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Met de deur in huis 
 
Terwijl de meeste gelijkaardige heemmusea pas op Erfgoeddag (dit jaar viel die traditionele 
hoogmis van de erfgoedzorg, zoals de meesten onder u wel weten op 23 april) de deuren 
openden, liep bij die Swane op de berg te Heist onder het motto “klein maar fijn” reeds sinds 
de eerste zondag van maart een ook door het grote publiek toch wel opgemerkte en zeer 
gewaardeerde “verwelkomingsexpo 2017”.  Good old heemconservator René Van Loo en 
enkele nijvere secondanten bouwden er rond het thema “accessoires in de dames- en 
herenmode : de tijd van toen” een prachtige tijdelijke thema-expo op.  Daarmee vestigden 
ze meteen de aandacht van de nietsvermoedende 21e-eeuwse museumbezoeker op de zin 
voor schoonheid en detail, waarvan onze (voor)ouders zo vaak blijk gaven.  Heemkundig 
kleingoed, van “getten” over kinder- en gewone titsen via rouw- en eerste communiemutsen 
tot “flerrekes”, “stoeferkes”, “onderzippen”, enz... wist intussen al heel wat geïnteresseerde 
echte heemliefhebbers te bekoren.  
 

 
 
In Cultuurcentrum Zwaneberg werden op vrijdag 7 april de cultuurprijzen uitgereikt. In de 
categorie ‘Beloftevolle Debutant’ werd ons actief heemkringlid Hilde Ooms bekroond. Zij is 
de oprichtster, bezielster en blijvende motor achter de Facebookpagina ‘Heist-op-den-Berg 
vroeger en nu’.  Een welgemeend proficiat is hier zeker op zijn plaats ! 
 
Op zondag 9 april jl. bij het ochtendgloren was er ter hoogte van cultuurcentrum  Zwaneberg 
een samenscholing van familiekundige vroege vogels, die reeds vanaf ca. 9 u. (en sommige 
zelfs nog vroeger) de Blauwe Zaal inpalmden ter gelegenheid van onze 21e genealogische 
dag.  Zoals steeds werd het een stambomenfeest met een massa standhouders, aanbieders 
van familiekundige en heemkundige werken en anderzijds talloze leergierige mensen.  Die 
kwamen niet alleen uit ons eigenste Heist, maar ook  van heinde en verre om te zoeken naar 
de geschiedenis van hun familie.  Die jaarlijkse hoogdag voor heel wat heemkringleden kon 
alvast niet meer stuk ! 
 
In datzelfde cultuurcentrum liep tegelijk, en dit al sinds vrijdag 7 april, de tentoonstelling 
“Het Heistse Diamantverleden”. Deze expo, georganiseerd door de heemkring in 
samenwerking met de erfgoedcel Kempens Karakter en de gemeentelijke diensten 
cultuurbeleid en archief, bleef open tot en met Erfgoeddag (23 april jl.).  Ons bestuurslid en 
tevens ex-diamantbewerker Jan Peeters verdient alle lof voor het schitterend huzarenstukje 
dat hij hier uit zijn mouw schudde.  Niet alleen wist hij quasi alle slijperijen en slijperijtjes uit 
groot-Heist op te zoeken, maar slaagde hij er ook in om die, één voor één, deelgemeente per 
deelgemeente, op enkele overzichtelijke kaarten visueel te situeren. 
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Hebt u deze unieke en technisch iets minder traditioneel uitgewerkte “briljante” expo door 
onvoorzien omstandigheden of misschien gewoon onoplettendheid gemist ?  Niet getreurd 
dan, want u kan daarvoor nog altijd terecht in Woonzorghuis Ten Kerselaere aan de 
Boonmarkt, waar de expo sinds 24 april verder loopt als een trein.  Daar wordt bovendien 
nog een hele serie portretten getoond met betrekking tot het beroepsverleden van de 
residenten. Deze indrukwekkende beeldenreeks zal de aandachtige toeschouwer 
ongetwijfeld tot zekere contemplatie aanzetten ; en het is uiteraard tijdens uw bezoekje niet 
verboden om met de inwoners van de rust- en verzorgingsinstelling of met de passanten van 
het dagverblijf een leerrijk, rustgevend en zelfs meer dan eens ook geanimeerd praatje te 
slaan, bijvoorbeeld over ‘vroeger en nu’... 
 
Op het ogenblik dat we deze regels schrijven, is de winter zo goed als voorbij en glooit de 
mooie meimaand reeds aan de einder! . En dus is het op zondag 28 mei 2017 de hoogste tijd 
 

 
 
voor ons jaarlijkse meiboomplantingsfeest.  Zoals ieder jaar vormt een feestelijk versierde en 
wellicht ook vrolijk wiekende Kaasstrooimolen hiervoor het luisterrijke decor.  De aftrap 
wordt gegeven om 14 u. 30, maar u kan zich natuurlijk al vanaf ongeveer half twee vergasten 
op een dorstlessertje... Allen daarheen dus.  Tot dan! 
 

        Rik Van den Broeck 
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Barbara Bocxthuyn, mede-eigenares van de Speelberchbosschen in Beerzel 
omstreeks 1615 
 
Vooraf 
 
In de vorige bijdrage over de Speelberchbosschen in Beerzel omstreeks 1600 illustreerde ik 
dat dit leengoed in bezit was van de Mechelse buskruitfabrikant Salomon Bocxthuyn. Zijn 
oudste zoon Jan deed leenverhef op 23 januari 1615 voor mannen van leen van het Leenhof 
van Elsbroeck in Heist-op-den-Berg, waardoor Jan in bezit werd gesteld van de 
Speelberchbosschen.1 
 
De overdracht van deze nalatenschap van Salomon Bocxthuyn leidde echter tot discussies 
onder zijn erfgenamen. Dat blijkt uit enkele nieuw opgedoken akten, bewaard in het 
Mechels Stadsarchief. Hieruit komt naar voor dat na het overlijden van Salomon Bocxthuyn 
zijn dochter Barbara haar deel van de Speelberchbosschen openbaar wou verkopen. Dit 
leidde zelfs tot een juridisch dispuut. Wie was Barbara Bocxthuyn, die ook mede-eigenares is 
geweest van het leengoed onder Heist-op-den-Berg ?  Deze korte bijdrage geeft hierop een 
antwoord… 
 
Enkele biografische notities over Barbara Bocxthuyn 
 
Barbara Bocxthuyn (°Mechelen, ca. 1575) was een dochter van Salomon uit zijn huwelijk met 
Anna van den Dijcke, dochter van de koninklijke buskruitfabrikant Ghillain van den Dijcke.  
Barbara huwde in de Sint-Romboutskerk op 17 augustus 1596 met Thomas Moldurff (ook: 
Moldorp) die men in de wandelinge Calis Kindt noemde, een schepstimmerman van zijn 
ambacht, d.i. een scheepsbouwer. Zij kregen zeker zes kinderen, waarvan twee werden 
gedoopt in de Sint-Romboutskerk: Anna in 1597 en Linken in 1603 (haar dooppeter was de 
koninklijke buskruitfabrikant Matheus van der Jeucht, de oom van Barbara Bocxthuyn). 
 
Op 21 april 1606 verklaarden Boudewijn Blancx, deken van het Mechelse 
schoenmakersambacht en Philips van Hanswijck, een sweertveger (d.i. een wapenmaker) 
voor de Mechelse notaris Jan Harlinghen en op verzoek van Barbara dat zij Thomas Moldurff 
goed hadden gekend.  Zij bevestigden dat ongeveer drie jaar voordien – dus in de loop van 
1603 – hij in dienst was getreden voor schepstimmerman ende bootsgesel op het schip van 
Laurens Nielens, een geboren poorter van Mechelen.  Ook hem hadden zij goed gekend.  De 
getuigen verklaarden dat zij hadden vernomen dat Thomas in zee met schip en al zoude 
gebleven zijn. Barbara legde op 6 mei 1606 ook een verklaring af.  Zij verduidelijkte dat 
Thomas drie jaar geleden naar Duinkerken was vertrokken en hem heeft begeven voor 
timmerman op seker schip van oorloog, daer hij in zee gebleven en verdroncken is… 
 
Ongeveer vier jaar bleef zij weduwe.  Haar zes kinderen overleden allemaal op jonge leeftijd.  
Barbara hertrouwde met Aert Jolijns, een Mechelaar.  In oktober 1606 waren zij betrokken 
bij de verkoop (door haar vader Salomon Bocxthuyn samen haar oom, de meester 
buspoedermaecker Matheus van der Jeucht) van de voormalige buskruitmolen aan Het 

                                                           
1
  F. VAN DER JEUGHT, De 'Speelberchbosschen' in Beerzel omstreeks 1600, in De Swanekoerier, jg. 46, nr. 2, 

2017, p. 54-56. 
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Spreeuwenhuis. Die lag buiten de Winketpoort van Mechelen. De huidige 
Spreeuwenhuisstraat, die uitgeeft op de Winketkaai, herinnert aan dat huis. 
 
Barbara en Aert Jolijns verhuisden naar Londen. Hij werd daar valckenaer (d.i. valkenier) van 
sijne majesteijt den coninck van Ingelant. Dit was Jacobus I, een overtuigd protestant, die in 
1603 koningin Elizabeth I had opgevolgd.  In 1607 werd in Londen hun zoon Salomon Jolijns 
geboren. 
 
Barbara Bocxthuyn verklaarde in 1616 aan de weesmeesters van Mechelen dat haar tweede 
echtgenoot in Londen was overleden en dat zij nadien tot haeren derden houwelijcke is 
gecommen met Guillamme Wigghers, geboren in Antwerpen, waer mede sij jegenwoordich 
is woonende binnen der stadt van Middelborch in Walcheren (d.i. Middelburg in Zeeland).  
Haar zoontje Salomon Jolijns was dan negen jaar. Rombout Bocxthuyn, een broer van 
Barbara, en Sijmon Jolijns als naeste bestaende van het kind, werden aanvankelijk aangesteld 
als voogden over de jongen.  Om haar zaken in Mechelen te kunnen behartigen, had Barbara 
procuratie (d.i. machtiging) gekregen door haar echtgenoot Guillamme Wigghers, bij akte 
verleden op 12 juli 1616 voor notaris Melchior Caen in Middelburg. 
 
Barbara verklaarde voor de Mechelse weeskamer in augustus 1616 dat haar ouders eenighe 
partijen van goederen en merckelijck seker bosch, wesende leen, geleghen te Heijst, 
jurisdictie van Mechelen, groot ontrent veerthien bunderen hadden nagelaten. Dit waren de 
Speelberchbosschen.  Zij verduidelijkte dat haar vader tot sijnen sterffdach alleen de selve 
goederen heeft beseten in erfftochte en dat zij hiervan het vijfde deel had geërfd.  Barbara 
Bocxthuyn verzocht de Mechelse weeskamer om haar deel van de Speelberchbosschen te 
mogen verkopen om daarmee te betaelen de schulden soo van haeren iersten als tweeden 
man.  Zij vermeldde dat er voor ongeveer 300 gulden achterstallige betalingen waren.  Zelfs 
vanuit Londen ontving zij aanmaningen.  
 
De familie van Barbara protesteerde tegen die verkoop en had tegenover haar daer inne 
obstacle ende swaricheijt gemaakt.  Zij beweerde dat de nalatenschap van haar deel in zijn 
totaliteit zou toekomen op haar echtgenoot uit haar tweede huwelijk, dus op – dan wijlen – 
Aert Jolijns en op haar alleenlijck d'erfftochte. 
 
Omdat Barbara met hun visie helemaal niet akkoord ging, vroeg zij advies aan twee 
rechtsgeleerden. Dat waren Charles de Rantre, raadsheer en meester van de rekwesten in de 
Grote Raad van Mechelen en meester Arnoult de Fumael, advocaat en pensionaris van de 
Stad Mechelen.  Beiden gaven haar na diverssche consultatien hun schriftelijk advies.  Zij 
besloten dat door het overlijden van Aert Jolijns, haar zoon de helft zou erven van het vijfde 
deel van de veertien bunder en Barbara de andere helft om daermee haer vrije wil te doen.  
Dit besluit van de raadslieden ging m.a.w. helemaal in tegen de visie van de familie.  Barbara 
Bocxthuyn verzocht dan de weeskamer om het vijfde deel van de Speelberchbosschen 
openbaar te mogen verkopen, wat de weeskamer inderdaad op 27 augustus 1616 
autoriseerde.  Jan Bocxthuyn, de broer van Rombout, en Sijmon Jolijns, de wettelijke 
voogden over de minderjarige Salomon Jolijns, wensten het tiende deel van de 
Speelberchbosschen te verkopen aan de Mechelaar Joos van den Steene.  
 



De Swanekoerier mei - juni  2017   69  
 

 

Die verkoop ging uiteindelijk niet door. Op 17 oktober 1616 kwam een nieuwe regeling.  
Philips Rijmenants, de schoonbroer van Barbara Bocxthuyn, kweet haar vooreerst een 
erfelijke rente van drie karolusgulden vijftien stuivers op het huis De Vijf Ringen aan de 
Grootbrug op de hoek van de Nauwstraat in Mechelen. Het was de helft van een rente van 
zeven gulden tien stuivers. De andere helft kwam toe aan haar zoontje Salomon Jolijns. 
 
Dezelfde dag, 17 oktober 1616, verkregen Philips Rijmenants, die gehuwd was met Maijcken 
Bocxthuyns, en Laureijs Tollenaers, gehuwd met Johanna Pauwels (dochter van wijlen Anna 
van den Dijcke uit haar eerste huwelijk met de goudsmid Jan Pauwels), het tiende deel van 
de Speelberchbosschen.  Dit was dus het erfdeel van de minderjarige. Zij gaven Barbara een 
erfelijke jaarlijkse rente van dertien karolusgulden tot volle betalinge van de coopsomme van 
het xe paert van ontrent xiiij bunderen bosch gelegen onder Heijst leenruerich van den 
leenhove van Elsbrouck.  De rente was vrij en exempt van alle impositien ende lasten.  
 
Philips Rijmenants stelde als borg zijn huis De Vijf Ringhen dat hij met zijn gezin bewoonde 
en dat hij had ingekocht uit de nalatenschap van zijn schoonouders. Laureijs Tollenaers – een 
wapenmaker – stelde als borg zijn huis De Appelboom aan de IJzerenleen tussen het huis De 
Creeft (dat nog bestaat op de hoek met de Nauwstraat) en het huis Parijs.  

 
 

 
 

Zicht op de huizen van de IJzerenleen tussen de Grootbrug en de Nauwstraat  (met vanaf de brug de huizen  
Het Moriaenshoofd, Loven, De Gulden Hand en de Vijf Ringen op de hoek met de Nauwstraat).  
Aquarel van J.B. De Noter (Beeldbank Mechelen, SME001001668). 
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Op deze manier verwierf de familie in Mechelen het erfdeel.  Aan wie uiteindelijk Barbara 
haar deel van de Speelberchbosschen verkocht, blijft voorlopig onbekend. Het blijft ook een 
open vraag hoe het verder met haar en met haar zoon Salomon Jolijns in Middelburg 
verging. 
 
Haar verhuis van Mechelen naar Londen en later naar Middelburg kan erop wijzen dat 
Barbara Bocxthuyn én haar tweede en derde echtgenoot de Reformatie genegen waren.  
Zoals in de vorige bijdrage vermeld, was haar vader Salomon tijdens het Calvinistisch Bewind 
in Mechelen van 1580 - 1585 diaken van de Calvinistische gemeente.  Dat heeft 
waarschijnlijk wel een invloed gehad op zijn gezin.  Barbara was toen nog heel jong.  Toch 
werd haar eerste huwelijk in de Sint-Romboutskerk gesloten en werden daar zeker twee van 
haar kinderen katholiek gedoopt.  Hoe dan ook behoorde Barbara Bocxthuyn tot de vele 
honderden die zich in de vierde en laatste grote migratiegolf (ca. 1590 – ca. 1630) in de 
Republiek vestigde. 
 
Nawoord 
 
Uit de schepenakte van 1616 kan duidelijk worden opgemaakt dat de familie Bocxthuyn er 
alles aan heeft gedaan om de nalatenschap van de Speelberchbosschen onder Heist-op-den-
Berg zo veel als mogelijk bij elkaar te houden. 
 
Uit de akten komt ook naar voor dat Barbara Bocxthuyn een dame was die sterk op haar 
rechten stond en dankzij haar sociale midden daarvoor ook het netwerk had en dit kón én 
durfde aanspreken. 
 
Mechelen, 23 maart 2017.     François van der Jeught 
 
 
Bronvermeldingen (de documenten berusten op het Mechels Stadsarchief): 
 

- Notaris J. Harlinghen, 890, f°318r en 318v, 21 april 1606.  
- Schepenregister, 228, f°182r en 182v, 23 oktober 1606, id., 237, f°183r, 17 oktober 

1616 en id., 237, f°184r en 184v, 17 oktober 1616. 
- Weeskamer, 25, f°174v-176r, 27 augustus 1616. 
-  

Geraadpleegde literatuur: 
 
J. BRIELS, De emigratie uit Mechelen naar de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1572 – 1630, 
in Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van 
Mechelen, dl. 89, Mechelen 1985 (i.e. 1986), p. 243-257. 
 
G. ASAERT, 1585. De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Tielt, 
2004, p. 11-79 (de eerste negen hoofdstukken). 
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Na dertig jaar zwarte goud  :  bruiloftsgoud 
 
In de Swanekoerier nr. 2 van 2017 lazen we dat op Valentijnsdag 2017 Rik Wouters2 is 
overleden, schrijver van menig boek over onze streek en dan vooral over Tremelo en 
Keerbergen. Maar Rik heeft ook veel geschreven over belangrijke en minder belangrijke 
zaken van onze fusiegemeente Heist-op-den-Berg. Hij was in mijn jeugdjaren een 
welbekende schrijver in het reclameblad "Ons Nieuws", en in dit gratis (huis-aan-huis 
bedeelde) streekkrantje schreef Rik in het uitzonderlijk zonnig, droog en warm jaar 1976 een 
mooi stuk over het zwarte goud en het echte goud van mijn grootouders. Mijn grootvader 
Alphons Van Loo was namelijk kompel geweest in de Borinage, waar hij gedurende 30 jaar 
de kost had verdiend met het delven van  steenkool, het “zwarte goud”.  
 
Mijn grootmoeder, Maria Theresia Verschueren, en mijn grootvader vierden in het 
zondoorbakken jaar 1976 hun gouden bruiloft ; ze waren gehuwd in Schriek op 19 mei 1926.  
Op de foto die toen werd gemaakt droeg grootvader eenmalig - voor de foto ? - niet zijn 
welbekende rode zakdoek met witte bolletjes om de hals.  
 

 
 

Alphons Van Loo en- Maria Theresia Verschueren 

 
Gans de familie, met lief of verloofde en ook talrijke vrienden en kennissen vierden mee, 
zoals onderstaande foto aantoont. Tijdens het feest werd er ook een foto gemaakt van de 
nog in leven zijnde broers en zus Van Loo, kinderen van Benoni Van Loo en Emelia Geeraerts 
(haar ouders Josephus Geeraerts en Maria De Bie vierden hun gouden bruiloft in 1903). 

                                                           
2
 Schrijver Rik Wouters werd op 11.10. 2014 na pater Damiaan de tweede ereburger van  de gemeente Tremelo. 
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Grootlo, 23 mei 1976 - Familie Van Loo – Verschueren 

 

 
 
Broers en zus Van Loo in 1976  (tussen haakjes : de leeftijd op 23 mei 1976 en hun leeftijd bij overlijden) 
Ludovicus (75 - 94)   Gustaaf (83 - 90)   Ludovica (78 - 100)  Lambert (88 - 93)    Alphons (71 - 74) 

 
Hierna volgt het artikel dat Rik Wouters naar aanleiding van de gouden bruiloft van mijn 
grootouders  schreef in “Ons Nieuws”. 
       Eric Van Loo 
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Benne Van Loo, na dertig jaar zwarte goud, nu bruiloftsgoud met zijn Marie 3 
BAAL. − Van hun zeven kinderen woont dochter Florentine in de nabije buurt; de anderen 
wonen te Mechelen, te Schriek en te Heist-Goor. De ouders zelf zijn gehuisvest op de 
scheiding van twee provincies en drie gemeenten. De provincies kennen we wel; de 
gemeenten zijn Booischot, Schriek en Baal. Om Fons van Benne Van Loo, meestal Benne 
genoemd zoals zijn vader, en echtgenote Marie Verschueren een bezoek te brengen was er 
toch wel een aanleiding. Immers, nu zondag zullen ze in de parochiezaal te Grootlo met de 
ganse familie feest vieren, ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum. 
 
Zeggen dat «den Benne» een populair figuur is zal niemand overdreven vinden. En toch ligt 
de tijd, dat men hem echt onder de mensen terugvond, nu al eventjes achter de rug. Het 
gaat hem niet meer zo goed af. Inspanningen zijn voor zijn gestel uit den boze, drinken mag 
hij niet meer en rust heeft hij meer dan anderen nodig. Toen we hem en Marie opzochten in 
hun huis aan de Schriekseweg 4, een nog onbezoedeld stukje natuur, lag Benne nog languit 
in de zetel voor een middagdutje. 
 
DE SCHUP TROEF 
Dat het Fons niet meer optimaal gaat wat de gezondheid betreft, daar is niets verwonderlijks 
aan. Van de talrijke werkmakkers uit zijn tijd, daar schiet er gewoon geen enkele van over. 
En dan hebben ze het geen van al zo lang volgehouden daar diep onder de grond. Ze zijn 
zeldzaam die kunnen zeggen dertig jaar koolputter te zijn geweest. En dan in de kategories 
waarbij de schup troef was, in het holste van de mijnschachten, midden de grootste risiko's. 
Zoiets vreet longen en ademhalingswegen diep aan en eenmaal gaan die mannen eraan ten 
onder. Zo komt het dan Benne al zoveel van zijn makkers, meestal veel jonger dan hij, naar 
de eeuwigheid heeft zien verhuizen. 
 
Hijzelf mag dan wel de jongste telg zijn uit een gezin van tien 5 kinderen, hij moet toch over 
een ijzeren gestel beschikt hebben, om na die jaren «fos» al aan een leeftijd van 72 te 
kunnen komen. De laatste tijd echter voelt hij meer en meer de lasten, die de «Bonne 
Espérance», want zo luidde de naam van de koolput in Tamines, op zijn organen heeft 
nagelaten. Vooral op hete dagen, zoals onlangs, heeft hij daar erg veel hinder van. Fons weet 
dat hij niet de leeftijd van vader Benne − 98 werd die − zal bereiken, al zou dat, met een 
andere loopbaan, wel mogelijk geweest zijn. 
 
Toch heeft hij altijd veel van zijn barre stiel gehouden. Bij het tegendeel zou men dat toch 
geen dertig jaar hebben volgehouden. Benne heeft de pionierstijd meegemaakt. Te voet uit 
de Tremelose Bollo, waar het ouderlijk huis stond, naar Rotselaar-Statie, voorzien van enkele 
broden en een kilo spek. Want ze bleven er met de week en logeerden in daartoe speciaal 
verhuurde kamers. Een hard leven, onvoorstelbaar voor de jeugd van vandaag. Maar Benne 
hield van de mijnwerkerstiel; hij heeft er ontelbare vrienden gehad en heeft die nog, 
tenminste de schaarse oud-mijnwerkers die nog tot deze wereld behoren. 
 
 
 

                                                           
3
 Ons Nieuws van 20 mei 1976. 

4
 Nu: Jos Ceulemansstraat. 

5
 Hij was de jongste van elf kinderen. 
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GETEKEND MAAR GELUKKIG 
Jarenlang, tot zolang ze bestaan heeft, was hij de fiere vaandrig in de processie te Tremelo, 
bij de groep van de mijnwerkersgilde Sint-Barbara. Benne is altijd mijnwerker geweest en hij 
zal het blijven tot het einde van zijn dagen. Die rode zakdoek rond de hals legt hij ook nu niet 
af. En getekend als zijn gezondheid wordt de gevolgen van zijn stiel, zoveel te meer blijft hij 
zich verbonden voelen met de donkere Borinage, de grauwe mijnwerkersbuurten waar toen 
enkel Vlaams dialect werd gesproken. Hij heeft het meer en intenser dan gelijk welke 
koolputter meegemaakt. Benne weet best dat men het vuile mijnstof nog met geen liters 
bier per dag kan wegspoelen, al hebben het zovelen met hem getracht om het te doen. 
Een mijnwerker met dertig jaar ondergrond achter de rug, die het geluk heeft zijn gouden 
bruiloft te mogen vieren. Zou dat geen enig gebeuren zijn? Ze zullen het doen met een mis 
te 12 uur in de Sint-Annakerk te Baal. Pastoor Pauwels van Mariekerke komt die mis speciaal 
opdragen. Waarom juist hij? Omdat Marie en Benne speciale vriendschap hebben voor het 
welzijn van de mijnwerkers, wat bijzonder tot uiting kwam bij de mijnramp van Marcinelle, 
waarbij zovelen uit de streek de dood vonden. 
 
RIJK NAGESLACHT 
Het zal natuurlijk per auto gaan. In de jeugd van Marie, die nog vijf broers had, waarvan nog 
vier in leven, ging het elke dag te voet van de Hazebergen naar Baal Dorp, om en bij de vijf 
kilometer, geteld vanaf café «Den Tits» tot aan de kerk. Het waren Marie´s broers die Fons 
als kameraad hadden en zo heeft zij hem leren kennen. In de Walen is ze nooit willen gaan 
wonen. Dan nog liever tijdens de week alleen. Niet eenzaam, want de kinderen volgden 
elkaar in grote regelmaat op. In 1927 werd de eerste geboren, een zoon, Miel. Die Miel is 
getrouwd met Julienne Peeters en ze zijn woonachtig in de Tuinwijk 6 te Schriek. Ze hebben 
zelf al vier kinderen. De oudste dochter, Emelinne, heeft vijf kinderen. Zij trouwde met Adolf 
Meys en ze wonen in de Zandstraat te Grootlo. Dan komt Ivonne, gehuwd met Vic Peeters. 
In hun woning aan de Bos(se)straat 7 te Schriek brachten ze elf kinderen ter wereld, waarvan 
er reeds twee zijn getrouwd. Dochter Gusta heeft twee kinderen en woont te Mechelen. Dan 
komt de tweede zoon, Philibert, met hun twee kinderen wonen ze te Heist-Goor. Florentine 
woont vlak bij haar ouders, met echtgenoot Frans Op de Beeck en drie kinderen. En de 
jongste is Paula, wonende Grasheideweg te Schriek, gehuwd met Casimir Ruymaekers: zij 
hebben drie kinderen. 
 
Wat opvalt is wel de grote vruchtbaarheid in de familie. Met momenteel een nageslacht van 
dertig kleinkinderen, waarvan er al zeven gehuwd zijn, maakt deze stam nog grote kans om 
de komende generaties een vooraanstaande plaats te gaan innemen in de streek. Er zijn 
trouwens al twee achterkleinkinderen. Marie heeft haar zeven kinderen vrijwel op haar 
eentje moeten opvoeden, omdat haar echtgenoot ver in het Zwarte Land vertoefde om in 
het onderhoud van zijn kroost te voorzien. Maar Marie heeft best haar plan getrokken. Ze 
zegt zelf dat ze alle werkjes aankom. Enkel pikken en met de schup werken liet ze aan het 
mansvolk over. Ze voegt er echter wel bij dat haar moeder ook zulk mannenwerk deed. Maar 
ja, dat was dan weer een generatie vroeger. 
 

                                                           
6
 Moet zijn:  Tuindijk. 

7
 Nu: Roggeveldenstraat. 
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Marie geniet nog van een uitstekende gezondheid. Ze doet de uitleg bijzonder vlot. Ze is 
trots op haar kinderen en zo toonde ze ons een prachtige foto van het gezin van dochter 
Ivonne, met de elf knappe kinderen, Ja, Fons en Marie zijn gelukkig dat de kinderen het zo 
goed hebben, beter dan zij in hun tijd. 
 
HAKEN EN STRIKKEN 
Nu moeten we toch ook nog zeggen waarmee Peet haar kleinkinderen het meest plezier kan 
doen. Marie heeft als hobby het knopen van spreien. Ze liet ons een staaltje bewonderen, 
tevens van de handigheid waarmee ze dit handwerk beoefent. En hoeveel fraaie 
haakwerken heeft ze al afgewerkt? Vroeger had ze er minder of geen tijd voor, thans kan ze 
er zich volledig in uitleven. De jongste zes jaar heeft ze wel een vijftiental spreien 
«gekristeerd». Toen wel een prestatie, die aantoont dat ze nog bijzonder vitaal en naarstig 
blijft. Fons van zijn kant ziet het ook wel in die richting. Zijn specialiteit is het knopen van 
leefnetten voor de visvangst. Vroeger waren dat vogelvangstnetten, maar dat wordt niet 
meer gevraagd. De vissers geven hem wel meer werk dan hem lief is. Immers, leef- en 
schepnetten met de hand gestrikt zijn zoveel beter dan wat men in (de) winkel koopt. Benne 
heeft die handigheid al van in zijn jeugd. Toen ze zelf nog netten maakten om in de 
Raambeek of grachten uit de streek te gaan vissen. Nu knoopt hij nog maar af en toe. Het 
gaat hem zo niet meer. Ook hier gingen de naweeën van zijn mijnwerkersleven een nefaste 
invloed uitoefenen. In elk geval blijft hij scherpzinnig en klaar uit de ogen kijkend. Hij heeft al 
lang gezien dat er in de siermast vlak voor het raam een kneuter zijn nest heeft. Af en toe 
wees hij naar buiten en dan zagen we het prachtige, roodachtige vogeltje met aas in de bek 
op de top van de boom zitten, gereed om de jongen te gaan voederen. De tijd dat Benne in 
de hoogste kanadabomen kroop om eksternesten te roven is lang voorbij. Hij ziet de vogels 
nu ook als een sieraad van de natuur en laat ze leven. 
En nu zondag het grote feest. Benne hoopt dat hij het er zal kunnen uithouden, want een 
benauwde atmosfeer ligt hem niet erg. Als het niet te heet is zal het toch wel gaan, al is het 
maar tijdens de bijzonderste momenten. Want zo een dag, waarop men kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen allen samen rond zich zal zien, betekent in het leven van Fons en Marie, 
50 jaar getrouwd, het absolute hoogtepunt. Dat ze daar oneindige vreugde zullen aan 
beleven, hoeft hier tot slot van deze reportage nauwelijks gezegd. 
 

 
        Rik Wouters (+) 
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De rawlplugbeitel 
 
In de huishouding van mijn grootouders was het mijn grootmoeder (geboren in 1900) die de 
kleine klussen opknapte.  Zij heeft nooit plastiek pluggen gebruikt om met een kram of vijs 
een schilderij, een kastje of een ander voorwerp aan de muur op te hangen.  Zij gebruikte 
geen boormachine die men op de stand ‘klopboren’ kon zetten. De ‘rawlplug’ was een soort 
beitel, ook rawlplugbeitel geheten.8 Tijdens het kloppen moest men de beitel een beetje 
draaien zodat het boorgat telkens iets dieper werd. Nadat het gat op diepte was, stak 
grootmoeder er een houten tap in. Die werd zelf gemaakt uit een stukje hout dat met een 
scherp mes werd bijgewerkt tot het in het geboorde gat paste. De kram of vijs erin kloppen 
of schroeven en het werk was klaar. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Rawlplug N° 14 Made in England, collectie HLA  Foto’s Henri Van Beneden 

 
In het Engels spreekt men van een ‘wall plug’ terwijl de Amerikanen gemakkelijker het 
begrip ‘screw anchor’ gebruiken. Een plug is een pin of een tap en het werkwoord ‘to plug’ 
betekent dichtstoppen of vullen. In onze contreien kwam het woord ‘plugge’ reeds in het 
begin van de zestiende eeuw voor, te vergelijken met het Middelnederduitse ‘plügge’ en 
verwant met het Noorse ‘pligg’ voor een kleine pin. 

 
De plug in kunststof bestaat echter al geruime tijd. De 
originele plug werd in 1911 uitgevonden door John Joseph 
Rawlings onder de naam ‘rawlplug’. De huidige plastieken 
plug werd in 1958 ontworpen door de Duitse uitvinder Arthur 
Fischer.  
 

                                                           
8
 De serie rawlplugbeitels is: 8, 10, 12, 14, 16 en 18. 
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Mettertijd kwamen mechanische hamers op de markt, maar zo uitgebreid werd de gereed-
schapskoffer van mijn grootmoeder niet. 
 
 

 
 

 
 

Rawlplug mechanical hammer 
 

Om een groter gat in de muur te maken, bijvoorbeeld om een koperen buis met een 
diameter van 15 mm door te laten, gebruikt men een stalen buis die vooraan een speciale 
vertanding vertoont. In de vaktaal spreekt men gemakkelijk van een ‘casbrique’ of een ‘casse 
brique’. We herkennen hierin het werkwoord ‘casser’, wat breken, stukslaan of inslaan 
betekent en het woord ‘brique’, wat een baksteen is. 
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Collectie HLA   foto’s Henri Van Beneden 

 
Het begrip ‘casse brique’ werd overgenomen in een bepaald type videospelletjes, 
gekenmerkt door een arcade. Met een of meerdere ballen moet een opstelling van stenen 
vernietigd worden om te kunnen stijgen naar een volgend niveau. Dit spel verscheen in 1975 
onder de toepasselijke naam ‘Breakout’. 
 
Tegenover het boren van een gat in de muur met een moderne boormachine nu, was het 
werken met een rawlplugbeitel vroeger meer arbeidsintensief. De huidige generatie kent de 
functie van deze gereedschappen niet meer. 
 
      Hugo Lambrechts-Augustijns 
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Elke dood heeft een oorzaak – Bidprentjes vertellen het (deel 3). 
 
De lijst met doodsoorzaken die het gevolg zijn van oorlogsgebeurtenissen is nog niet ten 
einde.  Ook deze vermeldingen zijn terug te vinden in onze heemkundige bidprentjes-
verzameling : 
 
OORLOG 

Aan de verwondingen van een vijandelijke kogel 
 Als slachtoffer van den oorlog 
 Als slachtoffer van het bombardement gevallen 
 Bij een bombardement 
 Door den vreeden oorlog uit het leven gerukt 
 Gevallen bij een veldmijnontploffing 
 In 't concentratiekamp 
 In 't folterkamp 
 In 't krijgsgasthuis 
 In 't militair hospitaal tijdens zijn legerdienst 
 Na verschillende wonden op 't slagveld 
 Schielijk – onmeedogend uit het leven weggerukt bij bombardementen 
 Slachtoffer van een vijandelijke bomaanval 
 Ten gevolge een bombardement tijdens de vlucht 
 Ten gevolge eener oorlogsramp 
 Ten gevolge oorlogsfeiten 
 Ten gevolge van oorlogsfeiten 
 Tengevolge een luchtbombardement 
 Tengevolge eener oorlogsramp 
 Tengevolge oorlogsgebeurtenissen 
 Tengevolge oorlogsomstandigheden 
 Tijdens een luchtbombardement 
 Voor 't Vaderland tijdens een bombardement 
 Voor Koning en Vaderland 
 Voor Vrijheid, Volk en Vaderland 
 Wreed werd het moordtuig naar mijn borst gericht 
 Door een bomaanval schielijk overleden 
 Door een moordtuig uit het leven gerukt 
 Door een terreur aanval 
 Door een vijandelijk moordtuig 
 Door oorlogsgeweld 
 Door uitputting en foltering in het kamp 
 Door een vliegende bom op zijn werk 
 
Deze laatste vermelding staat op het bidprentje van Emiel Serneels, een Heistse dokwerker 
die op 21 december 1944 in Antwerpen is omgekomen bij de explosie van een V-bom.  Het 
verhaal van Emiel Serneels is een van de vele die beschreven staan in de belangwekkende 
studie die René Patteet maakte over de V-bommen in de gemeenten Beerzel, Berlaar, 
Booischot, Hallaar, Heist, Hulshout, Itegem, Putte, Schriek, Wiekevorst, e.a. Daarin worden 
ook mensen uit onze regio vermeld die elders het slachtoffer werden van de bommenterreur 
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van oktober 1944 tot einde maart 1945, o.m. in Antwerpen. Het werken aan de dokken 
aldaar was in die periode extreem gevaarlijk. Er vielen tal van slachtoffers onder de 
havenarbeiders, waarbij ook meerdere Heistenaars.  Emiel Serneels was één van hen. 9  
 

         
 
 
Dr. Jozef Weyns noteerde wat de zuster van Serneels had verklaard : “Die bom moet erg 
dicht bij hem neergekomen zijn.  Volgens dat ze ons verteld hebben, heeft men hem gehurkt 
teruggevonden, met zijn vest over zijn hoofd getrokken.  Die zullen daar waarschijnlijk niet 
kunnen schuilen hebben en dat zal dan zijn reactie geweest zijn.  Hij zou versmacht geweest 
zijn. De familie heeft hem niet meer mogen zien. Hij is bij de begrafenis recht van Antwerpen 
naar de kerk gebracht.”  
 
Miel was een kozijn van Sjé 10 en Jefke “van Lowiekes” (= Serneels) en was geboren in de 
Lerrekensstraat, die men nog tot het gehucht Bos rekende.  Hij woonde in de Oude 
Gendarmeriestraat en liet een vrouw en een zoon, Jos, achter. 
 

                                                           
9 R. Patteet- “160 dagen terreur van vliegende vergelding”  Uitgave heemkring Die Swane – 1994  p. 101  (boek 

nog te verkrijgen in heemmuseum Die Swane - 25,00 €) 
10 Bekende Heistenaar en destijds uitbater van het gelijknamig café “Bij de Sjé”, het supporterslokaal van 

voetbalclub F.C. de Bos. 
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De precieze omstandigheden waarin Serneels het leven liet, zijn niet bekend.  Een getuige, 
wiens schoonbroer in Antwerpen door een V1 werd gedood op diezelfde donderdag 21 
december 1944, wist te vertellen (op pagina 54 van het boek van René Patteet) dat een 
Heistenaar was omgekomen aan de dokken, samen met zijn familielid.  Vermoedelijk was dit 
Emiel Serneels.11  
 
Deze getuige verklaarde daarnaast nog dat de lichamen werden opgebaard in de 
Langedijkstraat in Antwerpen, waar op dat ogenblik ook slachtoffers lagen van de beruchte 
V2-inslag op cinema Rex van 16 december 1944.  De bergingsoperaties na die catastrofe 
hadden immers meerdere dagen in beslag genomen.  In totaal vielen er op die rampzalige 
plek 567 doden, waaronder ook enkele Heistenaars. 
 

 
 

Het hier afgebeelde boek over de bommenterreur in Antwerpen verscheen al in 1945 (!) ; 
het bevat een chronologische lijst van alle V1- en V2-inslagen op Antwerpen en 
randgemeenten.  Daarin is te lezen dat 21 december 1944 een bijzonder moorddadige 
datum was voor de geteisterde stad, want er vielen op die dag liefst 13 V-bommen, met 54 
doden en talrijke gewonden als gevolg.  Eén van die 13 bominslagen staat als volgt 
genoteerd in het boek (p. 92) :  “Te 20 u 20 te Antwerpen Leopoldsdok nr. 218 : 4 dooden en 
1 gekwetste”.  Mogelijk was Emiel Serneels dus één van die vier en dan is dit meteen de 
bevestiging van de doodsoorzaak die op zijn bidprentje staat vermeld : “…door een vliegende 
bom op zijn werk te Antwerpen”. 
 
      (red.) - Info bidprentjes :  Germaine Nys 

                                                           
11  R. Patteet- “160 dagen terreur van vliegende vergelding”  Uitgave heemkring Die Swane – 1994  p. 54 
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Kempens culinair : van beuk en boek tot Bokrijk 

 
Wie in de voorbije herfstmaanden door parken of bossen wandelde en daarbij onder de 
kruin van  beuken passeerde, kon er niet naast kijken : een tapijt van opengesperde bolsters 
en bruin-glimmende nootjes bedekte de grond en knisperde onder de schoenzolen.  Een 
zelden geziene overvloed aan beukennootjes was het, een rijk gedekte tafel voor hongerige 
bosbewoners zoals muizen, eekhoorns en vogels van allerlei pluimage. 
 
Beukennootjes zijn niet alleen voor vinken en ander gevogelte eetbaar gerief.  Bij zo’n 
boswandeling is er immers moeilijk aan te weerstaan om wat van die nootjes te proeven en 
dan met de ogen dicht de smaaksensatie tot zich te laten doordringen.  Beelden uit een lang 
vervlogen kindertijd komen dan weer voor de geest.  Niet dat het olierijke nootje bijzonder 
lekker van smaak is of een hallucinogeen effect heeft, maar toch is er iets mee aan de hand.   
Want door die nootjes dachten we op slag terug aan het advies dat ons werd meegegeven 
wanneer we als kinderen, struinend door bos en veld in de destijds nog zeer aanwezige 
Heistse natuur, ons te goed konden doen aan kastanjes, noten, braambessen en ander 
heerlijks.  De raad die dan we kregen luidde  : “…niet teveel biekenètjes eten, want daar 
krijgt ge koppijn van…”.  In mindere mate gold dat advies ook voor de alom gewaardeerde 
“hokkenoten”. 
 

 
 
Het Heistse Kerkplein rond ca 1920. Wie herinnert zich nog de forse beuken die tot in de jaren ’50 van de vorige 
eeuw het plein voor de Sint-Lambertuskerk sierden?  (Foto Erfgoedbank Kempens Karakter GAH001000474)  
 

Wat de beukennootjes betreft, maken diverse auteurs er inderdaad gewag van dat de 
vruchtjes van Fagus sylvatica, door het erin aanwezige alkaloïde “fagine” in zekere mate 
giftig zijn.  Deze toxische stof zou niet alleen schele hoofdpijn, maar ook allergische reacties 
veroorzaken en ze is ook de reden waarom beukennootjes evenals de eruit gewonnen olie 
worden geweerd uit de voedselketen.  Overigens was tot in het begin van de 20e eeuw het 
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persen van beukennootolie in Nederland, met name in de Veluwe, een normale 
bedrijvigheid.  De olie werd destijds zeer geapprecieerd om haar excellente culinaire 
eigenschappen.  Dat wil zeggen, tot het “beuk slaan”  rond 1920 verboden werd.   
 
Omdat velen zich nog de smakelijke olie van voor die tijd konden herinneren hoeft het dus 
niet te verbazen dat mensen in tijden van schaarste, meer bepaald door het karige 
vetrantsoen tijdens W.O. 2, opnieuw een beroep gingen doen op een door de natuur gratis 
ter beschikking gestelde voedselbron als de beukennoot. Maar dat gaf algauw aanleiding tot 
een waarschuwing vanuit de medische wereld naar de Nederlandse bevolking toe :  
 

“VERGIFTIGINGEN  DOOR HET ETEN VAN BEUKENOOTJES” .12 
Door Dr. M. Van Eekelen, Dr. C. Den Hartog en Dr. P.J Van Der Laan. 

“Nadat ons eind October 1942 eenige vergiftigingsgevallen door het eten van 
beukenootjes ter oore waren gekomen, hebben wij het Voorlichtingsbureau van den 
Voedingsraad verzocht het publiek tegen het gebruik van te groote hoeveelheden 
(meer dan 50 stuks) van deze nootjes te waarschuwen.  Het bedoelde bericht van het 
voorlichtingsbureau verscheen gedurende November in een aantal dag-, week- en 
maandbladen en ook in dit Tijdschrift.” … 

 
We kunnen in dat artikel ook lezen dat “…de oogst dit jaar rijk was en men de nootjes ijverig 
verzamelde…”.  1942 was dus, net zoals 2016, een jaar waarin de beuken overvloedig vrucht 
hebben gedragen, een zogeheten “mastjaar”, waarvan wordt aangenomen dat het zich 
gemiddeld om de negen jaar voordoet.  Een merkwaardig fenomeen, dat een grote invloed 
heeft op het dierenleven en in het bijzonder op de migratie van sommige vogelsoorten. 

 

 
Boekweitzaden     Beukennootjes             (foto A. Geens) 

 

Het vervolg van dit beuk-verhaal brengt ons bij de vrucht van een totaal verschillende plant, 
een gewas dat niks met het andere te maken heeft, want het hoort tot een andere orde 
binnen de klasse van de zaadplanten en is dus ook helemaal geen familie van de beuk, 
namelijk boekweit (Fagopyrum esculentum, een éénjarige plant van de duizendknoopfamilie 
Polygonaceae).   

                                                           
12

 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde – 1 mei 1943, p. 831. 
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De naam boekweit heeft nochtans wel iets te maken met de beuk.  Waarom dat zo is wordt 
duidelijk als we de zaden naast elkaar leggen en ze van naderbij bekijken.  De gelijkenis 
tussen het boekweitzaad en de beukennootjes valt daarbij direct op.  Het eerste schijnt wel 
een miniatuurversie te zijn van de andere.  Dat is ook onze voorouders niet ontgaan en dus 
hebben ze dit cultuurgewas  - waarschijnlijk afkomstig uit Centraal-Azië – een naam 
toebedeeld die onmiskenbaar verwijst naar de beuk.  In de meeste West-Europese landen 
vinden we trouwens overeenkomstige benamingen : Boekweit, buckwheat, Buchenweizen, 
boghvede.  Het tweede deel weit, wheat, weizen verwijst naar de aanwending van de zaden 
alsof het een graangewas zou zijn zoals tarwe, wat het uitdrukkelijk niet is. 
 
Hoe nauw die namen bij elkaar aanleunen kregen we onlangs te zien tijdens een wandeling 
in de buurt van een van de talrijke bronnen die in de Duitse Eifel opwellen.  Bij een van die 
bronnen leerde een mooi, drietalig infobord ons dat de plaatselijke bevolking het sterk ijzer- 
en koolzuurhoudend water gebruikte om hun Buchenweizenteig, het boekweitdeeg, de basis 
voor het bakken van pannenkoeken, luchtiger te maken.  In de Nederlandse tekst over de 
deegbereiding met het bronwater heette dat : ”meel van de... BEUKTARWE !” 
 
Boekweit of beuktarwe, dat is dus hetzelfde en als het meel ook bij ons ergens voor bekend 
staat, dan is het voor boekweitpannenkoeken 13.  Het is niet moeilijk om aan boekweit te 
geraken, zowel het zaad als het meel, want boekweit wordt in een aantal landen zoals Polen, 
Frankrijk en Duitsland ook  vandaag nog geteeld.  Hier te lande is het cultuurgewas echter zo 
goed als verdwenen.  Wie toch graag eens een boekweitveld dichter bij huis in bloei wil zien, 
kan in de komende zomermaanden misschien een uitstapje naar het openluchtmuseum van 
Bokrijk 14 overwegen.  Hopelijk blijft daar nog even de traditie overeind om nabij de 
standaardmolen van Mol-Millegem een veldje boekweit in te zaaien… 
 
Boekweit heeft holle, recht opgaande, roodachtige stengels en driehoekige bladeren op de 
knopen. De bloemen zijn wit tot roze en bloeien maar één dag.  Ze bevatten veel nectar, wat 
de plant tot een goed “bijengewas” maakt, dat een aromatische, donkere honing oplevert.   
Op arme gronden bereikt boekweit een hoogte van 50 à 60 cm. en de plant heeft al rijp zaad 
voor de rest van de bloei ten einde is.  De zich sterk vertakkende penwortel vereist dat de 
grond erg diep wordt geploegd. Er kwam dus hard labeur aan te pas, en dat voor een 
onzekere opbrengst van een gewas dat erg vorstgevoelig is en niet goed bestand tegen 
harde wind en regen.   Eeuwenlang werd boekweit in gans Europa  vrij intensief verbouwd. 
Dodoens schreef in zijn Cruydt-Boeck uit 1554 :  “Dit ghewas wordt in maghere ende dorre 
landen ghesaeyet  ende es in Brabant in die Kempene seer ghemeyn”.  Met het verdwijnen 
van de arme Kempense keuterboertjes en hun hard labeur op de magere  zandgronden, 
kwam  bij ons een einde aan de teelt.  Een revival  is nochtans niet uitgesloten, nu het 
glutenvrij dieet meer en meer in zwang is, want in boekweit zitten geen gluten. 
 

                                                           
13

 Merk op dat zelfs inzake spelling er ook een nogal grappige vorm van  verwantschap is :  zowel de 

beukenootjes als de boekweitpannekoeken van weleer kregen ongevraagd een overbodige letter ”n” in hun 

midden opgedrongen ! 
14

 Ook in de naam Bokrijk ligt de connectie met de beukenboom voor de hand.  “Bokrijk” wortelt in de 
middeleeuwse vorm “Buksenrake” : “buk” = “beuk”, “rake” = een strook grond.  (Beknopte gids van het 
Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk – Dr. Jozef Weyns, conservator – p. 1 - 
Zesde, vermeerderde uitgave – 1977 -) 
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Er valt nog een merkwaardig punt van gelijkenis tussen beukennootjes en boekweit aan te 
stippen, dat verder gaat dan alleen de uiterlijke vorm en de naam.  Wonderlijk genoeg zou er 
immers ook bij boekweit een bepaald aspect van giftigheid mee gemoeid zijn, weliswaar wat 
onschuldiger dan bij de gemene beukennootjes.  De stof fagopyrine, aanwezig in de groene 
delen van de plant, zou bij het consumeren van grotere hoeveelheden ervan fotodermatitis 
veroorzaken, waarbij door blootstelling van de huid aan zonlicht irritatie ontstaat.  In het 
meel zou die stof nochtans maar in uiterst minieme hoeveelheden voorkomen.  Sommigen 
gewagen ook wel van giftigheid voor het vee van Fagopyrum esculentum – alleen de plant, 
niet het zaad - .  Hoe het ook zij, boekweitmeel of beter boekweitpannenkoeken, daarvan 
mogen smulpapen in alle rust genieten, maar met beukennootjes blijft het dus voor mensen 
– niet voor vogels -  oppassen geblazen ! 
 
Tot slot nog dit :  behalve om er boekweit in bloei te zien was het openluchtmuseum van 
Bokrijk ook hèt uitgelezen adres om boekweitpannenkoeken te degusteren. Had conservator 
Dr. Jozef Weyns destijds immers niet de lof gezongen van de aloude boerenkeuken, toen hij 
over de imposante afspanning “In Sint-Gummarus” schreef  : “…de herberg kan niet alleen de 
dorstigen laven maar is ook in staat de hongerigen te spijzen met iets dat goed is tussen de 
tand en tegelijk de oude tijd oproept” ?  Toen we vorig jaar de afspanning bezochten om er 
nog eens zo’n met gouden siroop vergulde boekweitpannenkoek te proeven, dachten we   
met weemoed terug aan die tijd, want tezamen met het prachtige rustieke herberginterieur 
bleek ook de traditionele spijskaart te zijn verdwenen.  Althans vorige zomer was er niet veel 
meer over van het heerlijks dat ons er vroeger deed watertanden.  Geen vet-glimmende 
pensen met appelspijs meer, of oer-Kempens roggebrood, dik beboterd en belegd met zoet-
zilte schellen boerenhesp. En – grote consternatie - ook geen boekweitpannenkoeken ! Zou  
de spekbuikige Sint-Gummarus nu echt de neus ophalen voor de vertrouwde voorvaderlijke 
culinaire geneugten van de magere Kempen ?   Zeg dat het niet waar is…  
 
         André Geens 
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Het oorlogsverhaal 1940-1941  van Jules Cannaerts (°1919 - +1988)  - deel 2 
 
DONDERDAG 16 MEI 
 
Voor de troepen werd het een ‘ellendige nacht’. Opdracht 4 D.I. is om de zuidkant van 
Bruggenhoofd Gent te bezetten. 7Li inventariseert nog 80 officieren (97 voorzien) en 2100 
manschappen (van de 3570); lijst van afwezigen wordt opgesteld : gesneuveld, 
gedeserteerd, krijgsgevangen, verloren gelopen  
Om 05.00 u arriveren de camions, om 06.40 u vertrekt de staf in kolonne naar Schelderode 
waar men om 10.30 u arriveert;  installatie op het kasteel van Schelderode, eigendom van de 
familie Plissart. De commandopost wordt gevestigd in kasteel Stas de Richelle, op de grens 
van Merelbeke en Bottelare. 
Het regiment vertrekt in de vroege ochtend richting Aalst en Gent; het moreel staat onder 
nul; de opdracht is zich te vestigen in Melsen (1-e bat) en Merelbeke (2-e en 3-e  bat). Het 4-
e bataljon zal zich samen met de staf in Schelderode vestigen. 
13Cie komt vanuit Aalst per autocar om 18.00 u aan in Schelderode. 
14Cie krijgt om 16.00 u het bevel om richting Boom te trekken en daar te wachten op 
transport voor Bruggenhoofd Gent. 
 
VRIJDAG 17 MEI 
 
Volledige reorganisatie van het regiment 7Li, om 16.00 u. 
Elk bataljon bestaat uit 2 compagnies; het eerste bataljon olv majoor De Meyer, het tweede 
bataljon olv Kapitein-Commandant Nailis, en het derde olv Majoor Van Sighen. Het 
hoofdkwartier 7Li vestigt zich in Melsen, op het kasteel van de familie Ronse. 
Het 1-e bataljon krijgt als opdracht om Vurste te bezetten … ‘Majoor De Meyer door schrik 
bevangen’. ’s Avonds worden 130 soldaten en 20 officieren uitgestuurd naar Ruisselede om 
wapens op te halen. 
Het 2e bataljon is in Merelbeke, en verzorgt een verdedigingslijn in 2-e echelon; het bataljon 
krijgt versterking van 200 cyclisten onder leiding van Luitenant Menten. 
’s Namiddags nieuwe herschikkingen in het 3-e bataljon: commandant Van Winckel (13Cie) 
neemt het bevel over van 12Cie, 13Cie zal geleid worden door Luitenant De Bock, 15Cie door 
Luitenant Javaux. 
Commandant Van Winckel overhandigt 4000 BEF  aan sergeant Cremers, maar houdt nog 
iets in reserve; Cremers heeft nog BEF 2.357 en op de postcheck van 13Cie staat nog BEF 
9.387,84. 
Een detachement van 34 mannen trekt om 17.00 u naar Ruisselede; de rest wordt verdeeld 
over 2 pelotons olv adjudant Van de Walle en onderluitenant Hendrickx. Drie ‘micaissons’ 
vertrekken naar Vinckt (Deinze). Om 22.00 u wordt nieuwe bewapening aangevraagd. 
14Cie bracht de nacht door in open lucht langs de baan; om 06.00 u worden zij opgeladen 
door het transportkorps en overgebracht naar Schelderode. Verder ganse dag rust. 
 
ZATERDAG 18 MEI 
 
De commandant van 7Li krijgt versterking van 200 cyclisten. 
Om 15.00 u bezetten 2 pelotons van de Compagnie Rousseau drie bunkers tussen 
Asselkouter,  Bottelare (Merelbeke), en Rattepas (Oosterzele). 
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Het 7Li bezet de sector van Moorsele tot Muntekouter, 15Li sluit aan vanaf Rattepas. 
Bunker A-26 is gecamoufleerd als houten stal (begin bos Rattenpas) en wordt uitgerust met 
2 mitrailleurs; zandzakken worden opgesteld met daarachter een C47 antitank-kanon. Ook 
de bunkers A-25 en AV-5 worden versterkt met mitrailleurs.In een nota aan 7Li en de 
compagniecommandanten vraagt kolonel Gondry (4-D.I.) om voorbereidingen te treffen 
voor een nakende aanval met luchtbombardementen en artillerie : geen opvallende punten 
op het terrein te creëren die gemakkelijk doelwit kunnen zijn voor vijandelijke vliegtuigen, 
en weinig troepenbeweging te maken die makkelijk waarneembaar zijn door de vijand. Hij 
zegt ook dat de verliezen tot nog toe gering zijn. 
Het 2-e bataljon ontvangt nieuwe munitie. 
 
13Cie vertrekt naar Melsen, bivakkeert in een boomgaard, wachtend op nieuwe bevelen; om 
20.00 u kantonnement in een meisjesschool. 
Met wat nog overblijft van 14Cie neemt het 3-e bataljon stelling in te Melsen. 
Om 21.00 u wordt nieuwe munitie aangereikt. 

 

 
 

7e Linie in mobilisatietijd (aug-dec 1939). Zou Jules Cannaerts de man achteraan links zijn ? 
 

ZONDAG 19 MEI 
 
Het 1-e bataljon krijgt versterking van het 3e Jagers, met als opdracht het verdedigen van de 
brug te Munte. Om 16.30 u stelling in Asselkouter. 
Het 2e bataljon bezet met cyclisten de brug van Eke. 
Opnieuw reorganisatie bij 13Cie : kolonel Deseck geeft het bevel ‘klaar houden voor vertrek’;  
13Cie wordt toegevoegd aan het 2e bataljon (II/7Li). Om 18.00 u vertrek naar Bottelare, 
aankomst te 19.15 u, aanmelding bij commando 2e bataljon.  Opdracht om graafwerken te 
starten als verdedigingslinie. Eén peloton van 13Cie wordt toegevoegd aan 5Li. 
14Cie bezet sector Gentbos (Merelbeke).  Commando verhuist verder naar Bottelare, villa 
Sint Anna. 
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MAANDAG 20 MEI 
 
De staf van 7Li verblijft in de villa Noord Bottelare. In een nota van kolonel Gondry (7Li) aan 
het commando van 4-D.I. schrijft hij dat hij via majoor Van Sighen te weten kwam dat men 
denkt dat de troepen bewerkt worden door ‘agenten’ die trachten ontmoediging en paniek 
te zaaien en aan te zetten tot ongehoorzaamheid. 
Er worden 300 geweren en 125 G.P. (revolvers) geleverd. De voorposten hebben voeling met 
de vijand. De helft van de manschappen zit in stelling, de andere helft krijgt rust in de 
onmiddellijke omgeving.  Troepen staan onder artillerievuur, zelfs de commandopost onder 
vuur. 7Li riposteert en neemt Scheldewindeke en Oosterzele onder vuur. 
Eén peloton van 13Cie olv OLt Hendrickx gaat ’s morgens op verkenning met een 
onderofficier, maar wordt achteruit geslagen; toch werd één Duitse motocyclist gedood en 
werden zijn kaarten buitgemaakt. Een 2-e peloton trekt naar Scheldewindeke. 
14Cie meldt dat een bataljon Ardense Jagers zich terugtrekt achter de Schelde. Om 09.30 u 
signaleert men een 20-tal Duitse cyclisten en enkele pantserwagens in Scheldewindeke. Van 
een Duitse krijgsgevangene wordt vernomen dat er 500 à 600 Duitsers in de onmiddellijke 
buurt zouden zijn.  ’s Avonds hevig Belgisch artillerievuur. 
 
DINSDAG 21 MEI 
 
De staf van 7Li inventariseert : 15 gewonden, geen gevangenen, maar 54 officieren 
verdwenen (waaronder Somers, Tits, Roofthooft); ook verlies van 447 soldaten en 80 
paarden. Om 14.30 u wordt vijandelijke cavalerie waargenomen, drie tanks en motorijders 
richting Scheldewindeke. De staf verlaat Scheldewindeke. 
13Cie beleeft een kalme nacht; ’s morgens arriveren nog 5 kisten geweerpatronen. ’s Avonds 
vertrek met 2-e bataljon via Melsen en De Pinte naar Nevele. 
 
WOENSDAG 22 MEI 
 
7Li meldt de ganse dag artillerievuur … ‘onze manschappen krijgen de indruk dat ze door 
eigen troepen worden beschoten’. Er heerst grote nervositeit bij de troepen. ’s Avonds 
wordt opdracht gegeven om tijdens de nacht terug te trekken. De genie komt mijnen 
plaatsen.  Het eerste bataljon trekt ’s avonds terug naar het afleidingskanaal van de Leie te 
Nevele; er wordt gemeld ‘… dat het moreel verbetert.. ‘. 
Erger is het gesteld in het 2-e bataljon … ‘we moeten ons verzetten tegen valse berichten…’; 
de commandant van 4Cie (1-e Bat), Onderluitenant Ledocte, wordt met zijn eenheid 
overgeplaatst naar het 2-e bataljon. In zijn brief van 1945 schrijft hij aan de Minister van 
Landsverdediging dat  ‘hij aan Korpsoverste Kolonel Gondry aanbood om als vrijwilliger een 
tegenaanval te ondernemen op Scheldewindeke, waar onderluitenant Hendrickx van 13Cie 
door de vijand was teruggeslagen’.  
Scheldewindeke bezet door de vijand. 7Li steekt de Schelde over via de bruggen van 
Zwijnaarde en Schelderode. 
13Cie komt ’s morgens aan in Nevele en organiseert kantonnement in een hoeve (van 
Speybroek?). Om 14.30 u wordt Nevele gebombardeerd, verschillende gekwetsten. 
14 Cie trekt ook samen met de Staf via Schelderode, Zevergem, Hondele, Klosse, St Martens 
Latem, Deurle, St Martens Leerne  naar Nevele, waar men ’s morgens om 05.00 u aankomt. 
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DONDERDAG 23 MEI 
 
4 D.I. meldt grote verliezen van mensen en uitrusting… ‘meer omwille van de chaos dan 
omwille van  gevechten of bombardementen…’ en installeert zich achter het 
afleidingskanaal:  rechts 11Li, 15Li in het centrum en links 7Li. 
7Li telt nog 1800 manschappen, 11Li no 1500 en 15Li nog 2000; in totaal dus nog +/- 5.300 
militairen voor 4 D.I.  uitrusting gereduceerd tot 8 mitrailleurs, 27 machinegeweren en 6 
anti-tankkanonnen. 
7Li doet alle moeite om de manschappen te weerhouden van de ‘vlucht naar huis’ … ‘car ils 
subissent d’une façon facheuse l’attirance de leurs foyers respectifs…’. 
Om 03.10 u verlaat de commandant van 7Li zijn post ; het 2-e bataljon met kapitein-
commandant Nailis en het 1-e bataljon olv majoor De Meyer bewaakt de eerste lijn, het 3-e 
bataljon olv majoor Van Sighem steunt in 2-e echelon.  
Het 2-e bataljon steekt de Schelde over langs de militaire brug te Melsen. De drie bataljons 
trekken zich terug naar Nevele waar men rond 07.00 u aankomt. 
’s Namiddags veelvuldige Duitse luchtmacht, en bombardement van Nevele. 
 
VRIJDAG 24 MEI 
 
Na verschillende onsuccesvolle pogingen in de voormiddag springt de brug van Nevele 
uiteindelijk om 20.30u (actie 4-e bataljon Genie). Vijandelijke vliegtuigen verspreiden 
pamfletten met oproep tot overgave. 3Cie (1-e bataljon) geeft zich zonder tegenstand over; 
er wordt gemeld dat de troepen van 15Li weigeren om te schieten op de vijand, en dat zij 
anderen oproepen om hetzelfde te doen.  De commandant van 15Li verklaart om  07.20 u 
dat de strijd is verloren, er wordt praktisch niet geschoten; om 08.15 u wordt gans 15Li 
krijgsgevangen genomen. 
De genie neemt voorbereidingen om de kerktoren van Vosselaar op te blazen (belemmeren 
van kijkpost). 
2Cie Peloton van OLt Triest: Peloton van 75 man opgesteld aan westelijke oever van het 
afleidingskanaal. Het moreel was erg laat : vermoeid, deel van de uitrusting verloren, en 
beïnvloed door gedrag van 15Li “rechts van ons opgesteld, en die vooraleer in aanraking te 
komen met de vijand, al luidop aan het roepen waren dat zij niet wilden vechten”. 
Bevel tot vuren werd door deze soldaten genegeerd. “Alhoewel er slechts een 12-tal 
Duitsers op ons afkwam, gaf iedereen zich zonder tegenstand over. Ik zag mij dus verplicht 
om hetzelfde te doen daar er geen andere uitweg was. Ik heb er niet aan gedacht me te 
verdedigen want dat had gevaar kunnen opleveren voor mijn eigen mannen die zich reeds 
hadden overgegeven.” 
Noot : KRO OLt Triest werd bij besluit van de regent van 19/3/1945 van ambtswege uit zijn 
graad ontslagen, hij werd gewoon soldaat. 
 
ZATERDAG 25 MEI  
 
“Vanaf deze dag is het de geallieerden duidelijk dat de slag hier gestreden en verloren is. Het 
Britse leger probeert met alle mogelijke middelen nog zoveel mogelijk alles terug te trekken 
in de richting van Dunkerque. Het Belgische leger wordt op dit moment door de 
terugtrekkende Britten letterlijk aan zijn lot overgelaten.  De eveneens nog ingesloten Franse 
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troepen trekken geleidelijk aan mee terug in de richting van Dunkerque. Vanaf daar wordt er 
met alle mogelijke middelen teruggetrokken naar Groot Brittannië over het kanaal.  
De Duitsers proberen een massale en beslissende slag te leveren tussen Kortrijk en 
Dunkerque. Er is verbeten weerstand tot spijt van de Duitsers die het moeilijk hebben met 
de Belgische troepen die ondanks de hopeloze situatie, verbeten blijven terugvechten. Ze 
proberen op alle mogelijke manieren de Belgische soldaten aan te sporen om zich over te 
geven, onder andere door het rondstrooien van strooibriefjes. Deze waren enerzijds bedoeld 
omdat de Belgische soldaten het hopeloze van hun situatie te laten inzien. Anderzijds 
hoopten ze ook hiermee de nog in hun zone ingesloten Britten aan te zetten om zich nu 
reeds over te geven.” (uit ‘de bunkergordel van Gent’) 
 
De eerste divisie Ardense Jagers biedt goede weerstand aan de Poekebeek en heroveren 
Nevele, dat ‘…dat ingevolge de mislukking van 4 D.I. verloren was’. 
Maar … het 1-e en 2-e bataljon wordt overmeesterd; gans de eerste lijn (I+II, eerste echelon) 
is gevallen; Nevele is verloren. Alleen commandant Nailis van 2-e Bataljon verdedigt zich nog 
samen met een 40-tal soldaten; het commando verneemt dat praktisch gans het 7-e Linie 
het voorbeeld van 15Cie heeft gevolgd en praktisch geen verweer heeft geboden. Het 2-e 
echelon houdt nog gedeeltelijk stand. 
’s Morgens om 06.00 u hevig bombardement op 15Li, dat daarna overrompeld wordt door 
de Duitse infanterie. Vandaag worden ongeveer 5000 Belgen, waaronder Jules Cannaerts,  
krijgsgevangen genomen in Nevele. 
 

 
 

Einde van de achttiendaagse veldtocht – Krijgsgevangenen  25-29 MEI 1940 

 
(wordt vervolgd)    Leo Cannaerts  –  Johan Cannaerts 
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De 18de-eeuwse hoeve ’t Spinnewiel. 
Een bijdrage tot de huizengeschiedenis van Itegem. 
 
Erebestuurslid René Patteet bezorgde ons enige tijd terug een tip met betrekking tot een 
historische hoeve in Itegem, die vandaag bekend staat als taverne “ ’t Spinnewiel”.  Daarbij  
suggereerde hij dat het wellicht interessant zou zijn om het gebouw eens ter plaatse te gaan 
bekijken.  De informatie die René ons over deze oude hoeve bezorgde kwam hier op neer : 
 
“Op het einde van de jaren ’70 in de vorige eeuw stond er in Itegem een boerderij van het 
langgeveltype te koop.  Een aannemer uit Itegem, Florent Heremans,  zag er wel wat in en hij 
kocht die hoeve.  Zijn aanvankelijke betrachting was om van dit boerenhuis snel een riante 
woning te maken.  Daarop denkende begon hij met een doordringende inspectie en 
ontdekte daarbij muurankers van 1704.  Als die muurankers origineel waren, dan dateerde 
deze woning dus uit de Oostenrijkse periode ! 
 
Als aannemer was hij gespecialiseerd in afbraak- en restauratiewerken.  Via aankondigingen 
in de Bouwkroniek, een Belgisch weekblad toegespitst op de bouwsector, kwam hij aan 
belangrijke bouwopdrachten zoals aan het paleis van de aartsbisschop in Mechelen en 
werkte hij ook mee aan de restauratie van het kasteel van Sint-Pieters-Rode.  Daarbij deed 
hij heel wat ervaring op inzake restauratietechnieken en het hergebruiken van oude 
materialen. 
 
De verbouwing van de oude hoeve in Itegem voerde aannemer Heremans uiteraard ook zelf 
uit.  Zodra het huis klaar was vond hij er spijtig genoeg niet onmiddellijk een huurder voor.  
Vooruitziend als hij was, had bij de herinrichting de keukenruimte geschikt gemaakt voor een 
taverne-restaurant.  Onder de naam “ ‘t Spinnewiel” wilde hij met deze oude hoeve de 
Zuiderkempen verrijken met een aangename verbruiksgelegenheid.  De exploitatie kende 
wisselend succes, en soms tegenslag door diverse wegeniswerken in Itegem en omgeving.  
Maar de uitbating is intussen hervat en ’t Spinnewiel bestaat nog steeds ; het gebouw is en 
blijft bewaard als een historisch pand in onze gemeente”. 
 
Er werd besloten om een afspraak te maken met eigenaar en heemkringlid Florent 
Heremans voor een rondleiding en op zaterdag 4 maart 2017 bezochten enkele 
bestuursleden van onze kring ’t Spinnewiel. 
 
Itegemkenner Leo Buts gaf vooraf een interessante uiteenzetting over de plaatsbepaling van 
de hoeve in de Hooiweg in Itegem, namelijk op de zuidelijke grens van het gehucht Kleine 
Heide in ‘het hoge noorden’ van Itegem, en ten noorden van het gehucht Heikant. 
 
Dit meest noordelijk gehucht Kleine heide is als volgt te situeren :  

- de noordzijde grenst met de Nete aan Bevel (gemeente Nijlen);  
- de oostzijde grenst eveneens via de Nete aan Herenthout (nabij ’t Schipke) 
- westwaarts grenst dit met een eenvoudige perceelsgrens aan Gestel (gemeente 

Berlaar) 
- zuidwestwaarts grenst dit aan Berlaar, deels met een straatje en een gracht.  
- zuidwaarts aan het gehucht Heikant. 
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’t Spinnewiel bevindt zich op de hoek van de Haringstraat en de Hooiweg in Itegem. 
 

Gids van dienst was eigenaar Florent Heremans, een kwieke en welbespraakte 90-er die ons 
gedurende ruim anderhalf uur in de ban hield en daarbij alle hoekjes en kantjes in en rond 
dit historische gebouw liet zien. 
 

 
 

‘t Spinnewiel vandaag  
 

Op de bekende Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik van 
Ferraris uit 1777 vinden we de oudste cartografische vermelding van  ’t Spinnewiel terug.  
Naast het getal 28 merken we drie gebouwtjes die deel uitmaakten van de hoeve. 
 
Ruim 60 jaar later, in 1841, toont de Atlas der Buurtwegen slechts 1 groot gebouw en dat is 
omstreeks 1850-1860 weinig of niet veranderd, zoals de kaarten van Vandermaelen (1851) 
en van Popp (1862) overduidelijk aantonen. 
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Wat bij de rondleiding opviel was de schouw die in het midden van het gebouw er bovenuit 
steekt.  Het betreft de schouw van een voormalige stenen bakoven. Pas bij het gebruik van 
dakpannen en leien mocht zo’n oven in of aan het huis gebouwd worden. Wanneer 
boerderijen of huizen gedekt waren met stro, gaf het dorpsreglement een minimumafstand 
op voor de bouw van ovens en andere stookplaatsen.  Het was immers veiliger om het 
bakhuis op een afstand van het huis te plaatsen vanwege het brandgevaar.  Een oven werd 
heet gestookt met fijn hout, wat veel hitte en luchtstroming in de schouw teweegbracht 
waardoor sommige gloeiende gensters naar buiten werden geblazen. 



De Swanekoerier mei - juni  2017   94  
 

 

Dat de stenen bakoven zich nu in het midden van ’t Spinnewiel bevindt is mogelijk doordat 
deze oven oorspronkelijk onder de afhang van het dak heeft gestaan, maar door de 
uitbreiding van het gebouw naar achter, “verhuisde” de stenen bakoven als het ware naar 
het midden.  Trouwens, de integratie van een bakhuis of bakoven in een boerderij, was zeer 
uitzonderlijk. 15 
 

   ’t Spinnewiel achteraan 

 
Achter taverne ’t Spinnewiel staat een notenboom.  Dat is niet toevallig volgens Florent 
Heremans, want zwermen muggen mijden een notenboom zodat slaapkamers vrij waren van 
deze ongewenste insecten.  Hij veronderstelt dat deze notenboom omstreeks 1920 werd 
geplant ter vervanging van een andere notenboom die enkele jaren terug tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd gekapt door de Duitse bezetter omdat het hout, zoals geweten, 
bijzonder geschikt is om er geweerkolven van te maken. 
 
Ook over het interieur van de hoeve valt nog wat te vertellen.  Eigenaar Heremans had een 
voorliefde voor recuperatie van antieke elementen.  We vinden in ’t Spinnewiel o.a. 
deurscharnieren terug uit een 16de-eeuws gebouw in Lier en een trapleuning uit het 
slachthuis van Anderlecht.  De donkere leien waarmee de inkomhal is geplaveid zijn 
afkomstig uit de Ardennen. 
 
Met dit bezoek aan een weinig gekend 18de-eeuws historisch gebouw, werd ook de aandacht 
gevestigd op situering van deze hoeve binnen het Itegemse landschap.  Meteen de 
aanleiding voor Leo Buts om een artikel te wijden aan het gehucht “Kleine heide” onder 
Itegem.  Daarover meer in een volgend nummer van De Swanekoerier ! 
 
        Luk Herteleer 
 

                                                           
15 Mededeling heemkringbestuurslid Luc Van Herck d.d. 20/03/2017 aangaande het bakhuis : Het lijkt mij zeer 

uitzonderlijk dat een bakhuis werd geïntegreerd in het gebouw. Bakhuizen werden meestal, om reden van 
brandgevaar, opgericht naast of achter het (hoeve-)gebouw.  Uit een studie in 1972 van de toen nog bestaande 
bakhuizen te Kessel bleek dat er slechts één bakhuis (op een totaal van 40 ) was geïntegreerd in het gebouw.  
Daarbij ging het dan nog over een redelijk recent exemplaar.  Soms echter werd een bakhuis wel eens 
"aangebouwd”. 
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AGENDA 
 
 
Zondag 28 mei 2017 : Meiboomplanting aan de Kaasstrooimolen, Heist-op-den-Berg 
(Zie de uitnodiging hiernaast - Toegang gratis) 
 
Heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve, Bruggeneindse Heibaan om 14u30. 
 
Kom mee de mei vieren in het lentegroen, daar bij die molen, die mooie molen… 
 
Volksspelen voor het meigraafschap en dansen rond de meiboom, die symbool staat voor 
nieuw leven en vriendschap. 
 

 

 
Ter Speelbergen :  Themazondagen 'Haard en heem' op 4, 11 en 18 juni 2017 

Drie zondagen lang kan u (letterlijk) proeven van de sfeer van toen, rond alles wat met haard 
en 'kokeneten' te maken heeft. Met een tentoonstelling in het huis en in de schuur herleeft 
het culinaire gebeuren van toen.  Heerlijk leerrijk. 
De tentoonstelling gaat over lang vergeten huisraad en betovergrootmoeders gerechten. 
Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. 
 
• zondag 4 juni (14 tot 18 uur) expo van 14 uur tot 18 uur  
• zondag 11 juni (14 tot 18 uur) expo en boerenbruiloft, Breughel achterna  
• zondag 18 juni (14 tot 18 uur) expo en midzomerfestival 
Bezoek aan de expo op zaterdagen kan op aanvraag bij Dr. Lodewijk Weyns 015 24 27 27. 
 

 

 
Zondag 18 juni  :  Ter Speelbergen  Heist-Beerzel.  Midzomerfestival vanaf 14u30 
Op het programma : 
• WestelFolk is weer present! Ze brengen de echte volksmuziek die herinnert aan de 
volksfeesten van toen. Ze koesteren de oude muziek, tradities en erfgoed, én brengen die op 
volkse wijze! 
• Folkgroep Duo Leonard 
- Bernard Van Lent, jarenlang accordeonist van Wannes Van de Velde 
- Lief Verbeeck speelt draailier en viool 
• WestelFolk sluit af op speelse wijze, letterlijk te interpreteren. 
De mooiste dag van het jaar wordt ook weer opgefleurd met kraampjes in de boomgaard, 
we zien bakker Jan Peeters aan het werk in het bakhuis en ook het laven van de dorstigen zal 
zeker niet ontbreken. 
 
Bezoek onze tentoonstelling 'Haard en Heem', in het huis, het bakhuis, de schuur, het karkot. 
Parkeren kan langs de Heiststeenweg.  Toegang gratis. 
 

 


