “Lampe-Belge”  met opaalglazen 
kap - die intussen al in de Pandoerenhoeve werd opgehangen -  een glazen petroleumlamp 
en een oude hangklok met gewichten en slinger. 
 
Aan al deze milde schenkers :   hartelijk dank ! 
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Het Keesstro-mysterie  
           André Geens 
 
In een Swanekoeriertje uit de jaargang 1977 –  toen de Swanekoerier nog een koeriertje 
was,  bestaande uit enkele gestencilde A4-tjes – vond ik via een aanwijzing in het 
straatnamenboek van René Patteet 1   een artikel over Heistse plaatsnamen  met daarin dit 
verrassend citaat uit een vakblad voor molenaars 2 : 

 
Eerst en vooral leren we hieruit dat het gehakketak rond de naam van de molen  (noteer : 
Kaastrooi schrijft men hier met één “s” !)  ook toen al een tijdje aan de gang was en ten 
tweede had de auteur die in ’t Swanekoeriertje werd geciteerd destijds nooit kunnen 
vermoeden dat het “gefantaseer” ook 40 jaar later nog altijd niet zou weggevaagd worden, 
spijts zijn boude bewering dat kaastrooi hetzelfde is als turf ! 
 
In het vorige nummer van De Swanekoerier werd immers weer een flink boompje opgezet 
over de vraag naar de betekenis van de vreemde naam van onze historische molen in 
Bruggeneinde.  Daarin konden we lezen dat die naam innig verweven is met de standplaats 
van de molen aan de rand van wat  ooit de uitgestrekte “Goorheyde” is geweest en 
Kaasstrooi verwijst naar een gewas dat in die omgeving prominent aanwezig moet geweest 
zijn in de tijd toen de molen werd opgericht aan de Bruggeneindse Heibaan.   We citeren 
opnieuw Karel Lemmens, waar hij in zijn boek over de molens van Heist-op-den-Berg 3  
schrijft  : “de benaming is ten sterkste verbonden met de turfgronden aldaar”.  Let wel : 
verbonden met de turfgronden, maar niet : “een andere benaming voor turf…” Lemmens 
wist te melden dat de oudst gekende benaming “keysstroy” dateert uit 1690. Over de 
oorsprong van deze volksnaam verwijst hij naar een plaatselijk heemkundige, dhr. 
Boeckxstaens, die van mening was dat buntgras de plant zou zijn waarvan de naam in de 
loop der eeuwen vervormd werd tot keysstroy, kaesstroey, keistroy, kaaistroo, om te komen 
tot het hedendaagse kaasstrooi. 
 
Omdat het raar klinkende “kaasstrooi” en de koppeling ervan aan buntgras een beetje 
ongemakkelijk aanvoelden, heb ik het gewaagd om in Swanekoerier nr. 5 enkele 
bedenkingen te maken rond de bizarre naam van onze oude windmolen, in de hoop 
daarmee de knagende twijfel weg te nemen.  We bestempelden daarbij de koppeling met 
buntgras (Corynephorus canescens) als eerder problematisch, omdat dit vrij lage, blauwgrijze 
gras, dat houdt van droge zandgronden, niet zo evident is voor het biotoop van de Goren.  
De door Karel Lemmens geciteerde mening van J. Boeckxstaens m.b.t. buntgras en het feit 
dat er in Bruggeneinde een Buntstraat is deed echter vermoeden dat men met bunt soms 
het pijpenstrootje (Molinea caerulea)  bedoelde, een in de Goren abundante soort die, zoals 

                                                           
1
 René Patteet – “van Alvenberg tot Zwalperland” – Het verhaal achter de straatnamen in Heist-op-den-Berg – 

Uitgave Kon. Heemkring Die Swane  - 2013- p. 110 
2
 E.D.K., De Kaastrooimolen te Heist-op-den-Berg, in : “De Belgische Molenaar”, 7 december 1975, p. 350-351.   

Mogelijk is de tekst een werkstuk van Els De Kinderen die vaak publiceerde in dit molenaarstijdschrift. 
3
 Karel Lemmens  - De molens van Heist-op-den-Berg – Heemkring Die Swane 1990 – p. 60 e.v. 
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uitgelegd in de vorige Swanekoerier, mogelijk in aanmerking kwam als zijnde het 
“keysstroy”.  Daarmee zaten we geplaagd met een soort Babelse spraakverwarring, die is 
ontstaan omdat een volkse benaming (bunt, bent…), die soms gebruikt wordt voor 
pijpenstrootje,  nogal lichtzinnig werd gekoppeld aan “buntgras”, een volledig andere 
grassoort, zoals we hiervoor al aantoonden.  
 

 
 
Voorwaerde ende conditien 
waer dat op heden den 31en meij 1690 naer 
voorgaende kerckgeboden, hier tot op sondagh 
lestleden gedaen, Jonker Lowies Maureques (Maurriques), 
Schouteth des lants ende vrijheijt van 
Heijst, als ceuratuer (curateur) vanden geabandoneer- 
den sterfhuijse wijlen Bertel Wijnincx, 
sal publiquelijck vercoopen met de roede, 
baggaert ende rusch soo den selven alhier 
op Bruggeneijnde gelegen is aen het 
Keijstroij (Keijsstroij ?) ende dat op conditien naervol- 
gende. 

 
De akte uit 1690 van notaris Verbruggen, waarin volgens Karel Lemmens voor het eerst de benaming Keysstroy 
voorkomt. Tussen haakjes telkens de gecorrigeerde transcriptie voor een bepaald woord volgens Eric Van Loo. 

 
Toch bleven we met de vraag wat dan wel dat fameuze “keysstroy” kan zijn op onze honger 
zitten.  Met in het achterhoofd het pijpenstrootje als een mogelijke kandidaat, werd in het 
artikel in de vorige Swanekoerier ijverig gezocht naar een connectie van dat gras met de 
“kaas” in “kaasstrooi”.  Daarbij werd het gebruik ervan bij het drogen van kaas ietwat 
schoorvoetend als mogelijkheid geopperd.  Maar… tot  onze niet geringe verbazing vonden 
we recent  in het  straatnamenboek van René Patteet  ? 4  het volgende :  “…het kwam er op 
neer dat het gras dat daar groeide erg geschikt was om er kaas op te drogen te leggen”.   Zo 
gek was het idee blijkbaar niet !  
                                                           
4
 René Patteet – “van Alvenberg tot Zwalperland” – Het verhaal achter de straatnamen in Heist-op-den-Berg – 

Uitgave Kon. Heemkring Die Swane  - 2013- p. 110 
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Niettemin beëindigden we het stukje rond kaas & stro met de slotvraag : “Wie doet beter” ? 
En kijk, onze vraag sloeg alvast aan bij één prominent heemkringlid !  Schriekenaar Eric Van 
Loo, van wie de afgelopen jaren al menig interessant artikel verscheen in De Swanekoerier, 
nam de handschoen op en ging ijverig op zoek naar nuttige informatie rond het “keijsstroij”, 
zoals de plant einde 17e eeuw klaarblijkelijk in onze streek bekend stond.  
 

                    
 
(BOVEN) Een flinke bundel pijpenketers (stengels van 
pijpenstrootje) stond aan de haard gebruiksklaar voor 
de pijprokers (Heemmuseum Die Swane Heist-o/d Berg) 
foto A. Geens 

 
Het doorsnuffelen van oude woordenboeken leek daarvoor een goed idee, want in een 
boekje uit 1890, “DE VLAAMSCHE VOLKSNAMEN DER PLANTEN” van E. Paque (“Professor 
van Plantenkunde aan de Faculteit van Wetenschappen te Namen” ) is op  pagina 188  onder 
het lemma “Keesstroo” de volgende verklaring te vinden  : 
 

 
 
De plant die door Paque wordt genoemd is dus Duinriet (Calamagrostis epigejos), waarbij   
dan onmiddellijk ook de vraag rees of die bepaalde plant – zoals dat zeker het geval is met 
het alom tegenwoordige pijpenstrootje - nu nog zou te vinden zijn in de Goren.  Dat vereiste 
uiteraard exploratie van het terrein en bij een bezoek ter plaatse vond Eric, na wat geploeter 
door veld en struikgewas, uiteindelijk op een wat afgelegen plaats, die wellicht gevrijwaard 
is gebleven van landbouwactiviteit, een mooie groep wuivend duinriet. 
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Duinriet (Calamagrostis epigejos) “Keesstro” in de Bruggeneindse Goren (foto A. Geens) 
 

Bij de vertaling van de naam keesstroo als zijnde de plant duinriet liet Paque volgende 
toelichting 5 optekenen, die de volksnaam zou moeten verklaren : “De halmen dezer 
grassoort zijn stijf als stroo en worden, ten tijde der rijpheid, witachtig gelijk kees”. 
 
Na het lezen van de vertaling Keesstroo = Duinriet zouden we met een ferm  “klaar is kees !” 
de boeken kunnen sluiten.  Maar toch wilden we niet over één nacht ijs gaan, want 
heemkundige speurneuzen weten uit ervaring dat in dialectwoordenboeken - vooral waar 
het gaat om volksnamen rond fauna en flora - soms met losse flodders wordt geschoten.  

                                                           
5
 De verklaring van de naam is van de hand van dhr. Vits.  Het betreft  J.-D. Vits, professor te Vilvoorde. 
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Dat is uiteraard geen verwijt aan de samenstellers van die naslagwerken, want zij kunnen 
alleen maar nota nemen van wat hen door een bonte bende zegslieden wordt ingefluisterd 
als zijnde de correcte vertaling van de streekbenaming die aan deze of gene bloem, vogel, 
struik of plant werd toebedeeld.  Een euvel waaraan ook het in 2004 uitgegeven magnifieke 
werk over het Heistse dialect 6  niet ontsnapt ; met name doen sommige vertalingen van 
Heistse dialect-vogelnamen vervaarlijk de wenkbrauwen fronsen bij lezers die ietwat 
vertrouwd zijn met onze plaatselijke avifauna… 
 
Dit om maar aan te tonen dat die specifieke woordenboeken geen taalkundig evangelie zijn.  
En ook bij “keesstro” is verwarring troef, zoals we tot onze grote consternatie vaststelden bij 
het verder bladeren in het woordenboek van Paque.  Immers, als we gaan zoeken naar 
“pijpenstrootje”, de grassoort die we in vorig nummer als een mogelijke kandidaat 
bestempelden voor keesstro, dan staat daar de correcte Latijnse naam Molinea caerulea bij 
en worden er een aantal varianten weergegeven zoals pijpenkeuters, pijpenhengst, 
pijpreumers, schouwvegers, namen die allemaal verwijzen naar het gekende gebruik ervan 
om pijpen te reinigen.  Tot zover was alles duidelijk.  Maar als we dan even het trefwoord  
“Molinia” opzoeken zien we  :   
 

 
 
…en dan zijn we terug bij af :  is keesstro nu pijpenstrootje zowel als duinriet ? De 
“Volksnamen der Planten” zijn een bont allegaartje.  Ook hier komen we weer de naam 
“Bunt” (Beunt, Buntpijl) tegen en we zagen hiervoor al tot welke misverstanden dat kan 
leiden als men er “Buntgras” van maakt !  Niet te verwonderen dat diverse auteurs het 
noorden verliezen bij zoveel botanische verwarring.   
 
Ook het Brabants Etymologisch woordenboek van Frans Debrabandere heeft het over 
“bentgras” als zijnde Molinia caerulea, maar voor “keesstro” verwijst hij toch naar duinriet  : 
 
Keespier,  zn.: bentgras, pijpenstrootje.  Molinia caerulea.  Vgl. keesstro. Een andere 
volksnaam is schouwvegers en een Duitse naam is Besenried, dus ‘bezemriet’.  Keespier 
daarom door assimilatie rs/s uit keersprier, dus riet waarmee gekeerd ‘geveegd’ kon worden. 
Het tweede lid is spier ‘sprietje’. 
 
Frans Debrabandere kent dus ook “Keesstro”, maar als we dat trefwoord opzoeken zien we 
dat hij een andere uitleg heeft dan Paque voor de “kees” in keesstro  : 
 
Keesstro, zn. : duinriet, struisriet, Calamagrostis epigeios.  Zoals voor keespier is 
schouwvegers een andere volksnaam en zal keesstro uit keerstro te verklaren zijn, stro 
waarmee gekeerd ‘geveegd’ kon worden.  
 
Als we nu de dingen even op een rijtje en ons baseren op deze vaststellingen : 

                                                           
6
 René Patteet – Het dialect van Heist en zijn omgeving – Uitgave Kon. Heemkring Die Swane 2004. 
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- De plant “duinriet”, die vermeld wordt bij “keesstroo” in “De Vlaamsche volksnamen der 
planten”   van E. Paque 
- De verklaring “duinriet” bij het woord “keesstro” in  het ”Brabants Etymologisch 
woordenboek” van F. Debrabandere 
- De aanwezigheid tot op vandaag van Calamagrostis epigejos in de Goren 
- Het fenotype van deze plant in vergelijking met “echt” stro van graangewassen  
 
dan kunnen we met vrij grote zekerheid aannemen dat de molen zijn naam heeft gekregen 
van de grassoort duinriet, hoewel het niet valt uit te sluiten dat men er soms gemakshalve of 
door onwetendheid ook pijpenstrootje mee aanduidde.  Over de erg uiteenlopende 
verklaringen voor de term “kees” die we bij voornoemde auteurs aantreffen, zullen we het 
verder nog hebben. 
 
Laat ons om te beginnen even nagaan waarom de grassoort duinriet zo overweldigend 
aanwezig zou kunnen geweest zijn in een bepaald deel van de Goren, dat er eeuwen terug 
een plaatselijk toponiem en een windmolen naar werd genoemd.  Duinriet staat niet alleen 
in de duinen, maar is ook elders aan te treffen op zandige, niet te mineraalarme bodems, op 
zonnige tot matig beschaduwde plaatsen waar de grondwaterspiegel redelijk kan fluctueren. 
Duinriet groeit in pollen en heeft ondergrondse wortelstokken, waarmee het gras grote 
oppervlakken snel kan koloniseren. De combinatie van een groeivorm in pollen én 
wortelstokken komt maar zeer zelden voor in de Grassenfamilie.   Duinriet is hier en daar 
nog wel meer te vinden op braakliggende gronden in onze regio en zelfs op wegbermen ; het 
is dus niet echt zeldzaam. 
 
Wanneer we de etymologie ontleden van de wetenschappelijke naam, dan zien we dat 
Calamagrostis komt van het Latijnse Calamus (riet) en Agrostis (struisgras), omdat de plant 
staat tussen de geslachten Phragmites (eveneens riet) en Agrostis.  De toevoeging epigejos 
komt uit het Grieks en wil zeggen op het land, dat wil zeggen : riet op het land, een plant die 
op riet lijkt maar op het droge groeit.  
 
Anders dan dat het geval is bij het pijpenstrootje met zijn zeer dunne, kaarsrechte halmen 
zonder knopen, die er helemaal anders uitzien dan stro, is de gelijkenis van duinriet met stro 
onmiskenbaar : het heeft lange halmen (vaak langer dan 1,5 m.), met daarin de 
karakteristieke knopen en bij droging verbleken de stengels bovendien net als stro, maar ze 
zijn wel wat dunner dan rogge- of haverstro.   
 
Als we ons nu even indenken dat binnen het enorme gebied van de vroegere Goorheyde 
door voortschrijdende ontginning grote oppervlakten ontstonden waar de turfwinning het 
zandige substraat had bloot gelegd, dan vormden die “uitgeturfde” gronden wellicht een 
prima voedingsbodem voor een gretige kolonisator zoals duinriet.  Beelden we ons nu even 
in dat, staande op de molenberg, zich voor ons in noordoostelijke richting een enorme vlakte 
uitstrekte, die honderden jaren geleden begroeid was met een zilverwitte zee van 
helmboswuivend duinriet, hier en daar vergezeld van stugge pollen pijpenstrootje… Als er 
een naam moest gegeven worden aan de molen, dan hoefde men die niet ver te gaan 
zoeken !  
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Deze foto, die dateert uit 1949, is zonder meer een uniek document !  Niet zozeer omwille van de man die fier 
poseert op zijn BSA “moto-cyclette”, (Leopold De Raet - °1918), maar omwille van het besneeuwde landschap 
daar achter.  We bevinden ons achteraan de molenberg van de molen aan ‘t keesstro en kijken in noord-
oostelijke richting waar zich een enorme, boomloze vlakte uitstrekt richting Westerlo : de Goren !. 
(foto in bezit van Gaby De Raet, dochter van Leopold De Raet). 

 
Blijft dus de vraag : wat met de “kees” ?  We zien bij Paque en bij Debrabandere twee totaal 
verschillende verwijzingen.  De eerste (met de toelichting door J.-D. Vits) ziet iets in de kleur 
van de halmen, nl. “ten tijde der rijpheid, witachtig gelijk kees”.   Witachtig gelijk kees ? 
Kazen als Gouda of Edammer zijn daarvan niet direct sprekende voorbeelden, maar veeleer 
de verse of “platte” kaas of het basisproduct wrongel.  R. Patteet kent in zijn Heists 
dialectwoordenboek 7  maar één verwijzing naar kaas in de zin van “wit”, nl.  het wit van een 
onrijpe hazelnoot in : “de noote zèn nog nie raap, ’t is nog allemoa kees”.  Er is nochtans een 
tweede : iemand die na de winter voor het eerst een korte broek uit de kast heeft gehaald 
krijgt bij ons gewoonlijk te horen dat hij “keesbieëne” heeft, verwijzend naar zijn bleke 
kuiten die langdurig zonlicht ontbeerden.  
 
Debrabandere verklaart “keesstro” dan weer als afkomstig van : “keerstro, stro waarmee 
gekeerd ‘geveegd’ kon worden.”  Er wordt dus ook hier (cfr. de vorige Swanekoerier) weer 
duchtig gespeculeerd met de betekenis van het voorvoegsel “kees”.  Eric van Loo  wist er 
zelfs nog een aan toe te voegen.  De lange rechte halmen met zilverwitte aren, dansend in 
de wind leken hem wel… kaarsvlammetjes !  En effectief, de zaadpluim van een stengel 
duinriet heeft iets van de vlam van een… keis  8  ! 
 

                                                           
7
 René Patteet – Het dialect van Heist en zijn omgeving, p. 206 – Uitgave Kon. Heemkring Die Swane 2004. 

8
  keis = kaars - René Patteet – Het dialect van Heist en zijn omgeving Het dialect van Heist en zijn omgeving, p. 

207 – Uitg. Kon. Heemkring Die Swane 2004. 
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Als we de verklaringen accepteren van Paque en Debrabandere, twee auteurs die voor de 
streeknaam “keesstro” allebei de grassoort “duinriet” naar voor schuiven, dan blijft het toch 
wel echt gissen naar de betekenis van “kees” in keesstro.  Wellicht zal dat altijd een mysterie 
blijven, want er zijn legio verklaringen voor : 
 
- vergelijking halmen wit als “kees” 
- pluim als een keij(r)svlam (assimilatie rs/s) 
- van keren (keeren of keijren) 
 
Wat de betekenis ook kan geweest zijn, het is hoogst onwaarschijnlijk dat de gewone 
mensen in  onze streek de woorden “KAAS” of “KAARS” bezigden, maar wel “KEES” of “KEIS”.  
In 1724 wordt volgens Karel Lemmens kaesstroey geschreven in een akte van de 
rentmeester van de hertog d’Ursel, Jacques Jocquet, maar diens naam klinkt niet bepaald als 
die van een plaatselijk dialectspreker.  Het heeft er dus alle schijn van dat op een later 
tijdstip een onbeholpen poging om verfranst dialect te “A.N.-iseren” geleid heeft tot het 
ongelukkig gekozen woord KAAS.   Met het tweede deel “STROOI” is nog iets anders aan de 
hand.  Het is niet omdat in 1690 stro als “stroij” werd geschreven dat die klank nu nog dient 
meegenomen als in “strooi”, de stam van het werkwoord “strooien”.  Een connectie met 
stro vinden we in “ne strooien hoed” voor een strohoed.  Maar stro wordt bij ons in de 
Zuiderkempen aangeduid als “stroeë” 9 en “strooisel” als “strossel”.   
 
Meermaals hebben bezoekers van het heemerf trouwens bij het lezen van de molennaam 
“kaasstrooi” al te kennen gegeven dat er geen touw aan is vast te knopen (zouden ze in hun 
verbeelding misschien een bord spaghetti zien waarover ze kaas strooien ?).  Net daarom is 
het van belang om hen bij een rondleiding te vertellen dat het lange gras, genaamd duinriet 
(in Heist dus keesstro !) de plant is waarvan we aannemen dat die in lang vervlogen tijden 
het enorme natuurlijke decor vormde van de molen, met de uitgestrektheid van een 
Bruggeneindse prairie.  Het Wilde Westen ?.... 
 
We mogen dus besluiten dat de huidige naam van onze molen een taalkundig onding is en 
het is geen geheim dat men er in heemkringmiddens niet erg gelukkig mee is.  De molen die 
“…alhier op Bruggeneijnde gelegen is aen het Keijstroij ” verdient een correcte naam.  Bij Die 
Swane gingen er al vaker stemmen op om de “meule oan ’t Keesstroeë” in zijn waardigheid 
te herstellen door hem op de juiste manier te betitelen.  We beginnen er nu mee. 
 
Alleen blijft het de vraag of de Heistenaars ooit nog zullen beleven dat zich vlak bij hun 
prachtige molen aan de Goren in Bruggeneinde weer een zee van zilverwit duinriet uitstrekt 
die hen eraan zal herinneren waaraan de Keesstromolen of de Molen aan ’t Keesstro zijn 
naam te danken heeft.  Onmogelijk is dat niet, het is gewoon een kwestie van een radicale 
omslag inzake grondgebruik waardoor het herstel van een eeuwenoud landschap kan 
gerealiseerd worden.  Een knap voorbeeld van een molen die draait in een prachtig decorum  
is niet ver hier vandaan te vinden.  Neem in de nazomer eens een kijkje bij de Heimolen in 
Langdorp en aanschouw ter plekke waarom die molen zo heet, want daar aan de rand van 
de Stille Kempen staat hij nederig te pronken tussen de purperen hei ! 
 

                                                           
9
 idem – stroeë = stro – René Patteet -  Het dialect van Heist en zijn omgeving, p. 453 - Uitg. Kon. Heemkring Die 

Swane 2004 . 
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Nieuwe uitgave 
               De redactie 

 
Heemkringlid Fons Steurs brengt samen met twee medeauteurs in november 2018 een 
nieuw boek uit als huldeblijk voor wie tijdens de vorige eeuw ingevolge oorlogen en 
conflicten het leven liet of er onder geleden heeft. 

 
Hier volgt de toelichting die zij gaven over de inhoud van hun “Huldeboek van Groot Heist”.  
Er is tevens een uitnodiging bijgevoegd voor onze heemkringleden om de presentatie van 
het boek op 6 november ek. bij te wonen. 
 

 

 
Uitnodiging 

 
Beste, 
 
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de voorstelling van het boek  
 

---Het Huldeboek van Groot Heist--- 
 

op dinsdag 6 november 2018 in café “De Living”, naast boekhandel 
'Het Voorwoord', Noordstraat 2, te Heist-op-den-Berg. Aanvang om 
20.00 u, de deuren gaan open om 19.30 u en vooraf inschrijven bij 
“Het Voorwoord” op telefoonnummer 015/63 60 27 is aangeraden. 
 
Na de voorstelling kan u ook met de auteurs gezellig een glaasje 
drinken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Peter, Paul en Fons 
 

 
 

Het Huldeboek van Groot Heist 
   

Vanaf 1903 tot 2009 zijn er meer dan 160 erkende gewapende conflicten tussen 
naties of volkeren geweest. In verschillende van deze conflicten zijn Belgische 
soldaten betrokken geweest. Ze hebben gevochten in Europa, Afrika, Amerika en 
Azië. Enkel in Australië en Antarctica zijn er nog geen Belgische soldaten, officieel, 
in een conflict betrokken geweest. Elk van deze conflicten heeft ook zijn tol geëist. 
Er sneuvelden ontelbare soldaten langs alle betrokken partijen, er zijn vermisten 
en gewonden. Al deze gesneuvelde en vermiste soldaten werden onsterfelijk en 
worden elk jaar op de ontelbare herdenkingen herdacht. Maar er zijn niet enkel de 
doden en vermisten in een oorlog, er zijn ook nog de soldaten die de gevechten 
overleven en waarvan sommigen mentaal of lichamelijk de verschrikkelijkheden 
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van de oorlog met zich meedragen. Over deze 
soldaten die we “oudstrijders” noemen gaat 
dit werk voornamelijk. Maar ook de 
gedeporteerden en verzetsmensen van de beide 
wereldoorlogen komen aan bod. 

  

  
 
Het boek is te verkrijgen bij boekhandel “Het Voorwoord”, boekhandel “Boekrijk” en bij de 
auteurs. 
 
Het kan besteld worden bij Fons Steurs, R. Lambrechtsstraat 8, B 2220 Heist-op-den-Berg, 
015.2513 58 zolang de voorraad strekt. De prijs bedraagt 35,- €, niet verstuurd en zelf 
afgehaald.   40,- € indien verzending met BPost in België.  
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De tijdzones hebben we te danken aan de trein 
                    Hugo Lambrechts-Augustijns 
 
Een tijdzone is een gebied op aarde met een gelijke standaardtijd. De zones zijn ontstaan na 
een eeuwenlange ontwikkeling in het meten van de tijd. Vooral in de ontwikkeling van het 
spoorwegverkeer ontstond de nood aan een veralgemeende tijd. Eerder werd per plaats een 
lokale tijd aangehouden, gebaseerd op de gemiddelde lokale 12-uurtijd. De aarde draait in 
24 uur om haar as. Als de aarde in 24 zones wordt verdeeld, is theoretisch iedere tijdzone 
van één uur gelijk aan 360°/24 = 15° breed. De nulmeridiaan van Greenwich is het centrum 
van de UTC. GMT of Greenwich Mean Time is nagenoeg hetzelfde als UTC. Het internationale 
letterwoord UTC is een compromis tussen het Franse ‘TUC’ (Temps Universel Coordonné) en 
het Engelse ‘CUT’ (Coordinated Universal Time). UTC is zelf geen afkorting. In militaire 
kringen wordt UTC meestal ‘Zulu time’ genoemd  doordat Zulu in het NAVO-spellingsalfabet 
voor de letter ‘Z’ gebruikt wordt. Het staat voor ‘zero’ of nul. 
 
Er bestaan in de praktijk meer dan 24 verschillende tijdzones. Dit heeft twee oorzaken. In de 
eerste plaats verschillen niet alle tijdzones een geheel aantal uren van UTC. Ook halve uren 
en kwartieren komen voor. Zo hanteert bijvoorbeeld Venezuela een tijdzone 
van UTC−4:30 en Nepal een tijdzone van UTC+5:45. In de tweede plaats zorgt het grillige 
verloop van de internationale datumgrens ervoor dat sommige plaatsen meer dan 12 uur 
verschillen ten opzichte van UTC. In totaal zijn er wereldwijd 40 verschillende tijdzones in 
gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanouds was het twaalf uur als de zon pal in het zuiden stond. Elke plaats had dus haar 
eigen tijd. Dit werd nauwelijks opgemerkt doordat er weinig gereisd werd en bovendien 
waren de reistijden kort. Veel mensen hadden geen klok of horloge maar gebruikten de klok 
van de kerktoren. De torenklok hoefde niet precies gelijk te lopen, want iedereen keek op 
dezelfde klok. Communicatie over lange afstand was nog geen grote noodzaak. 
 
Met de trein begon de mens zijn snelheid en mobiliteit op te voeren en dat leverde 
praktische problemen op, vooral in grote gebieden zoals Noord-Amerika. Voor degenen die 
een enkele reis over een traject van één spoorwegmaatschappij moesten maken, was het 
vertrek niet zozeer een probleem, maar wel de aankomst. De reiziger die meerdere 

https://nl.wikipedia.org/wiki/UTC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://nl.wikipedia.org/wiki/UTC%E2%88%924:30
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://nl.wikipedia.org/wiki/UTC%2B5:45
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_datumgrens
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overstapplaatsen gebruikte, moest een serieus reisplan opstellen. De aankomst van zijn 
eerste trein in een station vond plaats op twee tijden: die van de reiziger en zijn trein, en die 
van het station van aankomst. Die tijden verschilden van elkaar en het was niet eenvoudig 
om van tevoren vast te stellen hoeveel. Wie vroeger een uitnodiging kreeg die voorzien was 
van een tijdsaanduiding vroeg zich af: bedoelt men zonnetijd, treintijd of stadstijd?  Elke 
spoorweg hield zijn eigen tijd aan, vanaf het station van vertrek. Dit is te vergelijken met ons 
hedendaags internationaal vliegtuigverkeer, waar de vertrektijd altijd met de tijd ter plaatse 
wordt aangeduid. Het verschil is dat wij nu met tijdzones werken, terwijl de vroeg-
negentiende-eeuwse treinreiziger dit niet tot zijn beschikking had.  
 
In 1866 besloten de Nederlandse Spoorwegen dat alle stationsklokken de tijd van 
Amsterdam zouden aanhouden. Sommige gemeenten besloten dat hun burgerlijke tijd gelijk 
zou gaan aan de spoortijd, maar andere hielden vast aan de lokale tijd, waardoor de 
torenklok niet dezelfde tijd aangaf als de stationsklok. In 1883 organiseerden de 
Amerikaanse Spoorwegen het Algemene Tijdcongres. Het vond plaats in St. Louis, een stad 
waarin 14 spoorlijnen 6 verschillende officiële tijden aanhielden. Het moet voor de 
deelnemers van de conferentie een hele opgave zijn geweest om tijdig te arriveren. 
 
In 1892 besloten de Spoorwegen in Nederland de tijd van Greenwich aan te houden. Deze 
was 19 minuten en 32,13 seconden achter op de tijd van Amsterdam. Inmiddels hielden de 
meeste plaatsen in Nederland zich aan de Amsterdamse tijd. In 1909 werd bij wet bepaald 
dat de Amsterdamse tijd in heel Nederland gehanteerd zal worden. Er is geen tijdsverschil 
tussen Nederland en België omdat beide dezelfde tijdzone delen op de wereldklok. 
 
 

 
Ontvangstbewijs bagage, collectie HLA 

 

 
75 jaar ten dienste van de mobiliteit, collectie HLA 

 
 



De Swanekoerier  nov.-dec. 2018  ~ 180 ~ 

 

 

Pintjesmeesteres Maria Anna Bockx -  (° Itegem,  3 februari 1843)  

                   Leo Buts 
 
In het boekje "Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken. - Drukkerij L. Braeckmans, Brecht. 1921" 
van J. Ernalsteen vond ik dat "Pintjesmeesteres" Anna Maria Bockx geboren werd in Itegem 
op 3 februari 1843. Wel een mooie gelegenheid, dacht ik, om me eens te verdiepen in de 
"Pint", "Pintjesmeesters" en "Pintjesboeken". 
 

 
 

De "pint" zoals gebruikt door de 
"pintjesmeesters" zag er uit zoals  deze    
" Pint van Vrouw Ibsen":  

 
Bovenstaand gedicht maakt al duidelijk, denk ik toch, dat het niet gaat over een "pint" bier. 
Als ik koorts heb dan wordt die toch niet verdreven door veel "pinten" bier te drinken? Ik 
denk ook niet dat men dat in vroegere tijden deed. Hoewel, ik kan me voorstellen dat 
iemand bij bepaalde (geestelijke) ziekten zijn toevlucht zoekt tot een grote hoeveelheid 
"pinten" bier om zijn kopzorgen te baas te geraken. Maar hij of zij zal dan achteraf wel 
geplaagd worden door een "kater"! 
 
De "Pint", "Pintjesmeesters" en "Pintjesboeken" hebben wel te maken met "wonderdokters" 
die met hun "Pint" wonderbare genezingen verwekten en/of verwekken.  
 
In zijn boek "Bezem en kruis" schreef René Lambrechts in het hoofdstuk "Bij Kempische 
bezweerders te rade" vele mystiek geladen en raadselachtig klinkende formules die door 
"overlezers" of "bosdoktoors" binnensmonds werden opgezegd tijdens hun heelpraktijken 
voor mens en dier. 10  In zijn boek werden een aantal "bezweerders" in onze streek met 
naam en toenaam genoemd, zoals :   Ludovicus Buedts-Van Craen, “De witte Buedts” 
genaamd (°Tremelo 1876 -  † Rijmenam 1958 ; Pol Verschoren-Palmaerts (° Beerzel 1894  -  † 

Hallaar 1949) ; Jan Bt. Verbeeck-Vermeylen, landbouwer, (°Booischot 1858 - †1917 en Karel 
Cerneels-Van Nuffel, postbode en dokwerker, (°Heist 1863 - †1937. Van "Pintjesmeesteres" 
Maria Anna Bockx, geboren in Itegem op 3 februari 1843, maakt René Lambrechts evenwel 
geen melding in zijn boek "Bezem en Kruis".  Wellicht waren de "Pint" en "Pintjesboeken" in 

                                                           
10

 Bezem en Kruis. Grepen uit het Zuidkempische volksgeloof. R. Lambrechts. Kempische boekhandel - Retie. 

pagina 397. 

 

Een pintjesmeester, die de koorts 
op één, twee, drie verjaegt, 
en van den lyder of patient 

wel giften neemt, maar nooit een cent 
voor zyn genezing vraagt. 

 

[J. Van Rijswijck] 
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onze Zuidkempische streek niet algemeen van toepassing bij het bezweren van ziekten door 
de "bezweerders". 
 
Hoe de "Pintjesmeesters" of "wonderdoktoors" te werk gingen werd in vroegere studies in 
19de en 20ste eeuw menigvuldig beschreven door vele onderzoekers. Het werken met de 
"Pint" om ziekten te bezweren werd goed omschreven door Jacques R. W. Sinnighe in het 
tijdschrift "Brabants Heem - Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabants Heem- en 
Oudheidkunde. Jaargang IV - 1952".  Het begin van het artikel geeft al een goed beeld van  
de manier waarop het er aan toeging met de "Pint": 
 
Bij zweren, verwondingen, brandwonden, tand- en kiespijn gaat men naar de pintjesmeester 
met een weinig bloed of etter afkomstig van de wond, gestreken aan een linnen doekje, 
omdat in de pint te laten zetten. 
De pint is een met water gevulde beker, waarin een geheimzinnig poeder wordt opgelost. 
Daarna wordt er het doekje, dat de patiënt meebracht, in gestoken. 
Vervolgens wordt de pint in de hete as van de haard gezet of op een andere wijze verwarmd 
tot op lichaamstemperatuur. Op dat ogenblik begint de pijn te wijken en zal geheel 
verdwijnen en niet meer terugkomen, zolang het doekje met bloed of etter op deze 
warmtegraad wordt gehouden. 
Soms zorgt de pintjesmeester daarvoor, soms moet de patiënt het doekje op zijn blote borst 
of onder de oksel dragen. 
In de meeste gevallen kan het doekje na twee weken in de aarde worden begraven, daar de 
patiënt dan volkomen genezen is. 
Er komen echter ook ernstiger zieken bij de pintjesmeester, opdat hij hun pijnen wegnemen. 
Voor een vrouw, die aan kanker leed, moest men om de veertien dagen naar de meester te 
Vught gaan, met vers bloed uit de wond. 
Eens is het gebeurd, dat het doekje kouder werd, doordat een lichtje, dat dag en nacht 
brandde, in het huis van de pintjesmeester, uitging. Op hetzelfde ogenblik werd de vrouw 
door vreselijke pijnen gekweld. Eén van haar zoons zadelde midden in de nacht een paard en 
reed spoorslags naar Vught. Daar bleek wat er gebeurd was. Nauwelijks was de pint weer 
voldoende verhit, of de vrouw voelde geen pijn meer. 
JOZEF CORNELISSEN (Ons Volksleven, III, (1891), bl. 51) en de Brechtse archivaris J. 
ERNALSTEEN (Oudheid en Kunst, XII (1921), bl. 34-35) vertellen hoe een pintjesmeester 
mensen wist te straffen door de pint overmatig te verhitten, zodat zij onnoemelijke pijnen 
leden. 
De pint is dus een geneeswijze, die berust op sympathie tussen de pijn van de wond en de 
etter of bloed uit de wond. 
 
Over het geheimzinnige poeder, dat door zijn werking de genezing veroorzaakt, werd mij 
indertijd een en ander medegedeeld door iemand, die de pintjesmeester van Rijsbergen had 
gekend. 
De pint moet in de maand Mei worden bereid. Daartoe wordt een mengsel, bestaande uit 
staalvijlsel, zinkvijlsel en vijlsel van rood koper in een tinnen schotel, onder glas, in de zon 
geplaatst; elke keer, dat de lucht dreigt te betrekken, wordt de schotel binnengehaald en in 
een donkere kast opgeborgen. 
Al naar de weersomstandigheden duurt het twee à drie weken, aleer het mengsel veranderd 
is in grauw-blauw-gruis met rode weerschijn. 
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De pint heeft nu zijn genezende kracht. 
Als zovele volksgeneesmiddelen was de pint eens een erkende en door doktoren vaak 
beproefde geneeswijze, onder de naam "poeder van sympathie". 
 
Tot zover het begin van het artikel van Jacques R. W. Sinnighe.  
 
Wie zich geroepen voelt om zich meer te verdiepen in deze materie - en zich eventueel wil 
bekwamen tot "wonderdoktoor" - kan gemakkelijk een aantal werken terugvinden op het 
internet of in boekantiquariaten. Want ik heb gelezen dat er nog veel andere werkwijzen 
waren en/of zijn om diverse menselijke kwalen te genezen. Ik hoop wel dat je jezelf of je 
patiënten er dan geen kater (!) aan overhouden. 
 

 Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken. J. Ernalsteen - Drukkerij L. Braeckmans, Brecht. 
1921. 

 De Pint. Jacques R. W. Sinnighe - Brabants Heem - Tweemaandelijks tijdschrift voor 
Brabants Heem- en Oudheidkunde. Jaargang IV - 1952. 

 Bezweringen en poeders van sympathie. p. W. Heesters - Brabants Heem -
Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabants Heem- en Oudheidkunde. Jaargang XXVII - 
1975 

 De Pintjesmeesteres van Hoogboom. Piet Veulemans - 'Bruggeke - 17e jaargang - 
januari 1985 - nr. 1. 

 Natuurwetenschap en Folklore. Prof. Dr. A. J. J. Vandevelde. Lezing gehouden op den 
2en Landdag voor Folklore (27-28 november 1937) van den Bond der Oostvlaamsche 
Folkloristen. Oostvlaamsche zanten - 13e jaargang nr. 1-2 - januari-april 1938. 

 Klassieke wondermiddelen. Dr. M. A. Van Andel. Gorinchem - J. Noorduyn & zoon - 
1928. 

 L'Onguent armaire et la Poudre de Sympathie dans le Science et le Folklore. E. Van 
Heurck - Antwerpen, 1915. Drukkerij J.E. Buschmann. 11 

 
Over "Pintjesmeesteres" Maria Anna Bockx lezen we in "Pint, Pintjesmeesters, 

Pintjesboeken" van J. Ernalsteen het volgende: 

 
6. Anna Maria Bockx. 
 
Anna Maria Bockx, geboren in Itegem den 3 Februari 1843, overleed in St Antonius-Brecht. 

Zij was gehuwd met Juliaan Bogaerts, hoefsmid alhier. 12 Met ijzerwerk, eigen maaksel, 

reisde hij de jaarmarkten af van Putte, Brecht, Hoogstraeten, enz. 

Annemie bezat wel degelijk de echte Pint en geen « middel dat er veel overeenkomst mede 
had », zooals de Heer Cornelissen beweert in « Ons Volksleven ». 13 
 

                                                           
11

 Dit werk is aanwezig in de bibliotheek van de Koninklijke Heemkring Die Swane en bevindt zich op plaats 

1770. 
12

 Medegedeeld door den Heer J. Cornelissen. 
13

 III Jaargang, bl. 51. 
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Veel meer kon ik niet vinden over Anna Maria Bockx. Zodanig beperk ik mij verder tot het 
geven van haar genealogie die ik na wat zoeken kon terugvinden op "Geneanet" en kon 
aanvullen met eigen opzoekingen op "Familysearch". 
 
De vader van Maria Anna Bockx, Petrus Josephus Bo(e)ckx, werd geboren in Heist-op-den-
Berg op 26 augustus 1804. Haar moeder, Joanna Bruynseels, werd geboren in Itegem op 2 
januari 1805. De ouders van Maria Anna Bockx huwden in Herenthout, waar haar moeder 
dan woonachtig was, op 21 april 1836. Vader woonde in Itegem. Als beroep noteerde men 
respectievelijk voor bruidegom en bruid in de huwelijksakte: dienstbode en dienstmeid. De 
ouders van de bruidegom, Henricus Bockx en Anna Maria Verbruggen, waren aanwezig bij 
het huwelijk en woonachtig in Heist-op-den-Berg. De ouders van de bruid, Joannes 
Bruynseels en Theresia De Cock, waren al overleden. 
 
Bij de geboorte van hun eerste kind woonde het echtpaar Petrus Josephus Bo(e)ckx - Joanna 
Bruynseels in Heist-op-den-Berg, meer bepaald op de Hallaaraerd. Ludovicus Boeckx werd 
geboren in Heist-op-den-Berg op 23 februari 1837. Hij zal in zijn leven tweemaal in het 
huwelijk treden. Een eerste maal met Christina Druyts (° Wechelderzande, 24 juli 1835 - † 
Wechelderzande, 28 februari 1880) in Wechelderzande op 8 mei 1863. Een tweede maal 
met Regina Philomena Verwimp (° Wechelderzande, 12 april 1835 - † Wechelderzande, 16 
juni 1931) in Wechelderzande op 12 november 1881. Ludovicus Boeckx overleed in 
Wechelderzande op 21 februari 1906. 
 
In 1839 verhuisde het gezin Petrus Josephus Bo(e)ckx - Joanna Bruynseels naar Itegem - wijk 
2 - Isschot nr. 12. In Itegem werden er nog 3 kinderen geboren.  
 
Philomena Boeckx werd te Itegem geboren op 8 december 1839. Zij zal in haar leven 
tweemaal in het huwelijk treden. Een eerste maal met Joannes Baptista Gysels (Oostmalle, 8 
jan. 1836 - † Oostmalle, 2 maart 1890) in Oostmalle op 10 juli 1867. Een tweede maal met 
Joannes Franciscus Mertens (° Oostmalle, 21 maart 1843 - † Oostmalle, 12 febr. 1914) in 
Oostmalle op 12 februari 1891. Philomena Boeckx overleed in Oostmalle op 14 januari 1904. 
 
De latere pintjesmeesteres, Maria Anna Bockx, werd te Itegem geboren op 3 februari 1843.  

Over haar vertellen we hieronder meer. 
 
Op 18 oktober 1845 werd het laatste kind, Franciscus Bockx, geboren van het echtpaar 
Petrus Josephus Bo(e)ckx - Joanna Bruynseels. Hij zal in het huwelijk treden met Maria 
Elisabeth Van Echelpoel (° Wechelderzande, 3 nov. 1842 - † Wechelderzande, 7 dec. 1904) in 
Wechelderzande op 20 februari 1873. Franciscus Bockx overleed in Wechelderzande op 3 
januari 1928. 
 
Joanna Bruynseels is intussen bijna 41 jaar en zal geen kinderen meer ter wereld brengen. 
Het gezin Petrus Josephus Bo(e)ckx - Joanna Bruynseels verhuisde in 1854 naar 
Wechelderzande.  De latere pintjesmeesteres Maria Anna Bockx is dan ongeveer 11 jaar oud. 
We kunnen dus met quasi zekerheid stellen dat Maria Anna Bockx op dat ogenblik nog niet 
ingewijd was in de "Pint".  Wellicht zal dit pas later gebeuren in Wechelderzande of Brecht. 
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Petrus Josephus Bo(e)ckx overleed in Pulle op 22 mei 1860.  Zijn vrouw Joanna Bruynseels 
overleed in Wechelderzande op 9 november 1877. 
 
Maria Anna Bockx huwde met hoefsmid Julianus Bogaerts in Zoersel op 22 februari 1867. Op 

Geneanet vonden we onderstaande verdere ontwikkelingen van het gezin. De gegevens 

werden opgespoord door Tony Strypsteen. Ik betwijfel alleen dat Franciscus Bogaerts 

overleden is op zijn huwelijksdag. Beide staan vermeld op 23 januari 1946. 
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Wereldoorlog 1914-1918 : “DICKE BERTHA” in Heist-op-den-Berg  (deel 3) 
                    Jos Vercammen 
 
Werkwijze opbouw 420 mm batterij in de vuurstgelling. 
 
De eerste tractor die in de vuurstelling reed bestond uit de materiaalwagen met hijs en 
kettingtakels. Deze werd afgeladen en opgesteld.  De tweede tractor was nu aan de beurt ; 
hier ging het om de beddingstractor.  Dit voertuig vervoerde de zware bedding waar het 
geschut later werd op geplaatst met behulp van de hijs en kettingtakels.  De bedding werd 
op de aardbodem uitgeladen, zodat de langslijnen parallel liepen met de richting van het 
doel. 
 

 
 

De Duitse tractors met het geschut in onderdelen rijden in de vuurstelling 
 

 
 

Opbouw van een 420 mm geschut – de bedding hangt met kettingen in de hijs 



De Swanekoerier  nov.-dec. 2018  ~ 186 ~ 

 

 

Vervolgens was de derde tractor aan de beurt.  Deze vervoerde de wieg en de staart, evenals 
vier remcilinders.  Deze werden aan het affuit vastgezet en ingegraven tot 150 cm in de 
grond.  De wieg werd  door de takels omhooggetrokken en hing vrij onder de hijs, vervolgens 
werd de staart met de wielen  onder de hijs geplaatst (de wieg is het omhulsel waarin zich de 
loop bevond).  
 

 
 

Wieg die wordt opgetakeld met kettingtakels onder de hijs 

 
Nadien reed de vierde tractor de stelling in die de affuit vervoerde. Met takels werd de affuit 
(onderstel van het kanon) opgebouwd samen met de wieg en de staart.  
 

 
 

Affuit  opgebouwd met wieg, wielen en staart 
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Als laatste kwam de vijfde tractor, die de loop vervoerde.  Deze pijp werd met behulp van de 
hijs en kettingtakels op de affuit door de wieg getrokken, vervolgens reed de laatste tractor 
weg.    Nu werd het staartstuk aan de affuit grondig vastgezet.  De groeven in het staartstuk 
dienden verankerd te worden aan de affuit.  De 4  grote remcilinders werden eveneens aan 
de affuit bevestigd.  Deze werden muurvast gezet in een diepe aardgroef.   Laadbruggen en 
kleine geschutkranen werden aan de mortier toegevoegd om uiteindelijk schietvaardig te 
zijn. 

 
 

De loop wordt door de wieg getrokken op het affuit met behulp van de hijs . 
 

 
 
De 42 cm  mortier is voorzien van laadbrug en geschutkraan -  klaar om te vuren.  (Bron: Eine 42 cm Mörser 

batterie im Weltkrieg -1934 ) 
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Beschieting van het fort van Lier door de batterij Erdmann 14 
 
Op 30 september 1914 opende de batterij Erdmann het vuur op het fort van Lier en die 
beschieting duurde tot 2 oktober 1914.  Het fort van Lier viel nadat de batterij 175 
projectielen 420 mm had afgevuurd. 
 
Nadat het Fort van Lier was gevallen werd door Erdmann een nieuwe vuurstelling gebouwd 
ter hoogte van het kasteel Isschot te Itegem.  Op 4 oktober 1914 werd van daaruit het Fort 
van Kessel beschoten. 
 
Nadat het Fort Kessel was gevallen ging de tocht van Erdmann verder naar het Fort van 
Broechem.  Dit fort viel op 6 oktober 1914 nadat het was beschoten door 74 projectielen. 
 
Wanneer de zware granaten van 800 kg  en 150 cm lengte werden afgeschoten, waren ze 
een tijd in de lucht met het oog te volgen voor ze insloegen. 
 

 

Detail beschieting van de Forten van Lier, Kessel en Broechem door de Batterij 
Erdmann (Bron: Antwerpen  1925) 

Op 8 oktober 1914 werd de Batterij Erdmann teruggetrokken.  De beide bescherming- 
compagnieën, de 12de Compagnie van het 31ste Infanterie Regiment en de 4de Compagnie 
van het 85ste Infanterieregiment dienden naar hun divisie in Frankrijk te gaan.  In het 
brandende Lier werd er gebivakkeerd.  Dikke zwarte rookpluimen afkomstig van de door de 
Belgen in brand gestoken petroleumtanks van Antwerpen, evenals de rook van brandende 
boerderijen vulden de hemel.   Antwerpen gaf zich over op 9 oktober 1914. 

                                                           
14  Bron: die 12.Kompagnie als Bedeckungscompagnie der 42 cm-Mörser   
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Open monumentendag 2018 -  Huis Dens in Booischot 
                      Paul Van Hemeledonck 
 
In 2018 werd gekozen om voor Open Monumentendag het huis Dens in Booischot open te 
stellen.  In afspraak met de familie, bij monde van de heer Jos de Smedt, en de huidige 
eigenaar, VZW Emmaus, werd de toestemming verkregen. Een samenwerking met het 
gemeentebestuur was de volgende stap om aan de voorbereiding te kunnen beginnen.  Het 
evenement zou uitgroeien tot een groot succes, want we mochten op zondag 9 september 
een massa bezoekers verwelkomen. Omdat de reserveringen bleven toestromen waren we 
er zelfs toe  genoodzaakt om het huis ook op zaterdagnamiddag open te stellen.  In totaal 
hebben we in dat weekend dan ook aan meer dan 550 personen in de best mogelijke 
omstandigheden  een rondleiding kunnen geven.  Hier volgt een samenvatting  van wat onze 
gidsen aan de bezoekers konden meegeven. 
 
We begonnen met de geschiedenis van het huis zelf. 
 

 
(foto OMD)  

 
Het huis werd gebouwd in 1754 (de muurankers FDA 1754 verwijzen hiernaar). De bouwheer 
was Franciscus Dens, notaris te Booischot.  Hij was 3 maal getrouwd en had met die 3 dames 
25 kinderen.  De familie Dens groeide uit tot een brouwersfamilie en de nazaten van 
Franciscus Dens zouden vele belangrijke functies gaan bekleden. Niet alleen in ons dorp (3 
burgemeesters, Jozef Egidius Dens , Gustave Dens en Carl Demolder) maar ook in de ganse 
Kempen. 
 
De brouwerij, die later de naam St. Antonius zou dragen, was een van de eerste die werd 
verkocht aan Stella Artois (dus het huidige INBEV). 
 
Het eigenlijke bezoek aan huis Dens hebben wij gekoppeld aan een historisch feit dat zich 
daar in 1830 heeft afgespeeld. 
 

https://io.uitdatabank.be/images/b3ee23da-5f1a-4d5c-b27f-af32cb840680.jpeg
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In de nadagen van de Belgische revolutie , in oktober 1830 , vordert het leger van generaal 
Niellon van Brussel over Leuven en Aarschot in de richting van Schriek en zo verder naar Lier 
om de daar nog aanwezige Hollanders te gaan verdrijven. 
 

 
        Foto A. Geens 

Uit een koets die het leger volgt stappen in Aarschot 5 mannen, met name Jenneval 
(Alexandre Dechet, dichter van de tekst van ons volkslied), Frederik de Merode (graaf, nog 
geen prins) en Pieter Peeters (buur en latere biograaf van Frederik de Merode) en ook nog 2 
mannen waar verder niks over geweten is.  Deze 5 mannen gaan te voet naar Booischot 
waar zij in het huis Dens verwacht worden. 
 

 
 

De brouwerij Dens in Booischot  (foto archief Heemkring Die Swane) 
 

De familie Dens behoorde tot de voortrekkers van de revolutie. De mannen worden in zijn 
salon verwelkomd door Jan Dens en zijn zoon Jozef Egidius en ze gebruiken samen het 
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middagmaal.  Vermoedelijk wordt dan in een vlaag van patriottisme aan Jenneval gevraagd 
om de uiteindelijke versie (er bestaan er 5) van de Brabançonne voor te dragen of te zingen ; 
hierover zijn de bronnen niet duidelijk.  Veel roem zal dit exploot Jenneval echter niet 
opleveren, vermits hij reeds de volgende dag te Lier zal sneuvelen.  Frederik de Merode 
wordt enige dagen later gewond in de slag bij Berchem ; zijn been moet worden 
geamputeerd en hij wordt overgebracht naar Mechelen waar hij op 4 november zal 
overlijden. 
 
De bezoekers hebben zich op Open Monumentendag de ogen uitgekeken naar de mooie 
versieringen van haard en huisbalk. Deze versieringen werden in de 18e eeuw vervaardigd 
en bleven tot op de dag van vandaag bewaard.   Het blijft de vraag of de roccoco 
versieringen van de hand zouden kunnen zijn van Hansse, een Duitse stucwerker die op dat 
ogenblik in de streek woonde en werkzaam was op o.a. het Hof van Riemen. 
 

                      
Foto’s  A. Geens 
 
Onze heemkringvrijwilligers kleedden de kamer aan zoals dit begin 19e eeuw zou kunnen 
geweest zijn en daarover ontvingen we vele positieve reacties.  Dat is een aansporing die ons 
sterkt om op de ingeslagen weg verder te gaan.  Ik wens dan ook uitdrukkelijk alle 
medewerkers aan deze geslaagde monumentendag te bedanken . 
 
Eerst en vooral René Van Loo voor de mooie tentoonstelling over de gebeurtenissen rond de 
Belgische revolutie, maar ook voor zijn aandeel in de gidsbeurten, net als Liljan Verstraeten.  
Het toezicht van Leo Buts en Jean Van Rompaey zorgde ervoor dat de grote volkstoeloop in 
goede banen werd geleid.   An Vertommen van de dienst cultuur en Anja Gevaert (archivaris) 
dank ik voor de administratieve ondersteuning en het onthaal.  Hans Rappoort en de 
mensen van de Gemeentelijke technische diensten worden bedankt voor het vervoer en de 
logistieke steun. 
 
En last but not least zijn we dank verschuldigd aan ons nagelnieuw heemkringlid Truus Van 
Bosstraeten en tevens buurvrouw van het huis Dens, voor het ter beschikking stellen van 
elektriciteit en water. En ook een pluim voor Emma Van Hemeledonck, zonder wiens hulp de 
te bezoeken ruimtes er niet zo netjes hadden uitgezien.  Ook aan ijverige helpers die hier 
eventueel niet zouden genoemd zijn :  hartelijk dank ! 
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Agenda 
 

 

Heemmuseum Die Swane is nu ook  te bezoeken in herfst en winter !   
 
Heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, Heist-op-den-Berg kent al jarenlang een vaste 
openingsperiode van maart tot einde oktober. 
 
Maar : vanaf het najaar 2018 krijgen de liefhebbers van heemkunde en antieke radio’s de 
gelegenheid om telkens op de eerste zondag van november-december-januari en februari 
een bezoekje te brengen aan ons knus verwarmd museum op de berg. 
 
Zondag 4 november 2018 is het museum open van 14 u. tot 18u. 
 
Uiteraard blijft zoals vanouds de toegang volledig gratis .  Men zegge het voort ! 

 

 

Vrijdag 2 november 2018   
 

 
 

 

 

Woensdag 14 november 2018   

 
In het kader van de herdenkingsactiviteiten bij het einde van W.O. I : 
 
Lezing door Bruno De Wever 
 

De Eerste Wereldoorlog. Triomf of zwanenzang van de Belgische natiestaat.  
 
20u  Zaal Velodroom CC Zwaneberg – gratis toegang. 
 

Op 2 november  is het exact 75 jaar geleden dat wijlen René 

Lambrechts,  verzetsstrijder, schrijver, heemkundige en oud-

archivaris werd gearresteerd door de Duitse bezetter.  Hem 

wachtte een gruwelijke lijdensweg als politieke gevangene, 

beschreven in zijn aangrijpend boek  “Wir Muselmänner”. 

Een herdenking van dit historisch feit vindt plaats in café  “Den 

Afgrond in de Swanekelder”, onder het heemmuseum,  op 

2/11/2018 om 20 u.  Iedereen is welkom ! 


