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Met de deur in huis 
 

Hoe ouder je wordt, hoe sneller de dagen jaar-na-jaar voorbijrazen.  Het is dan ook met 
enige verwondering dat ik merkte dat, op het ogenblik dat ik deze regels schrijf, onze 
secretaris me eraan moest herinneren dat we weerom bij de zogeheten ‘donkere dagen voor 
Kerstmis’ aanbeland waren. 
 
Mag ik u dan ook vooreerst niet alleen in naam van het heemkringbestuur doch ook in naam 
van mijn echtgenote en mijzelf u onze beste wensen aanbieden voor het komende en, als u 
dit leest, misschien al zeer nabije jaar 2017... 
 
Wat onthouden we zoal van het naar zijn einde lopende 2016 ?  Op wereldvlak deden zich 
dingen voor die men minder dan een jaar geleden amper voor mogelijk had gehouden.  Niet 
alleen aan de overzijde van de Grote Plas, maar ook in de Lage Landen bij de zee tuitten de 
oren van menige brave burger en werd er soms danig met de ogen geknipperd bij het horen 
en zien van wat er allemaal werd rond getoeterd in de media, zowel de klassieke als de 
zogeheten “sociale media”… 
 
Wat in onze eigen gemeente vooral op te merken viel, was onder meer de blijvende 
toestroom van nieuwe en verhuizende dorpsgenoten met als gevolg het creëren van 
bijkomende woongelegenheid. In relatie daarmee kregen we als heemkring heel wat werk 
toegeschoven voor het verlenen van advies bij het zoeken naar verantwoorde namen van 
straten in nieuwe verkavelingen, niet in het minst in onze meest rurale kerkdorpen.  In 
Itegem, Schriek en Wiekevorst bijvoorbeeld zorgden verkavelingen met tientallen, ja tot zelfs   
honderden nieuwe woongelegenheden vlakbij of zelfs in het dorpscentrum ervoor dat, zoals 
elders, het begrip “betonstop” pas naar het midden of - waarschijnlijker nog - naar het einde 
van de 21e eeuw toe (d.w.z. als het kalf verdronken is) enige relevantie zal kunnen krijgen.  
Dat de petitielijsten tegen een en ander in 2016 weer vlot rondgingen (was wellicht geleden 
van de tijd toen onze gemeente de Heistse zwaan op non-actief zette) is een vaststelling, die 
de burger ontegensprekelijk moed geeft.  Het is een duidelijk bewijs dat de eigenheid en de 
waarde van het eigen heem nog op handen gedragen worden door een grote meerderheid 
van autochtonen, die echt verknocht zijn aan hun straat, hun wijk, hun kerkdorp...  
 
Zoals in vele verenigingen ieder jaar het geval is, vielen ook in onze kring een aantal 
werkende handen weg omwille van ernstige gezondheidsproblemen, opnames in rust- en 
verzorgingsinstellingen, overlijdens, e.d.  Niet alleen in de familiale sfeer en bij onze geburen 
en kennissen, maar ook in onze eigen erfgoedvereniging kunnen we moeilijk naast dit 
gekende verschijnsel, eigen aan het voortschrijden van de jaren, kijken.  Zo zagen we ook 
hoe binnen ons bestuur enkele kranige oudgedienden, die jarenlang zeer actief bij onze 
heemkring en zelfs bij het bestuur ervan betrokken waren, de wens uitten om het wat 
rustiger aan te doen, zoals onze vroegere secretaris (tevens meester-schrijver) René Patteet 
alsmede onze ex-ondervoorzitter én gedurende decennia ‘rots in de branding’ Edgard Maes.  
Zowel aan René als aan Edgard betuigen we als heemkringbestuur en namens ons nog 
steeds uitgebreid en enthousiast meelevend ledenbestand bij deze graag onze dank en 
erkentelijkheid voor alles wat zij voor onze erfgoedvereniging gedaan en betekend hebben! 
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Het jaar 2016 was een jaar dat in de eerste plaats in het teken stond van erfgoedzorg en 
heemschut. Het meest tot de verbeelding sprekend iconische monument(je) dat, 
vertrekkend vanuit een opmerkelijke heemkundige actie, definitief voor het nageslacht zal 
gered worden in 2017, is voor de meeste (echte én ingeweken) Heistenaars ongetwijfeld de 
“Swanepomp” van onze grote kunstenaar Tuurke Vereecke. (zie ook pagina 16)  
 
Inmiddels worden wij in Heist er anno 2016-2017 met de dag meer en meer van verzekerd 
dat, dank zij de inzet van de gemeentelijke academie en de inspirerende inbreng van zijn 
directeur Dirk Lemmens, ook Vereeckes Swanepomp eerlang weer in al zijn glorie aan de 
voet van de berg zal prijken, nu de restauratiewerkzaamheden “in eigen beheer” door de 
academie prachtig op schema blijven.  Momenteel zijn de specialisten van de academie bezig 
met de - herstelling fase 2 - : verdere ontmanteling en fixatie van de gietijzeren kroon, 
onderzoek en fixatie van de steen, een activiteit die zal gevolgd worden door een 
offertevraag  voor het zandstralen van de smeedijzeren Vereecke-kroon. 
 

 
 

Een meesterstuk op weg naar restauratie… 
 

Wie over dit en andere ons (en u) nauw aan het hart liggende heemkundige 
aangelegenheden eventueel nog graag ’s een heemkundig boompje opzet, wordt van harte 
uitgenodigd op het Breugeliaans teerfeest van die Swane, dat plaats vindt op Verloren 
Maandag, 9 januari e.k.  Alle info daaromtrent is te vinden op pagina 20 van dit nummer.  
We bereiden ons ook al voor op de heropening van het heemmuseum op de 1e zondag van 
maart.  Kijk zeker eens in de agenda op de laatste pagina om te vernemen wanneer onze 
weefsters aan het weefgetouw plaats nemen !  
 
En dan nog iets om af te sluiten : onze penningmeester kijkt weer uit naar uw lidgeldbijdrage 
voor 2017.  Om daaraan te herinneren is er een overschrijvingsformulier gevoegd bij deze 
Swanekoerier… 
       Rik Van den Broeck 
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Uit het Archief Jozef Weyns : Contacten met heem- en volkskundigen 

Door zijn volkskundige interesse kwam Weyns in contact met een uiteenlopende groep 
heem- en volkskundigen. Verschillende van zijn professoren aan de universiteit in Gent zoals 
Frans Olbrechts, Stan Leurs en August Vermeylen hadden heemkundige en volkskundige 
interesse. Maar de mensen waarmee hij de beste contacten had, waren zijn 
generatiegenoten. Hieronder worden een viertal volkskundigen belicht die sporen in het 
leven (en het archief) van Weyns hebben nagelaten. 

Weyns leerde volkskundige en dorpsonderwijzer Jozef Van Rompay uit Onze-Lieve-Vrouw-
Waver kennen in 1947, nadat deze hem een brief schreef in reactie op een volkskundig 
artikel uit de krant. Jozef van Rompay was een rustige man en kon goed overweg met de 
dominante persoonlijkheid van Weyns. Tussen de twee families ontstond een innige 
vriendschap. Van Rompay en zijn echtgenote Annuschka vergezelden het echtpaar op hun 
reizen en uitstappen. 
 

 
 

Jozef Van Rompay en zijn vrouw Annuschka – Anneke – Beber,  
bij de plechtige heropening van het vernieuwde heemmuseum op 30 maart 1972. 

 

De Waverse ‘meester’ was een begenadigd fotograaf en ontwikkelde zelf zijn foto’s. Hij heeft 
er duizenden gemaakt, van de reizen en alle belangrijke gebeurtenissen binnen de familie 
Weyns en het Verbond.  
 
Ook voor Bokrijk maakte hij fotoreportages. Weyns spoorde Van Rompay aan om zijn 
enorme kennis van de geschiedenis van O.-L.-V.-Waver in een publicatie te gieten. 
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Toen in 1970 diens Bijdrage tot de geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in het land van 
Mechelen verscheen, schreef Weyns een voorwoordje voor het boek.  Van Rompay deed 
Weyns een luxueus exemplaar cadeau met de volgende opdracht :   

‘De grote voorman, Here Weyns 
en zijn lieve vrouw, 

zij wonen steeds in mijn gepeins, 
mijn hart is hen getrouw.’ 

 
Dr. J. Van der Ven was een Nederlands folklorist die in de jaren 1930 door Nederland trok 
met een aantal folkloristische films. De films konden rekenen op een ruime belangstelling en 
werden vooral getoond voor groepen werklozen. Tijdens de mobilisatie trok hij de aandacht 
van de legerleiding die graag een filmavond organiseerde voor de manschappen. Weyns 
leerde Van der Ven kennen toen hij hem in 1960 een brief schreef in verband met diens 
uitgave De haard in ons volksleven.1 Sindsdien onderhield hij contacten met Van der Ven en 
zijn familie. Ze stuurden elkaar artikels en Van der Ven hielp Weyns met documentatie voor 
Volkshuisraad. Van der Ven had een enorm volkskundig archief opgebouwd. Weyns hielp 
Van der Ven dan weer het archief onder te brengen in een Zuid-Afrikaans instituut. Na het 
overlijden van Van der Ven in 1973 tot aan zijn eigen dood hield Weyns contact met diens 
echtgenote Elise, een kenner van volksdansen. 
 
De jezuïet pater Versmissen, leraar aan het St. Jozefcollege te Turnhout, onderhield een 
nauw contact met Weyns, want ook deze pater had de gewoonte om de Kempen uit te 
kammen op zoek naar oude hoeven en molens. Weyns en Versmissen onderhielden een 
levendige briefwisseling, waarin ze elkaar wezen op interessante of bedreigde gebouwen. 
Versmissen fotografeerde veel en hielp Weyns op deze manier om voorwerpen en 
gebouwen te vinden voor de aankleding van het Openluchtmuseum. Versmissen was 
helemaal weg van Bokrijk.  Reeds in 1959 wenste hij als priester verbonden te worden aan 
het domein.  Hij en Weyns werkten een regeling uit om een kapelanie te vormen aan de 
rand van het domein,2 maar deze plannen gingen niet door.  

Tjaard W. R. De Haan was zowel volkskundige als schrijver, regisseur, leraar en redacteur. Hij 
woonde in Wassenaar, Nederland en hield zich meer bezig met de volkstradities, 
vertellingen en volksmuziek. De Haan was hoofdredacteur van het blad van het Nederlands 
Volkskundig Genootschap en zorgde onder meer voor de verspreiding van Weyns’ artikels in 
Nederland. Zowel Weyns als De Haan waren grote liefhebbers van volksmuziek en schreven 
zelf ook liederen. In de bescherming en verspreiding van de volksmuziek vonden ze dan ook 
een belangrijk gemeenschappelijk doel. De Haan vroeg Weyns’ medewerking voor tal van 
Nederlandse uitgaven, zo bijvoorbeeld aan een zakboek over Nederlandse Volkskunst 
uitgegeven door Elsevier.3 Ook steunde Weyns de activiteiten van De Haan. Zo stuurde hij 
een lovende brief naar de VPRO, de Nederlandse omroepstichting, toen deze een 
volksliederenprogramma uitzond, samengesteld door De Haan. 

     Sam Van Clemen & Sofie Wauters 

 (wordt vervolgd) 

                                                           
1
 AJW, nr. 1927, brief aan J. van der Ven, 24 mei 1960. 

2
 AJW, nr. 1198, brief van pater Versmissen, 15 september 1959. 

3
 AJW, nr. 1317, brief van Tj. De Haan, 19 september 1963. 
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Stambomendag in Begijnendijk op zondag 29 januari 2017 

Naar jaarlijkse gewoonte richt het GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM 
BEGIJNENDIJK een stambomendag in. 

Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen op deze 24ste STAMBOMENDAG, die zal 
plaats vinden op zondag 29 januari 2017 in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 te 
Begijnendijk (van 09.00h tot 18.00h). 

Door de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide 
genealogische verzameling ter beschikking gesteld worden voor de geïnteresseerde 
stamboomliefhebber of familievorser.  Parochieregisters, volkstellingen e.a. van de streek tussen 
Mechelen, Hever, Heist-op- den-Berg, Diest, Scherpenheuvel, Westerlo, Leuven en Aarschot 
kunnen vrij geraadpleegd worden naast onze verzameling van Begijnendijk en Betekom. 

CONTACT + INFO : PRIJCK Paul, prijck.paul@hotmail.com ;     WIJNS Frans, tel.: 0478 309 485. 

Voor genealogische informatie en ondersteuning in uw opzoekingen kan u steeds terecht bij: 

  VAN HERCK Roger, molenwiek@hotmail.be . 

 

Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDIJK :  elke laatste zondag van de maand van 
09.00h tot 11.30h; 

GA & DC BEGIJNENDIJK 

Kerkplein 3 
3130 BEGIJNENDIJK 

mailto:prijck.paul@hotmail.com
mailto:molenwiek@hotmail.be
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Een aanwinst voor het heemerf 
 

 
 
Deze mooie en fris ogende rustbank geeft sinds kort nog meer standing aan het heemerf 
Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve. 
 
Het restaureren van de bank is het werk van Emile Van Pelt, die dit jaar de taak van 
molenaar heeft opgenomen naast Marcel  Heirman.   Mil is uiteraard ook onmiddellijk 
toegetreden als lid van heemkring Die Swane en heeft zich op korte tijd laten kennen als een 
enthousiaste  molenaar en een handig ambachtsman, waarvan deze fraaie zitbank het bewijs 
levert. 
 
Ook de Kaasstrooimolen is voor onze nieuwe molenaar een werkterrein waar hij permanent 
waakzaam is om te vermijden dat een monument als de houten windreus al te veel te lijden 
zou hebben van een gebrek aan onderhoud.  Een deskundig houtbewerker is daarbij 
uiteraard van goudwaarde.  Bedankt, Mil ! 
 

         (red.) 
 

P.S. Hieronder zien we links een verrotte zoomplank van de Kaasstrooimolen ;  rechts de door Mil Van Pelt met 
veel stielkennis vervaardigde nieuwe exemplaren (er werden zelfs al een paar stuks als reserve voorzien !). 
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Haring zoals in de tijd van toen.  Week van de smaak in de Pandoerenhoeve 
 
Op zaterdag 12 november lieten 55 enthousiaste haringeters zich vergasten op een (of 
meerdere exemplaren) met veel zorg gebakken “lammeke-zoet”, bij ons beter gekend als 
“zouten hering”.  In de afgeladen volle Pandoerenhoeve was de stemming weer opperbest, 
zoals te zien aan de  vrolijke haringeters op deze foto’s.    (red.) 
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Uit een familie-overlevering : een vredevol oorlogsverhaal anno 1918 

In het dagboek van Heistenaar Raymond Van Loo, herbergier en winkelier in stoffen, staat 

vermeld dat van 25 tot 28 oktober 1918 Duitse soldaten levensmiddelen bedelden in het 

Heistse.  De organisatie van het Duitse leger was toen helemaal ontwricht.  De Duitse 

bezetter trok zich chaotisch terug.  De Eerste Wereldoorlog liep op zijn einde.  

Op één van die avonden einde oktober gebruikte Ferdinand Verhaegen, mijn grootvader, 

aan de lange tafel het avondmaal met zijn groot gezin, vijf zonen en vier dochters.  

Grootvader was de veldwachter van Hallaar. 

Buiten viel de duisternis in, toen er op de achterdeur werd geklopt.  Eén van mijn oudste 

ooms maakte open. Twee Duitse soldaten, eigenlijk nog jongens, stonden voor de deur en 

vroegen bedeesd : “Bitte, ein wenig Essen… wir haben heute noch nichts gegessen… Bitte ?”  

De zoon van de veldwachter trok de deur verder open, waarbij de jeugdige infanteristen 

grootvaders jas en kepie aan de kapstok zagen hangen.  Eerbied voor uniformen was hen 

ingeheid.  “Entschuldigung…” klonk het, uit respect voor het opgemerkte 

veldwachterstenue. Maar grootvader maakte een uitnodigend gebaar : “Kom maar…!”  Hij 

zag geen gevaarlijke vijanden maar twee vertwijfelde jongvolwassenen.  En bang was hij 

zeker niet. 

 

 

Veel werd er niet meer gesproken.  Twee stoelen werden bijgezet, ook borden en bestek.  

De soldaten tastten rustig toe. 

Nadien bedankten ze uitdrukkelijk voor het versterkende maal.  Ik hoor mijn vader hun 

woorden nog herhalen met een krop in de keel : “Der Krieg ist beëndet, endlich… wir gehen 

nach Mutti zurück…”. In het huis van de Hallaarse veldwachter was de vrede al een feit. 

Leo Verhaegen 
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Plan uit 1708 van de Heistse berg deskundig  hertekend ! 
 
In het laatste nummer van de Swanekoerier 2016 konden onze lezers kennis maken met een 
oeroud getekend plannetje van het Heistse Kerkplein, met daarbij de transcriptie van de 
erop aangebrachte teksten.  Omtrent  de wirwar aan wegeltjes die in die tijd de berg 
moesten ontsluiten moest de Swanekoerier-redactie ootmoedig bekennen  : een kat vindt er 
haar jongen niet in terug !  Zonder omwegen werd dan ook toegegeven dat het bekijken van 
zo’n kaartje voer is voor speculaties.  En, zoals al vaker werd bewezen, is speculeren soms 
gevaarlijk, zeker voor wie blindelings meegaat met vertrouwenwekkende informatie.  
Vermits op de foto die te vinden is in de Erfgoedbank van Kempens Karakter het oude 
voogdijhuis was aangeduid met de letter “D” (commentaar bij foto nr. GAH001000457 :  …we 
herkennen o.a. de Sint-Lambertuskerk met het ommuurde kerkhof (links) en de oudste afbeelding van 
het vroegere Voogdijhuis (met de letter D in het dak….) bleef natuurlijk de vraag :  als D de voogdij 
moet verbeelden, hoe is dan het grote huis aan de rechterkant (met letter B) te verklaren ?  Op nogal  
vermetele wijze werd de afbeelding op het plannetje gekoppeld aan  een bestaande tekening uit 
1738 van het Hof van Riemen…  Maar we wisten ook wel : dit is een vrij onwaarschijnlijke 
interpretatie, duidelijk gemaakt door de gebruikte terminologie “zou kunnen” en “gesteld dat”. 
 
En zie : zoals verwacht kwamen de reacties van onze leden, waarop we altijd stiekem hopen, prompt 
de Swanekoerier- redactie binnengerold.   Zowel Jef Verhaegen uit Hulshout als Geert Andries uit 
Betekom hadden onmiddellijk door dat er iets niet pluis was met die nogal roekeloze speculatie : het 
huis met letter D rechts van de kerk kon immers, aldus Jef en Geert, onmogelijk het voogdijhuis zijn, 
zoals de Erfgoedbank aangeeft.   Het voogdijhuis staat er wel degelijk op, maar dan wel uiterst  rechts 
op de tekening, namelijk het huis met de letter B, net dat waarin de redactie in arren moede en met 
tegenzin het Hof Van Riemen  meende te ontwaren, vermits werd voorgehouden dat de voogdij het 
huis met letter D was. 
 

Geert schrijft :  Wanneer men de kaart goed bekijkt kan het gebouw D niet het voogdijhuis 
zijn, want het gebouw D ligt duidelijk aan de Plein en maakt deel uit van de ovale 
woongordel die het plein afsluit. De Voogdij is duidelijk het huis B, herkenbaar aan de 
trapgevel en aan de straten die er langs liggen : weg 4 is de Kerkhofstraat, die nog steeds 
richting Bruggeneinde loopt, weg 2 is de Kloosterstraat, langs waar men (vanuit het Plein 
gezien) nog steeds richting Booischot, Aarschot, enz. rijdt, en weg 5 is de Voogdijstraat. Dit 
kaartje geeft m.a.w. alleen de oostelijke Bergtop met het centrum van Heist weer ; het Hof 
van Riemen komt er niet op voor.  Het zou me niet verbazen dat het getekend werd om iets te 
doen aan het rare kluwen van voetweggetjes en straten tussen het Plein, de Voogdij en 
Hallaar. In de huidige situatie loopt de Kerkhofstraat rechtstreeks over in het Plein, wat een 
duidelijke rationalisering betekende met de in 1708 weergegeven situatie.  Jef Verhaegen 
kwam tot een gelijkaardige interpretatie. 
 

Er werd ons ook gemeld dat er wellicht meer schijnt geweten te zijn over de rechtszaak waar 
het plannetje bij hoort.  Die zou te maken hebben met een dispuut (over een wegenis…?) 
tussen de pastoor en de heer van Heist.  We hopen dat de ter zake beslagen heemkundige 
vorsers daar hun licht eens laten over schijnen.  Zo valt er wellicht nog wat te ontdekken 
over het grote, enigszins raadselachtige gebouw op de tekening, aangeduid met de letter 
“D”.  We mogen dus besluiten dat het zeker NIET de oude voogdij was, zodat alvast die 
discussie niet meer aan de orde is.  Rest alleen nog het aanpassen van de uitleg bij de foto 
op de Erfgoedbank.  Wordt misschien vervolgd… ! 
          (red.)     
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Een vondeling uit Mechelen in Schriek. 
 
Enige tijd geleden kwam ik tijdens een koffieklets (of was het "beurzen" of "beuzzen" 4) met 
wat bejaarde mensen, die in de ommegang veel te vertellen wisten over de grote en kleine 
dingen in het dorp, te weten dat de grootvader van "Dore van Rime Cis" een vondeling was 
uit Mechelen. De bij- of roepnaam van Dore was me uit lang vergleden tijd altijd bijgebleven. 
In mijn adolescentie was ik al eens met mijn grootvader op bezoek geweest bij "Dore van 
Rime Cis", maar van zijn echte naam was ik me nooit bewust geweest: Isidoor Van Hof. Zo 
gaat dat met toenamen die mensen meestal gebruiken als ze het hebben over mensen uit 
hun directe omgeving. De werkelijke naam komt dan dikwijls al vlug in de vergetelheid. 
 
Van Hof is een meer gewone familienaam die niet direct doet vermoeden dat het om een 
vondeling gaat. In het geven van vondelingenfamilienamen zitten meestal bepaalde 
wetmatigheden. Een logische naamgeving voor een vondeling was of is hem of haar te 
noemen naar de vindplaats, naar het tijdsmoment, naar de weersomstandigheden, naar de 
vinder, naar de kenmerken van het kind. Enkele voorbeelden: Yskout, Van Buyten, Winters, 
Vander Winden, Van Paeschen, ...  
 
Het fenomeen vondeling is niet zeldzaam. Vondelingen zijn er wellicht zolang er mensen zijn. 
Iemand die stamboomonderzoek doet stoot bijna onvermijdelijk op een doodlopende 
vondelinglijn. Achter elke vondeling zit het drama van een vrouw, een meisje, haar ouders 
en het kind. Vondelingen zijn meestal een klein stukje uit een grote poel mensenverdriet en 
daar ligt gewoonlijk de bron van hun (familie-)naamgeving. Maar er zijn dus ook 
vondelingennamen die niet zo gemakkelijk te herkennen zijn omdat ze meer doen denken 
aan de oorsprong van familienamen die voornamelijk terug te voeren is tot een viertal 
bronnen:  

- Patroniemen en metroniemen: dit is zonder twijfel de grootste groep. De meeste zijn de 
naam van een voorvader (patroniem). Maar er is ook een kleine groep die teruggaat op 
de naam van een voormoeder (metroniem). We herkennen het patroniem het best in de 
naam Janssens. Het is ook de ideale naam om de naamevolutie duidelijk te maken: Jan – 
Jans – Janssone – Jansseune – Janssens – Jansens – Jansen. 
 
- Beroepsnamen: Deze groep familienamen is ook vrij omvangrijk. Ze bevatten zowat het 
volledige palet van beroepen uit de Middeleeuwen en daarna. Enkele voorbeelden: De 
Backer (bakker), De Smet (smid), De Cuyper (tonnen- of kuipermaker), ... 
 
- Namen ontleend aan lichamelijke eigenschappen: allerlei eigenschappen, lichamelijke en 
andere, kregen een neerslag in onze namen en die zijn na vele eeuwen nog boeiend. 
Enkele voorbeelden: De Bruyn, De Swert, De Witte, De Roeye (naar haarkleur en soms 
naar kleur van de huid), De Grove (ruw uiterlijk), ... 
 
- Namen uit natuur en omgeving: de zogenaamde geografische namen leren veel over de 
omgeving waarin onze voorouders leefden en ook wel over de eerbied en het ontzag die 
ze hadden voor hun leefwereld. Enkele voorbeelden: Van den Bosch, Van Looy, 
Laeremans, Van den Abeele, Vander Linden, ... 

                                                           
4
 Zie het artikel "Beurzen" in het De Swanekoerier nr. 4, jaargang 2016.  
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Bovenstaande gaf de aanleiding om het medegedeelde van mijn zegslieden eens nader te 
onderzoeken om zo de toedracht van de gegeven vondelingennaam Van Hof te achterhalen. 
 
Aan de hand van bovenstaande summiere gegevens startte ik mijn genealogisch onderzoek 
en al vlug vond ik de levensakten (geboorte-, doop-, huwelijks-, overlijdens-, en 
begrafenisakten in de Burgerlijke Stand en Parochie Registers) van Isidorus Franciscus Van 
Hof (°Schriek, 1893) en zijn voorouders in de tegenwoordig makkelijk te raadplegen 
genealogische internettoegangen. 5  
 
De grootvader van "Dore van Rime Cis" bleek inderdaad op 19 augustus 1824 te vondeling 
gelegd te zijn in Mechelen. Hierna volgt transcriptie en afbeelding van de inschrijving in de 
Burgerlijke Stand, geboorten, van Mechelen. 
 
 

In het jaer duijzend acht honderd vier en twintig den een en twin- 
tigsten augustij naenons, Laurentius Petrus Dusart schepen officier van den 
Burgerlijken Stand der stad Mechelen, provincie Antwerpen, behandigd 
het volgende betuijgschrift. 
   Pro Justitia 
Het jaer duysend acht honderd vier en twintig den twintigsten 
augustij, wij Jacobus Josephus De Bruijn, kommissaris van  policie 
der stad Mechelen, provincie Antwerpen, gisteren avond ontrent tien ueren 
door het verhael der stads dienaeren, onderrigt zijnde dat een nieuw gebooren 
kind in het portael der herberge het hof van Spagnien, gestaen in den Groten 
Brul, was te vinden gelijd, hebben bevolen het zelve op onzen bureel te 
brengen, alwaer het ontbloot zijnde het heeft gebleken dat dezen vondeling 
van het mannelijk geslagt is; hij droeg voor kenteeken onder zijnen doeken 
op der borst, de helligt van een speelkaert verbeldende herten heer overhoekig 
doorsneden, en was gekleed met een kinder hul 6 met kant verciert, een 
slaepkapje van witte catoen met roode bloemkens, een hemdeken, een 
rood catoene slaeplijf en voords in eenen blauwen lijnwaeten doek gewon- 
nen; wij hebben dit kind in handen van den perzoon, bijzonderlijk gelast 
voor de vindelingen te zorgen bevolen, tot dat de regering deezer stad daer 
schikkingen sal hebben overgenomen. 
Aldus gedaen ende gesloten te Mechelen den dag, maend en jaer als boven 
geteekend J.J. De Bruijn, kommissaris van policie. 
Naer voorleezing van gemeld betuijgschrift ende vertooning van het kind dat 
in genoemd, hebben wij aen het zelve den naem gegeeven van Rumoldus 
Van Hof, is het zelven gesteld in handen van d'administratie der 
Burgerlijken Godshuysen om aldaer opgevoed te worden en hebben daer van 
opgemaekt de tegenwoordige acte. 
                           Gedaen te Mechelen den dag, maend en jaer als boven. 
                                                                                     [get.] Dusart 
 

                                                           
5
 Zoals het Rijksarchief Belgie - http://search.arch.be/ ; FamilySearch = https://familysearch.org/catalog/search 

en http://www.bloggen.be/schriek/. 
6
 hul: doek, omslagdoek; kledingstuk in het algemeen. 
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De vondeling bleek dus zijn familienaam gekregen te hebben uit de vindplaats: het portael 
der herberge het hof van Spagnien, gestaen in den Groten Brul te Mechelen. Als voornaam 
koos men voor de patroon van Mechelen, Rumoldus.  
 
De herberg "Hof van Spagnien" in Mechelen bestaat al lang niet meer, maar aan de hand 
van de Verzameling Berlemont in het Stadsarchief van Mechelen konden we de plaats waar 
Rumoldus Van Hof te vondeling gelegd werd lokaliseren. In een akte uit 1790 kunnen we 
lezen: ... huys gestaen in den Brul op den hoek van Schaelstraete genaemt het "Groen Huys", 
de zelve straete ter eenre ende het huys het "Hof van Spagnien" ter andere. ...  
In de loop van de 19de eeuw veranderde de naam van het laatste pand in "Herberg de Geyt". 
In een akte uit 1864 lezen we: ... het "Groen Huys", Brul 48, regenotende de Schaelstraet en 
van d'andere de "Herberg de Geyt", voorheen het "Hof van Spanjen".  
 
Met deze informatie kunnen we stellen dat de herberg "Hof van Spagnien" gestaan heeft in 
de Bruul op de hoek met de Borzestraat. Beter bepaald, het "Groen Huys" en het "Hof van 
Spagnien" stonden in de Bruul tussen de Borzestraat en de Schaalstraat. Het pand "Hof van 
Spagnien" is echter in de loop van de 20ste eeuw gesloopt en vervangen door een moderner 
appartementsgebouw. Heden ten dage is op deze locatie de kledingszaak "Tiffanys" 
gehuisvest. Ter plaatse een beeld vormen van de vindplaats van Rumoldus Van Hof lukt niet 
meer, maar aan de hand van onderstaande foto uit 1920 kunnen we ons wellicht toch nog 
een gedacht vormen. Toen was er de handelszaak van fotograaf Ferdinand Bossut gevestigd. 
 

 
 
In het opgestelde procesverbaal komen we ook te weten hoe de vondeling Rumoldus Van 
Hof gevonden werd. Hij was namelijk gekleed in een omslagdoek met kant versierd, een 
slaapkapje van wit katoen met rode bloemetjes, een hemdje, een rood katoenen slaaplijfje 
en gewikkeld in een blauwe lijnwaden doek. Onder de doeken vond men op de borst de helft 
van een harten heer speelkaart, overhoeks versneden. 
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Verder vernemen we nog dat Rumoldus Van Hof in handen gesteld werd van de Burgerlijken 
Godshuysen, waar hij opgevoed zou worden. Hoe het verder vergaan is met de vondeling 
heb ik niet onderzocht, maar wellicht zal hij al op jonge leeftijd uitbesteed zijn. 
 
Ik weet niet of het iets te maken heeft met de vondeling Rumoldus, maar in het op 
historische feiten gebaseerde toneelspel "De heks van Mechelen" van Luc Van den Briele 
komt een "Hof Van Spagniën" voor en is één van de personages de "hoerenwaard uit het 
Hof van Spagniën". De korte inhoud van het toneelspel in 15 taferelen is als volgt: Katelijne, 
een jonge vrouw, is op weg naar haar oom in Scherpenheuvel. Onderweg wordt ze meegelokt 
door Geeraard, een duivel. Deze brengt haar naar een bordeel, waar ze als hoertje aan het 
werk moet. Dan neemt hij haar mee naar de hel, waar ze bij Steertaff een bloedcontract 
ondertekent. Katelijne vlucht, en wordt als een dolende eenzame van de straat gehaald door 
mevrouw Hendriks. Bij kleermaker Hendriks moet Katelijne hard werken, wat zij gauw beu 
wordt. Dan krijgt ze het bezoek van Jacomijne, een vriendin van Geeraard. Deze vrouw wijdt 
Katelijne in in het mysterie van de kruiden. De familie Hendriks merkt dat er wat fout is met 
Katelijne, ze laat pater Gerardus komen om Katelijne te overlezen. Pater Gerardus bijt in een 
appel van Jacomijne en wordt hierdoor betoverd. Katelijne wordt uit Antwerpen verjaagd. 
Met boer Rijckaert trekt ze mee naar Mechelen. Daar belandt ze bij Heer Van Battenbroeck. 
Hier wordt ze als heks ontmaskerd. Schout Van Kinschot en beul Geraard Van Wassenbergh 
nemen haar gevangen. Na onmenselijke folteringen gaat ze tot bekentenissen over. Katelijne 
(Catharina Janssens °Aarlen, 1606 - † Mechelen, 4 januari 1642) wordt ter dood veroordeeld 
en terechtgesteld. 7  
 
Maar het "Hof van Spagnien" in bovenstaand toneelspel was niet gelegen op de Bruul te 
Mechelen, maar op de Vrijdagmarkt te Antwerpen. 8 Alwaar Katelijne aangezet werd tot 
dronkenschap en ontucht. Misschien kunnen we beide herbergen "Hof van Spagniën" over 
dezelfde kam scheren en werd de herberg in Mechelen ten tijde van Rumoldus Van Hof 
uitgebaat door een hoerenwaard(-in)? en was Rumoldus de vrucht van ... ?  Maar eerlijk, we 
weten het niet en zullen het wellicht nooit achterhalen!  
 
In het jaar 1866 woonde de 41-jarige metser Rumoldus Van Hof in Putte en huwde hij te 
Schriek met een "meisje, of beter gezegd jonge juffrouw of dochter, van Schriek" en kwamen 
er aldaar nazaten. Zo zag de vader van "Dore van Rime Cis" het levenslicht te Schriek in 
1868, hij kreeg de naam Joannes Franciscus Van Hof of beter gekend met zijn roepnaam 
"Rime Cis". En zo kunnen we nu ook de roepnaam van Isidorus Franciscus Van Hof verklaren: 
"Dore" van zijn eigen naam Isidorus - "Rime" van zijn grootvaders naam Rumoldus - "Cis" van 
zijn vaders naam (Joannes) Franciscus. 
 
De vondeling Rumoldus Van Hof, door bejaarde mensen van Schriek nog weten noemen als 
"de Rime", verwisselde het tijdelijke met het eeuwige in zijn 76ste levensjaar in Schriek. Op 
de  website http://www.bloggen.be/schriek/ vonden we samengevat hoe hij opgenomen is 
in de parochiale overlijdensakten van Schriek: VAN HOF Rumoldus 1899.12.08 ° Mechelen 
19.08.1824 z(oon van) onbekende ouders e(chtgenoot van) Heremans Maria. 
          Eric Van Loo 

                                                           
7
 http://www.amateurtoneel.be/VTA/Fiche%20B/Briel%20Luc%20Van%20-

%20De%20heks%20van%20Mechelen.htm 
8
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Katlijne_Janssens. 
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Schenkingen 
 
Heemkringlid Louis Van den Meutter schonk 149 doodsbrieven uit de jaren dertig van vorige 
eeuw.  Het betreft hoofdzakelijk overleden inwoners van het toenmalige Heist-Centrum.  
 
Van Jozef Wauters uit Hulshout kregen we, uit de verzameling van zijn vader Marcel 
Wauters, enkele dozen met doodsprentjes.  Het zijn de dubbele exemplaren van een 
collectie die was verkocht.  Deze gedachtenisprentjes zijn opgenomen in het klassement dat 
de heemkring daarvan heeft opgezet. 
 
Edgard Maes, bestuurslid van heemkring Die Swane – die thans verblijft in het RVT 
Berkenhof - schonk 66 boeken en ingebonden tijdschriften, waaronder kunst- , 
godsdienstige-, heemkundige- en geschiedkundige boeken.  Zij worden opgenomen in de 
heembibliotheek en blijven aldus zorgvuldig bewaard. 
 
Annita Van Rompaey uit Bonheiden, zuster van bestuurslid Jean Van Rompaey, schonk haar 
plechtige-communiekleed dat ze in de meimaand 1967 heel fier had gedragen in de Heistse 
Sint-Lambertuskerk.  Het kleed diende maar één en dag ; het was een van de toen gangbare 
mini-trouwkleedjes en het was te zien op de in 2016 lopende thema-tentoonstelling “Eerste 
en plechtige communie” in het heemmuseum. 
 
Alle milde schenkers worden hartelijk bedankt. 
 
Hierbij doen we een oproep aan de lezers die bijzondere voorwerpen willen ter beschikking 
stellen om ze te bewaren voor de volgende generaties.  We denken meer bepaald aan oude 
doodsbrieven en -prentjes, communie- en trouwkleren, gebruiksvoorwerpen, kunstwerkjes, 
enz.  Daarvoor mogen ze zich altijd wenden tot een van de bestuursleden, vermeld 
achteraan in deze Swanekoerier. 
 

 

Ledenbijdrage 2017 niet vergeten !  

Nu dit eerste nummer van De Swanekoerier van de persen is gerold, herinneren we onze 
leden eraan om onverwijld het lidgeld voor het jaar 2017 over te maken.  Heel wat leden 
hebben hun bijdrage al spontaan betaald, maar ter attentie van wie dat nog niet heeft 
gedaan is een overschrijvingsformulier bijgevoegd als geheugensteuntje. 
 
We zijn erin geslaagd om dat lidgeld zeven jaren op rij ongewijzigd te laten, maar voor het 
komende jaar is er een kleine verhoging van de bijdrage ; die bedraagt vanaf 2017 het ronde 
maar nog steeds bescheiden bedrag van 10,00 euro. 
 
Ons ledenblad De Swanekoerier, dat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering heeft ondergaan 
met o.m. een omslag in kleur, krijgt u er om de twee maanden zo maar bovenop ! 
 
Schrijf uw lidgeldbijdrage dus zo spoedig mogelijk over op het rekeningnummer van 
heemkring  Die Swane :  BE13 4161 0959 5139.  Alvast bedankt ! 
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Huldiging van kunstsmid A. Vereecke te Heist-op-den-Berg (29/9/1935) 

Een Swanekoerier waarin geen aandacht gewijd wordt aan de Swanepomp en/of zijn maker, 
de artistiek zeer begaafde Tuur Vereecke ?  Noch onze redactie, noch onze vele trouwe 
lezers, zouden daar genoegen mee nemen.  
 
Want, dat Vereecke een groot kunstenaar was, is niet zo maar een loze bewering. Zijn nog 

altijd in Heist aanwezig zijnde meesterwerk “Valk en Wezel “(1929) bijvoorbeeld werd 

uitverkoren om in 1930 te figureren op de kunstexpositie naar aanleiding van de 

wereldtentoonstelling in Antwerpen!  Definitieve erkenning en waardering kregen Vereeckes 

kunstwerken na een reeks tentoonstellingen in de jaren 1941-1943. En toen Winston 

Churchill begin 1945 een bezoek bracht aan het nog maar recent bevrijde Antwerpen, kreeg 

deze vooraanstaande Engelse staatsman vanwege burgemeester Camille Huysmans als 

geschenk een smeedwerk van... onze eigen Tuur Vereecke aangeboden!   

 
Zo straalde de ster van kunstsmid Arthur Vereecke stilaan niet alleen fel in de eigen 
contreien, maar evenzeer in het buitenland.  Met een deelname aan de tentoonstelling van 
het “Salon des Expositions Nationales du Travail de France” in Parijs zette Arthur Vereecke 
de kroon op een merkwaardige en lange kunstenaarscarrière. 
 
Vandaag publiceren we graag het verslag over de plechtige inhuldiging van het door de 

Heistenaars meest gekoesterde meesterwerk van Vereecke, de Swanepomp, op 29 

september 1935..9  Dat uiterst breedvoerig verslag verscheen op 5 oktober 1935  in het 

gekende plaatselijk weekblad Ons Nieuws, dat alles wat reilde en zeilde in Heist en 

omstreken toch wel van zeer nabij opvolgde :  (We citeren integraal, maar hanteren wel een 

hedendaagse spelling) 

’t Was kort na twee in de namiddag dat aan de Statie te Heist verenigd waren de 
verschillende muziekmaatschappijen der gemeente, de leden van de gemeenteraad, 
het feestcomiteit en kunstsmid Vereecke, met zijn familieleden, waarbij zich eveneens 
vele vrienden en bewonderaars van de gevierde hadden aangesloten. 
 
Juist was het signaal tot vertrek van de optocht gegeven, toen de deelnemers vergast 
werden op een extra nummer, dat op het feestprogramma niet vermeld stond en ’t 
welk onder de vorm van een plassende regen de feestvierders deed uiteenstuiven. 
 
Pas echter hadden de hemelsluizen een weinig afgesloten en de inzegening van het 
feest geëindigd  of de optocht werd opnieuw in orde gezet en zo zagen wij 
achtereenvolgens voorbij trekken, onder de tonen van vrolijke aria’s de 
fanfaremaatschappijen “Moed en Volharding, “De Ware Vrienden”, “Rust Roest”, 
“Doe stil voort”, “Geluk in ’t Visschen” en Ste. Cecilia, gevolgd door kunstsmid 
Vereecke en zijn familie, samen met de gemeente-overheid en het feestcomiteit. 
 

                                                           
9
 Zie ook De Swanekoerier nr. 2 – 2016, p. 48 :  “1935 – Toen een nederige dorpspomp werd gepromoveerd tot 

monument” 
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Op het Pleintje aan het omsluierd gedenkteken werd halt gehouden. Door heer 
Lodewijk Liekens, onze gekende archivaris en ijverig opzoeker naar al wat oud Heist 
betreft, werd in korte woorden historiek gemaakt van ons gemeentewapen en tevens 
werd door hem het gedenkteken, waarvan ondertussen de sluier werd weggenomen, 
in naam van kunstsmid Vereecke aan de gemeente overhandigd, waarna de 
koninklijke fanfare Ste. Cecilia het vaderlands hymne uitvoerde. 
 
Heer burgemeester P. Van Roosbroeck dankte in naam van de gemeente en wees 
erop hoe kunstsmid Vereecke Heist wist te begiftigen met een kunstgewrocht, dat 
terzelfdertijd een symbolische verheerlijking was van haar gemeentewapen. Hij deed 
een warme oproep tot al de Heistenaren om de liefde tot hun gemeente hoog te 
houden en dankte insgelijks al degenen welke hadden meegewerkt tot het 
welgelukken van het feest. 
 
Nadat heer E. Wouters, provinciaal raadslid, in naam der vrienden van Vereecke, 
dezes lof had gemaakt en zijn verdiensten geprezen, zette de optocht zich opnieuw in 
beweging, opwaarts naar de berg toe, alwaar ten Gemeentezale een officiële 
ontvangst plaats had, waarna de gehuldigde tot aan zijne woning werd geleid. Hier 
werden hem nog serenades gebracht door de maatschappijen Rust Roest, Ste. Cecilia 
en “Doe Stil Voort”, kringen waarvan hij lid is. 
 
Wij zouden onze plicht te kort komen, moesten wij dit bondig overzicht sluiten, zonder 
onze bewondering uit te drukken over het prachtig kunstwerk dat kunstsmid Vereecke 
voor onze gemeente vervaardigd heeft. Wij zijn overtuigd dat alle kunstkenners met 
lof over zijn werk zullen spreken, en dat iedereen zal getuigen dat onze verdienstelijke  
dorpsgenoot een waardig kunstenaar is in zijn vak. 
 
Wij bidden de heer Vereecke dat, bij al de lofbetuigingen welke hij dezer dagen mocht 
in ontvangst nemen, hij ook deze voege van “Ons Nieuws”, hetwelk hoopt dat ook in 
de toekomst het werk van  Arthur Vereecke naar waarde zal beoordeeld worden tot 
rechtmatige zelfvoldoening en tot roem onzer gemeente. 
 

En bij die plechtige – volgens voorgaand bericht in Ons Nieuws kletsnatte – onthulling van 
het smeedwerk op de Swanepomp, hoorden de nodige toespraken.  Hier volgt de 
redevoering van Lodewijk Liekens op die 29e september 1935 :  
 

Mevrouwen, Mijnheren, 
 

Het is nu nagenoeg drie en een halve eeuw geleden dat onze voorouders de blanke 
zwaan als gemeentewapen hebben aangenomen.  Dat was ten gevolge van een 
Privilegie waardoor ons dorp de rang van Stad verwierf, maar dewijl het niet van 
muren omringd was, noemde men het “de vrijheid”. Dat was een grote gebeurtenis, 
een eigen zegel te mogen hebben, terwijl in al de omringende gemeenten het wapen 
van de heer van die plaats als gemeentezegel gebezigd werd. 
 

Sedert die tijd en tot aan de Franse Omwenteling, werden hier in de oude vrijheid alle 
akten met de Zwaan bezegeld – de zwaan zonder vlek noch erg, staande op een 
bergsken, zoals oude schriften vermelden-, zelfs in de kerk werd de zwaan op het 
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autaar verheven, daar prijkt ze op een zilveren ciborie, waarbij in het Latijn te lezen 
stond: “Remonstrancie der Vrijheid van Heyst”.  Die oude ciborie wordt nog heden op 
de pastorij bewaard. 
 
Veel is er nog over de Heistse Zwaan te zeggen, maar daarvoor zijn wij eigenlijk niet 
hier gekomen... 
 
Een andere grote gebeurtenis was het die ons hier bracht: kunstsmid Arthur Vereecke 
heeft nu voor die Heistse Zwaan een gedenkteken, een bronzen standbeeld opgericht 
met een kunstig voetstuk in gesmeed ijzer, en hij biedt het als een dubbele verrassing 
de gemeente en het Heistse volk aan, als een geschenk en een herinnering aan de 
350e verjaardag van de Zwaan als gemeentewapen. 
 

 
 

En ik merk wel aan de algemene deelneming dat dit geschenk u welkom wezen zal (op 
dit ogenblik werd het gedenkstuk ontsluierd). 
 
Daar rijst nu voor ons ogen dat monument van ijzer. Het is gesmeed met een ijzeren 
wil en taai geduld, door een hand die het metaal wist te plooien en te kneden, als 
ware het bordpapier of klei, en door zachte en harde hamerslagen er allerlei grillige 
vormen wist uit te halen om die dan samen te verwerken tot een machtig geheel. 
 
Vereecke heeft, om zo te zeggen, zijn grote kunstenaarsziel in dit werk geopenbaard:  
“Arbeid adelt,  Kunst verheft”, zijn de spreuken die daar in het graniet gebeiteld staan. 
Die woorden zeggen alles. Daar staat ook nog een naam: “de Swanepomp”. Ieder 
weet nu wat de kunstenaar daarmee bedoeld heeft, namelijk een zinspeling op het 
wapen, op hert zegel onzer gemeente. 
 
En laat ons nu dat schone werk eens goed bekijken. Sommigen zullen misschien 
zeggen dat het een nabootsing is van de gekende pomp van Quinten Metsys te 
Antwerpen. Niets is minder waar! Die van ginder is de pomp of put van Quinten en 
deze hier de Arthur Vereecke-pomp; zij vonden hun ontstaan, en er ligt bij nader 
toezien een hemelsbreed verschil tussen beide, zo in opvatting als in stijlen nog veel 
meer in de afwerking en de samenvoeging der onderdelen. 
Hier vindt men geen enkele nagel die de takken en twijgen samenbindt; alles is met de 
hamer aaneen geklopt en gesmeed. 
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Wel heeft Vereecke zich laten beïnvloeden door het Antwerpse gedenkstuk en is zijn 
gewrocht daar in zekere zin een vrije omwerking van. 
 
Maar aanschouw nu die vier stevige pijlers, op elk daarvan rusten twee waterduivels, 
die men dolfijnen heet; zij vonden hun ontstaan in de fantasie en het brein van onze 
gevierde Smid. Hun koppen zijn door hem met hamer en beitel uit een klomp metaal 
gekapt, hun staart alleen is smeedwerk. 
 
De vier zwanen, die ook op de pijlers voorkomen, hebben geen uitstaans met het 
wapen van Heist, of hebben daarop geen zinspeling. Dolfijnen en zwanen zijn hier 
eenvoudig aangebracht als pompversiering en hebben geen andere betekenis. 
 
Ik wil hier vooral uw aandacht vestigen op het vlechtwerk, verbeeldende eiken takken, 
die de vier hoekpijlers onderling verbinden.  Zie die goed afgewerkte eiken bladeren, 
behalve stilering en groepering, zijn ze natuurgetrouw nagemaakt en bestudeerd. En 
dit alles in zuiver smeedwerk, geen nagels of aaneenlassing met oxygène, alhoewel 
dit veel gemakkelijker ware geweest. 
 
En zie daar nu bovenop, de bekroning, het eigenlijke standbeeld der Zwaan, gans in 
brons bewerkt, en met de hamer gesmeed. 
 
En nu nog een woord over de man die de hamer heeft vastgehouden. 
 
Wij hebben Arthur Vereecke nog gekend als leerling in onze tekenschool, maar hij is 
door die school niet gevormd; als kunstenaar heeft hij zichzelf gemaakt. Want hij 
vond het een vervelend en tijdrovend werk, dat tekenen met houtskool of potlood op 
een stuk papier. 
 
En hij greep seffens naar de smishamer en ja, naar de voorhamer en tekende daarmee 
zo maar direct op het hete vonken spattende metaal dat het klank gaf op het 
zwartglimmend aambeeld. 
 
Arbeid adelt, kunst verheft... Menigvuldig zijn de kunstgewrochten die onder 
Vereeckes hamer van het aambeeld zijn gevallen tijdens de snipperuurtjes. Ja, we 
spreken hier van “snipperuurtjes”, want de kunstenaar stichtte een groot gezin en dat 
gezin had ook zijn onderhoud nodig; er viel dus hard te werken, en toch vond Arthur 
nog de tijd om zijn kunstenaarsziel dat geestesvoedsel te verschaffen, waar zij zo zeer 
naar verlangde. Ook deze pompversiering is tijdens de snipperuurtjes tot stand 
gekomen. En zeg ons nu eens of er in deze omstandigheden vaak geen moed nodig is 
om jarenlang te arbeiden aan een ideaal, met het doel dat alles zo belangeloos weg 
te schenken aan zijn medeburgers, aan zijn dorp. Want het is voor u, voor ons allen 
dat de kunstenaar gewerkt heeft. 
 
Arthur Vereecke bedelt wel uw dank daarvoor niet af, maar gij zult hem die niet 
onthouden! 
       (red.) 
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Teerfeest van verloren maandag 
 
De traditie wil dat onze heemkring zijn jaarlijks teerfeest houdt op “verloren maandag” en 
dat is nog altijd de maandag volgend op de eerste zondag na Driekoningen.  In 2017 is dat de 
9e januari. 
 
Ditmaal is er gekozen voor een meer traditioneel eetfestijn, iets in Breugeliaanse sfeer. 
 
En… wat doet ons meer aan verloren maandag denken dan het alom gekende, maar toch 
typisch Antwerps worstenbrood ?  Die smakelijke hap, traditioneel vergezeld van een van 
onze roemrijke streekbieren, zoals het “bolleke” van brouwerij De Koninck of het hemels 
gerstenat van Westmalle, mag u dan ook knisperend warm op uw bord verwachten ! 
 

 

Maar er is meer !  Wie dat wil, kan het worstenbrood vervangen door een even traditionele, 
zoet bepoederde appelbol.  Het hele feestmaal ziet er zo uit : 
 

Een sprankelend glaasje om de eetlust op te wekken 

Een lichte groenteconsommé 

Worstenbrood of appelbol naar keuze 

Frikadellen met kriekenspijs 

Rijstpap met bruine suiker 

Koffie/Thee 

- Inbegrepen :  het aperitief en de dranken, de koffie en de thee.  
- Sigaren, geestrijke dranken en andere slaapmutsjes zijn voor eigen rekening. 
- Prijs : 30,00 euro, over te maken op rekeningnummer BE13 4161 0959 5139. 
 

Wel per persoon vermelden of er een worstenbrood of een appelbol verlangd wordt ! 
 

 
Het feest begint om  18 uur in de bovenzaal van brasserie en theatercafé “Het 3e bedrijf” in het 
cultureel  centrum Zwaneberg aan het  Cultuurplein in Heist-op-den-Berg.   Inschrijvingen zien we 
graag toekomen ten laatste op  3 januari 2017. 
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Ons VAN BAEL- verhaal !   
 
... We schrijven 1987. 
 
We hebben terug een bezoeker uit Australië : Léon Van Bael.  In 1986 bezocht hij ons ook. Veel 
familiebezoeken stonden toen op het programma.  Dat jaar wilden we hem een stukje van België 
laten proeven.  
 
We beginnen dicht bij huis met een autorit langs de verschillende dorpen rond Booischot. 
 Zo gaan we ook op verkenning naar de plaatsen waar zijn familie gewoond heeft. Een wegwijzer met 
de naam BAAL trekt onmiddellijk zijn aandacht. 
 
Hij vraagt ons of onze “roots” in Baal liggen. Wij hebben daar niet meteen een antwoord op, hebben 
daar zelfs nog niet bij stil gestaan. We blijven hem het antwoord schuldig.  Maar zijn vraag laat ons 
niet meer los… 
 
Zo begint ons VAN BAEL verhaal.  
 
Het is een verhaal dat mijn zus Martine en ik samen geschreven hebben.  In 1987 was er zeker niet 
de intentie om dit te doen.  Maar het volgen van een cursus genealogie in 1992 bij de heemkring van 
Heist heeft dit proces wel in gang gezet.  Tel daar nog een moeder bij die alles wat naar familie 
ademt verzamelt, dan ben je voor veel jaren  vertrokken. 
 
Ondertussen zijn we 25 jaar verder en stellen we ons de vraag : “Wat doen we met deze bagage?” 
We zijn het vlug eens.  We gaan onze jarenlange zoektocht verpakken in een boek. 
 
Het mag zeker geen boek worden waarin alleen data en namen vermeld worden ; er moeten 
verhalen bij en liefst met foto’s. 
 
De bezoeken aan de archieven hebben nu plaats gemaakt voor familiebezoekjes.  Sommige 
familieleden kennen we enkel van op papier, maar dit maakt het alleen maar prettiger.  Zij kennen 
ONS niet en “vice versa”.  Toch hebben we heel wat info losgepeuterd gekregen en het heeft ons een 
schat aan foto’s opgeleverd. 
 
De meeste van deze foto’s en verhalen hebben we verwerkt in ons boek, samen met onze 
stamboom. 
 
Nu ons VAN BAEL verhaal klaar is volgt al gauw de vraag :  “Hoe geraakt dit boek bij onze familie?” 
 
Hoog tijd om alle Van Baeltjes eens bijeen te brengen !. 
  
We weten dat “die van Jef Van Bael (Australië)” hun allereerste reünie hadden in 1990. 
Die van Frans Van Bael, maken er nog een jaarlijkse gewoonte van om samen te komen en die van 
Wies Van Bael (onze grootvader) hun familiefeest dateert al van 25 jaar geleden. 
 
Een warme oproep voor een reünie lanceren we in “ Het Gazetteke van VAN BAEL “. 
 
We steken er nog wat weetjes in, opgesmukt met nog nooit geziene foto’s en de trein is vertrokken. 
Een maand later kijken we voldaan terug op ons werk en wat nog moet volgen. 
 
De voorstelling van ons boek (op uitnodiging)  is voorzien op zondag 29/1/2017 te Pijpelheide. 
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DE FAMILIE VAN BAEL 
zoektocht naar de oorsprong van onze stam (boom). 

 
Het boek bevat 300 pagina’s, is gedrukt op glanspapier, ingebonden en in kleur. 
 
We hebben 150 familieleden kunnen warm maken voor dit evenement en ons VAN BAEL boek. 
Misschien zijn er nog vele Van Baeltjes die zich aangesproken voelen en zich afvragen of zij ook in het 
VAN BAEL verhaal passen en of zij ook een plaatsje hebben in onze stamboom. 
 

 
 

Simonne en Martine 
 
Stuur gewoon een mailtje naar simonne.van.bael@skynet.be en wie weet heeft onze boom dan 
volgend jaar al meerdere takken gekregen ! 
 
We kijken er naar uit!     
 

   Simonne en Martine Van Bael 

 

mailto:simonne.van.bael@skynet.be
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Wat een oude foto vertelt : Het onthaal van pastoor Vonckx in Hallaar. 
 

In de vorige Swanekoerier konden onze lezers kennis maken met een historische schets over 
de Hallaarse kerk, een stuk dat vele jaren geleden was geschreven door oud-
parochiepriester Frans Vos, overleden in 2007. Pastoor Vos had in de Hallaarse parochiekerk 
de dienst uitgemaakt van 1967 tot 1992. 10 
 

Als bij toeval kregen we recent via heemkringlid Fons Van Eccelpoel uit Itegem onderstaande 
foto toegestuurd, die ons een blik gunt op een rijkelijk gedecoreerde praalwagen in de 
optocht,  georganiseerd ter verwelkoming van Karel Vonckx als parochieherder.  De link met 
Frans Vos is gauw gelegd :  Vonckx was immers zijn voorganger. 
 

 
 

Het “inhalen” van een nieuwe pastoor was in onze Kempense dorpen een feestelijk 
gebeuren.  Een stoet met praalwagens was dan de traditionele manier om hem te 
verwelkomen.  Zo geschiedde dus ook voor priester Vonckx in het Hallaar van 1961.  Zijn 
ambt zou hij er helaas niet erg lang kunnen uitoefenen, want hij overleed al op 5 april 1967 
op 49-jarige leeftijd. 11 
 

Op de foto zien we de praalwagen van de buurtschap ”het Spek”.  Dat Hallaar en in het 
bijzonder het Spek in die tijd nog een echte boerengemeenschap was, wordt hier duidelijk 
gedemonstreerd. De ludieke voorstelling van een (nep)-pastoor op zijn kansel achter de boer 
– rol die werd gespeeld door Jef Van den Bruel - met zijn ossenspan, riep verre 

                                                           
10

 Daarbij past een correctie van wat er in het naschrift stond bij het artikel van Frans Vos in de vorige 

Swanekoerier : uiteraard was deze pastoor geen 45 jaar actief in Hallaar, maar 25...  
11

 Karel Vonckx is geboren in Booischot als zoon van Jozef Vonckx en Virginie Bosmans, op 26/11/1917. 

Priester gewijd in 1942 ;  eerste Misviering  in de St.-Salvatorkerk van Booischot op 26/7/1942 ; onderpastoor in 

Zichem vanaf 1942, onderpastoor Mechelen St.Jan vanaf 1947, pastoor op de parochie Keiberg-Zichem vanaf 

1955,  pastoor  te Hallaar vanaf  8 oktober 1961, overleden te Lier op 5  april 1967.  
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jeugdherinneringen op bij heemkringvoorzitter Rik Van den Broeck, die destijds als 8-jarige 
de stoet heeft gezien en zich herinnerde dat de ersatzpastoor met luide stem afdreunde wat 
de Haldernaars alle dagen aten. Eén ding, het laatste in mijn herinnering, aldus Rik, was o.a. : 
"…en frijdaags een goei kiekenbil ! ”.  De pastoor van dienst was Albert – Bekke - Serneels, in 
die dagen een bekende figuur in Hallaar.   
 

De prediker las een eigen versie van de gekende sketch “de pastoor van Mannekesvere”, 
waaruit kan worden begrepen dat de plicht tot vlees derven op de vrijdag toen al – het 2e 
Vaticaans concilie moest nog beginnen in 1962 - door de “Halderse boerkes” niet meer als 
een dwingend voorschrift werd beschouwd…  
 

En wat ze in Hallaar dachten over misvieringen en sermoenen is ook goed te zien aan het 
opschrift dat op het uitstalraam van de winkel werd aangebracht : “WE VERWACHTEN 
IEDERE WEEK EEN KORTE MIS EN KORTE PREEK”, een stille wenk naar de nieuwe pastoor 
toe.  Of zou het een dwingende eis geweest zijn ? 
 

Gust Van Eccelpoel, de oudste broer van Fons, reed met de tractor die de wagen voortduwt. 
Gust wist te vertellen dat de man met de witte jas naast de wagen, Pol Jacobs, moest 
meelopen om de wielen daarvan bij te sturen, omdat het anders bijna niet mogelijk is om 
zo’n duwtransport op het rechte spoor te houden. 
 

De foto werd genomen aan het begin van de Broekstraat, ter hoogte van de kerk en voor de 
gevel van een oude dorpswinkel, een gebouw dat nu nog steeds herkenbaar aanwezig is in 
de Hallaarse dorpskom.  Dat winkeltje blijkt zelfs een huis te zijn met een geschiedenis. En bij 
wie anders dan museumconservator  René van Loo konden we te rade gaan om er wat meer 
over te weten te komen ?  Volgens René was, ten tijde van de foto, hier de winkel gevestigd 
van Justine – Stine – Moeskops, vrouw van Amandus Geens, voorzitter van de fanfare. 
Vroeger was daar herberg “De Morentoren”, uitgebaat door Louis Van den Broeck-Van Loo.  
Hij had de bijnaam “schoen”.  Het is ook in ditzelfde huis dat in 1899 de fanfare “De 
Berthoutzonen” werd gesticht ; het zou zelfs de oudste nog bestaande woning van Hallaar 
zijn, daterend uit de 17e eeuw, maar de voorgevel werd  verbouwd rond 1900.  Eigenaardig 
genoeg is in de inventaris van het cultuurbezit “Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen” geen verwijzing naar dit huis te vinden.  Bijzonder op deze foto is nog het – nu 
al lang verdwenen – huis van de familie Wouters, zichtbaar achter de pastoor op de wagen.  
Voorheen woonde er Louis Roeper, zoon van een vondeling.  Op die plaats werd de 
varkensmarkt gehouden, die gesticht werd in 1887 met Hallaar jaarmarkt, traditioneel 
gehouden op 25 maart.  
 

Zo’n oude foto leert ons dus heel wat, onder meer dat het een klein wonder mag heten dat 
het oude winkeltje van Stine Moeskops er nog staat.  Of het nog een lang leven beschoren is, 
dat blijft een heikele kwestie. Dat het een tijdloos stuk Hallaarse geschiedenis 
vertegenwoordigt is hier te lande geen valabel argument om het behoud te garanderen.  Net  
als menige Kempense dorpskern, zien we dat ook het “landelijk dorpje Hallaar”12 zwaar te 
lijden heeft onder de immer voortschrijdende “appartementitis”.  En daar is, zoals iedereen 
wel weet, in onze contreien geen kruid tegen gewassen... 
        André Geens 

                                                           
12

 Zie de foto’s van Louis Schoeters in De Swanekoerier nr. 5, jaargang 2016, pagina 143.  

.  
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Mirakel te Booischot ! 
 

 Uittreksel uit “Den Denderbode” 26/6/1904 : 
 

 

 - GENEZING  -  Donderdag heeft te Boisschot eene vrome plechtigheid plaats gehad.  Het 
meisje, Theresia Verstraeten, die met de nationale Belgische bedevaart naar Lourdes is gegaan, komt 
genezen naar huis.  Er is eene Mis van dankzegging ter eere van O.L.Vrouw  gedaan en de van Maria 
zoo begenadigde jonge dochter, is plechtig naar de kerk geleid. 
 

 Theresia Verstraeten is half weg de 30, en heeft 3 ½ jaren te bed gelegen.  Zij heeft meer dan 
300 fleschjes van den doktor gehad en deze verklaarde haar eindelijk ongeneesbaar. 
 

 Zij beloofde dan eene bedevaart naar Lourdes.  Men voerde haar naar den tram en iedereen 
dacht dat zij nooit Lourdes levend zou zien, want te Putte en Mechelen was zij zoo slecht, dat men 
meende dat zij ging sterven.  Niettemin kwam zij levend te Lourdes aan en komt gansch genezen 
terug. 
 

 Eeuwige dank zij O.L.Vrouw van Lourdes.  
 

 

Het gaat in dit artikel over Maria-Theresia Verstraeten, geboren te Booischot op 1 augustus 
1869 in een woning langs de Mechelbaan. Zij was de dochter van handwerker Joannes 
Verstraeten en van Maria-Antoinetta Van Herck.      
     

(red.) 

 
 

Uurwerkmaker Van Leemputten – genealogische info  
 
(n.a.v. het artikel in De Swanekoerier nr. 6-2016, p. 167  :  Op zoek naar info over een Heistse 
uurwerkmaker. Diens naam zou dus niet Van Leemput zijn, maar wel Van Leemputten - 
n.v.d.r.) 
 
Van Leemputten Christophorus  °17 02 1742 Heist   +21 03 1814 Heist 

 ongehuwd -  wijk 5    Quadenplas 
 
Ouders : Gommarus   °19 08 1699 Berlaar  + 07 05 1762 Heist Goor 

gehuwd 25 06 1727 Berlaar 
met Aerts Catharina  + 09 10 1785 Heist 

Kinderen :  
° 26 03 1728 Heist   Joannes Franciscus  
° 17 07 1729 Heist   Elisabeth 
° 21 11 1730 Heist   Jacobus 
° 13 11 1732 Heist   Joannes Franciscus 
° 22 06 1734 Heist   Anna 
° 18 02 1737 Heist   Maria 
° 07 10 1738 Heist   Joannes Baptista 
° 15 03 1740 Heist   Joanna 
° 17 02 1742 Heist   Christophorus 

Pol Van den Vonder 
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Elke dood heeft een oorzaak - Bidprentjes vertellen het. 
 
Ons trouw heemkringlid Germaine Nys is al sedert geruime tijd doende met het 
inventariseren van de gigantische hoeveelheid bidprentjes die zich in het heemkundig 
archief bevinden.  Het gaat hier om ettelijke tienduizenden (!) exemplaren, waar ze zich 
heeft weten doorheen te worstelen.  Het resultaat is dan ook niet mis en het hoeft geen 
betoog dat het onderbrengen van die schat aan genealogische informatie in excel-
werkbladen het raadplegen ervan enorm vergemakkelijkt.  Een oprecht dankwoordje is hier 
dan ook op zijn plaats ! 
 
Bij het invoeren van de persoonsgegevens viel het Germaine op dat men zich vroeger, veel 
meer dan in de huidige tijd, geroepen voelde om de oorzaak van het overlijden op een soms 
heel beeldrijke manier weer te geven.  Ze heeft de meest tot de verbeelding sprekende 
gevallen verzameld en ze zo goed mogelijk ondergebracht in categorieën, zoals ongevallen, 
oorlog en andere tragische gebeurtenissen.  Soms worden er zelfs verrassende zaken 
vermeld, zoals details over de omstandigheden waarbij iemand de dood vond of de heel 
precieze plaats van het ongeval. 
 
De lijst is lang, zodat hij in enkele afleveringen zal gepubliceerd worden.  Bij wijze van 
voorproef geven we hierbij al een eerste alfabetische opsomming van doodsoorzaken die te 
maken hebben met oorlogsgeweld.  Voorwaar geen opbeurend verhaal… 
 
OORLOG   Als slachtoffer van een vliegergevecht getroffen voor 't vaderland 

Als soldaat gestorven in den oorlog van 1940 
Bloedig offer van zijn leven 
Boven ontrouw aan zijn land verkoos hij de heldendood 
Brutaal en mensonwaardig aan onze liefde ontrukt 
Dodelijk gekwetst door een Duitschen gasaanval aan den Ijzer 
Dodelijk gewond aan de Kruisschans 6 sept 1944 
Dodelijk gewond in de strijd voor 't vaderland 
Door de Duitsers gefolterd en gefusilleerd 
Door de Duitsers gefusilleerd 
Door een moordtuig uit het leven gerukt 
Door onthoofding 

 
Aan de hand van de persoonsgegevens is het voor sommige van de geregistreerde gevallen 
mogelijk om er iets meer over te weten te komen.  Zo konden we bij deze laatste vermelding 
“Door onthoofding” achterhalen dat het gaat om het doodsprentje (in het Frans) van 
broeder Ferdinand SCHAUS uit Eppegem, die als politiek gevangene werd geëxecuteerd in 
Dortmund op 17 september 1943.  Opmerkelijk : Schaus wordt soms als Schans geschreven… 
 
Broeder Ferdinand Schans, geboren te Eppegem op 22 januari 1888, leraar aan het 
O.L.Vrouwinstituut te Laken.  Op 30 april 1942 werd hij wegens spionage aangehouden.  Hij 
maakte deel uit van de Franse verzetsgroep «Action 40» (Roubaix) en van de 
inlichtingendienst «Zero».  Van 30 april tot 13 juli 1942 verbleef hij in de gevangenis van Sint-
Gillis. Op 13 april 1943 werd hij te Bochum ter dood veroordeeld en op 17 september van 
datzelfde jaar onthoofd te Dortmund.  
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Een andere vermelding vinden we bij kanunnik Jozef Cardijn, de stichter en de algemene 
proost van de Kristelijke Arbeidersjeugd (KAJ) en latere kardinaal.  Hij werd door de Duitsers 
aangehouden op  11 juni 1942.  Broeder Schaus staat ook vermeld in zijn notificaties.  
Cardijn werd overgebracht naar cel 93 in de gevangenis van Sint-Gillis, waar hij het 
gezelschap kreeg van Broeder Schaus, leraar aan het O. L. Vrouwinstituut te Laken. De man 
was tot bloedens toe geslagen en derhalve weinig mededeelzaam.  Er was ook nog een 
arbeider uit Haren, aangehouden wegens diefstal van kolen, die gelukkig voor wat voedsel 
zorgde wanneer hij van een of andere karwei terugkwam.  Op woensdag 24 juni verhuisde 
Cardijn naar cel 88, broeder Schaus achterlatend.  Die werd dus later naar Duitsland gevoerd 
en in Dortmund vermoord. 
 

 
 

Met boekhoudkundige precisie werd door de nazibeulen genoteerd wie, op welke dag en op 
welk uur en minuut werd onthoofd in de gevangenis van Dortmund :  
 

49 02.05.1944 18.01 Uhr  Pierre (Peter) Nyssen 
50 18.10.1943 18.43 Uhr  Aloyse Raskin 
51 17.09.1943 19.28 Uhr  Ferdinand Schaus 
52 02.06.1943 19.27 Uhr  Jean Severijns/Severyns 
53 02.06.1943 19.30 Uhr  Oscar Sotteau 

 
Op de lijst staat - net voor Schaus - pater Raskin genoteerd, de welbekende missionaris die 
zijn standbeeld heeft in Aarschot, en die een maand later onder de valbijl stierf.  
 
In de volgende aflevering komen nog meer oorlogsslachtoffers aan bod.  Zo mogelijk met 
een verhaal rond een concreet persoon waarvan een bidprentje berust in het 
heemkringarchief.  
 

(red.)  - Info bidprentjes :  Germaine Nys  
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Sporen  van  Booischotse aanwezigheid  in Uden (W.O.I) 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog viel Duitsland op 4 augustus 1914 België 

binnen. Vanaf dat moment sloegen tienduizenden Belgen op de vlucht naar Nederland. Om 

hun nood te lenigen werd reeds in de eerste oorlogsdagen het Nederlands Comité tot steun 

aan Belgische en andere slachtoffers opgericht (later kortweg Amsterdams Comité 

genoemd), een particulier initiatief dat later vanwege de omvang van de hulpverlening door 

de overheid werd gecoördineerd via de zgh. Centrale Commissie.  

Recent werden via het internet databanken vrijgegeven die toelaten de aanwezigheid van 

Belgische vluchtelingen in de meest gekende Nederlandse opvangplaatsen op te zoeken.   

Vandaag geven we een lijstje met mensen geboren en of wonende destijds te Booischot en 

bij de vlucht in Uden aanbeland. 

 

Achternaam Voornaam  Rol Plaats Datum Soort akte 

Bornain  Frans Joseph  Geregistreerde Boisschot 14-04-1882 registratie bevolkingsregister 

Bornain  Frans  Geregistreerde Boisschot 06-09-1906 registratie bevolkingsregister 

Casteren, van  Jan Jozef  Bruidegom Baarle-Nassau 10-10-1925 huwelijksakte 

Geeraerts  Maria  Geregistreerde Beggijnerdijk 27-06-1883 registratie bevolkingsregister 

Gooremans  Edmond August  Geregistreerde Boisschot 29-09-1878 registratie bevolkingsregister 

Hassche  Regina  Geregistreerde Boisschot 10-12-1863 registratie bevolkingsregister 

Herck, van  Elisabeth Maria Louisa  Geregistreerde Boisschot 20-01-1901 registratie bevolkingsregister 

Heremans  Judaens  Geregistreerde Tremeloo 30-07-1850 registratie bevolkingsregister 

Houtmeyers  Frans Josef Juliaan  Geregistreerde Boisschot 01-07-1888 registratie bevolkingsregister 

Janssens  Justina  Geregistreerde Gelrode 01-07-1907 registratie bevolkingsregister 

Janssens  Anna Louisa  Geregistreerde Boisschot 04-06-1910 registratie bevolkingsregister 

Janssens  Loduvica Maria  Geregistreerde Aerschot 10-08-1905 registratie bevolkingsregister 

Janssens  Jan Baptist Lodewijk  Geregistreerde Rillaer 10-12-1887 registratie bevolkingsregister 

Janssens  Lauria Begga  Geregistreerde Boisschot 18-04-1912 registratie bevolkingsregister 

Janssens  Victor  Geregistreerde Boisschot 26-03-1914 registratie bevolkingsregister 

Lens  Jozef Lodewijk  Geregistreerde Boisschot 29-03-1896 registratie bevolkingsregister 

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_achternaam_s_0%26direction%3Ddesc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_voornaam_s_0%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_rol_s_0%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dplaats_s%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Ddatum_i%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dakte_type%26direction%3Dasc
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Lens  Jozef Lodewijk  Geregistreerde Boisschot 29-03-1892 registratie bevolkingsregister 

Lens  Joseph Lodewijk  Geregistreerde Boisschot 29-03-1896 registratie bevolkingsregister 

Lens  Joseph Lodewijk  Geregistreerde Boisschot 29-03-1897 registratie bevolkingsregister 

Lens  Augusta Rosalie  Geregistreerde Boisschot 08-09-1901 registratie bevolkingsregister 

Lens  Emilienne Adela  Geregistreerde Boisschot 03-09-1904 registratie bevolkingsregister 

Lens  Carolus  Geregistreerde Boisschot 22-05-1854 registratie bevolkingsregister 

Lens  Emile Frans  Geregistreerde Boisschot 21-04-1907 registratie bevolkingsregister 

Lens  Mathilda Joanna  Geregistreerde Boisschot 10-09-1898 registratie bevolkingsregister 

Put, van de  Louisa Isabella  Geregistreerde Boisschot 05-09-1897 registratie bevolkingsregister 

Put, van de  Louise Isabelle  Geregistreerde Boisschot 05-09-1897 registratie bevolkingsregister 

Put, van de  Louisa Isabella  Geregistreerde Boisschot 05-09-1897 registratie bevolkingsregister 

Qadens  Stephnia  Geregistreerde Boisschot 04-05-1897 registratie bevolkingsregister 

Quadens  Hortensia  Geregistreerde Boisschot 11-02-1895 registratie bevolkingsregister 

Rijck, de  Rosalia Eulalie  Geregistreerde Heijst o/d Berg 11-01-1872 registratie bevolkingsregister 

Rompaeij, van  Maria Virginie  Geregistreerde Boisschot 01-08-1880 registratie bevolkingsregister 

Rompay, van  Frans  Geregistreerde Boisschot 01-09-1867 registratie bevolkingsregister 

Roodthoofdt  Joannes  Geregistreerde Boisschot 28-02-1864 registratie bevolkingsregister 

Rooij, de  Anna Cornelia  Geregistreerde Meerle 06-07-1898 registratie bevolkingsregister 

Rooij, de  Anna Cornelia  Geregistreerde Meerle 06-07-1898 registratie bevolkingsregister 

Ryck, de  Josephus  Geregistreerde Boisschot 20-09-1873 registratie bevolkingsregister 

Scheirs  André  Geregistreerde Boisschot 09-08-1891 registratie bevolkingsregister 

Velde, van de  Josephina Angelina  Geregistreerde Boisschot 05-06-1884 registratie bevolkingsregister 

Vos  Maria Virginia  Geregistreerde Boisschot 11-11-1907 registratie bevolkingsregister 

Vos  Bernardina Maria Ang.  Geregistreerde Boisschot 30-01-1913 registratie bevolkingsregister 

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_achternaam_s_0%26direction%3Ddesc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_voornaam_s_0%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_rol_s_0%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dplaats_s%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Ddatum_i%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dakte_type%26direction%3Dasc
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Vos  Joris Lodewijk  Geregistreerde Boisschot 23-11-1905 registratie bevolkingsregister 

Vos  Maria Augusta  Geregistreerde Boisschot 21-11-1899 registratie bevolkingsregister 

Vos  Frans  Geregistreerde Merckhoven 11-04-1877 registratie bevolkingsregister 

Vos  Gerard Maria Frans  Geregistreerde Boisschot 02-02-1909 registratie bevolkingsregister 

Vos  Bernard Frans  Geregistreerde Boisschot 01-10-1910 registratie bevolkingsregister 

 
 

 

We geven graag ook wat wetenswaardigheden mee die voor onze genealogische vorsers een 

interessant aanknopingspunt kunnen vormen, maar gezien de moeilijke en  benarde 

omstandigheden waarin de informatie in volle oorlogstijd (WO.I) diende verzameld in de 

Nederlandse opvangplaatsen, wellicht niet altijd op algehele correctheid en volledigheid prat 

kan gaan!.. Toch is de bekomen informatie uitermate interessant voor diegenen, die bv. voor 

een familielid of bepaald figuur een en ander te weten willen komen over deze zijn of haar 

passage tijdens W.O.I.  in Nederland!  

 

 

 

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_achternaam_s_0%26direction%3Ddesc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_voornaam_s_0%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dpersoon_rol_s_0%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dplaats_s%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Ddatum_i%26direction%3Dasc
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2Fq%2Ftext%2Fboisschot%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DZoeken%26sort%3Dakte_type%26direction%3Dasc
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-tuKmr_TQAhXKPRoKHUOBBxIQjRwIBw&url=http://nos.nl/artikel/2020595-uden-staat-stil-bij-rol-als-vluchtoord-woi.html&psig=AFQjCNESrfKf0JUkGhVhfgNPJT3G-Oo-sQ&ust=1481828288568892
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Zo zien we bijvoorbeeld dat Frans Bornain, geboren te Booischot op 13 april 1882 

landbouwwerkman was, gehuwd met Philomena Vermeulen, ° Begijnendijk op 16/8/1884.  

Hun oudste zoon Frans werd op 6 september 1906 nog te Booischot geboren; daarna moet 

het gezin naar Ramsel verhuisd zijn, want de volgende kinderen (Maria Theresia  op 3 

oktober 1908, Bertha Coletta op 30 maart 1911 en nog nipt voor het uitbreken van W.O.I. 

ook Maria Amanda – op 23 mei 1914)   zien allemaal in Ramsel het levenslicht.  De jongste 

spruit ten slotte, Albert Ferdinand komt -op de vlucht- in Uden op 27 oktober 1916 ter 

wereld en overlijdt daar ook op 22 oktober 1918. Welke menselijke drama’s achter die 

“droge” feiten mogelijk zitten, kunnen wij ons vanuit onze huidige leefwereld wellicht nog 

moeilijk inbeelden...  

 

 

 

Het gezin (of wat er nog van leefde althans) verliet Uden en trok terug Belgiëwaarts op 11 

april 1919... Dat het leven, ondanks de vlucht, gewoon verdergaat, zien we ook in het gezin 

van bakker Carolus Lens, geboren 22 mei 1854 en zijn vrouw Regina Hassche, geboren te 

Booischot op 10 december 1863; zij hebben altijd Lierse Steenweg nr. 72 gewoond.  Hun 

zoon, Joseph Louis, geboren 19 maart 1897 huwt tijdens de vlucht in Uden op 5 april 1918 

met Anna Cornelia De Rooij uit Meerle.   

Dochter Mathilda Joanna , de oudste zus van Joseph Louis,  kreeg in Uden op 21 april 1916 

een kind “buiten echt”, dat Victor Lens geheten werd.  

De familie Lens-(van) Hassche vertrok in zijn nieuwe samenstelling terug naar België op 5 

maart 1919. 

        (red.) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi--InKsPTQAhWEWhoKHVMjBR4QjRwIBw&url=http://www.vluchtoord-uden.nl/Verdeyen/Opbouw.html&bvm=bv.141320020,d.ZGg&psig=AFQjCNFM8EcJlAVwXIWYQ6wunPLci_b93A&ust=1481828794766993
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Agenda 
 
 

9 januari 2017 :  Teerfeest van verloren maandag :   
 
Maandag 9 januari is verloren maandag en dan is het traditioneel feesten geblazen bij 
heemkring Die Swane. 

       
 
Op pagina 20 van deze Swanekoerier verneemt u er alles over. 
 

 

 

Denk eraan ! 
 

Lidgeld 2017  :  10,00 € 
 

BE13 4161 0959 5139 
 

 

 
Zondag  5 maart 2017  :  Start van het nieuwe museumseizoen 
 
Heemmuseum Die Swane zet opnieuw de deuren open.   Bij die gelegenheid krijgen we  een 
presentatie te zien van de meest interessante kledingaccessoires uit  ons heemkundig 
museumdepot. 
  
Op sommige zondagen, tussen 14 u. en 17 u.,  zullen  Gaby & Co  present  zijn voor het geven 
van weefdemonstraties.   Noteer al deze data : 
 
12 en 26 maart  
  9 en 23 april 
14 en 28 mei 
11 en 25 juni 
  9 en 23 juli 
13 augustus 
10 en 24 september 
  8 en 22 oktober  
 


