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Boechout-Vremde

Beste sympathisanten,

Met onze nieuwsbrief willen we onze activiteiten breder bekend maken.
Wie weet, krijg je interesse om toe te treden tot de kring.
U mag deze brief doorsturen naar vrienden en geïnteresseerden.  

Ons tijdschrift 133 verschijnt volgende maand met als bijdrage
      “Die Joden zijn bij mij per toeval gevonden” - het verhaal van Klaas Sluijs door Jan Maes.

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper 10 euro, te voldoen via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449  
van heemkundige kring Het Speelhof.

Telkenmale  je  onze  website  www.hetspeelhof.be bezoekt,  verschijnt  een  oudere foto waarop deels  voor  ons 
onbekende personen. Via de code eronder kan je commentaar op die foto geven. 
Er wordt ook een gebeurtenis uit het verleden getoond op de actuele dag van het jaar. 

Vorige nieuwsbrieven zijn beschikbaar op onze website via zoekwoord nieuwsbrief.

Activiteiten
Tien geïnteresseerden vroegen heemkundige  informatie.

Vijf maal bezorgden we meer gegevens over een gebouw, 
vijf maal gaven we informatie over personen.

We informeerden de stad Lier dat ze het straatnaambord aan de Stoofstraat verkeerd hadden geplaatst.
We werkten mee aan de Belle Epoquewandeling voor de dienst toerisme in samenwerking met Lier.

Jaarboek 2000, Vijftig jaren na de jaren vijftig, is terug in voorraad, 12 € niet 
leden, 10 € leden. 
Daarin  staan straatzichten uit  2000 naast  gelijkaardige  opnamen uit  de 
jaren 1950 als vergelijking.
We zijn geïnteresseerd in deze evolutie en zoeken daarom kandidaten om 
dit werkje nog eens over te doen.
Een seintje naar hetspeelhof@gmail.com volstaat.

Ook jaarboek 2001, Onderwijs in Vremde, is opnieuw beschikbaar, 12 € niet 
leden, 10 € leden.
De gemeenteschool en de Dorpsschool staan er uitgebreid in besproken, 
met illustraties en klasfoto’s.
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Nieuws
Gazet van Antwerpen - 20 jan 2018
Lier
Wandelen langs belle époque en snoepen tijdens het fietsen
Gemeenten kondigen eerste gezamenlijk toeristisch project aan
Lier  en  Boechout  kondigen  hun  eerste  concreet  project  aan  sinds  de  gemeenten  vorig  jaar  beslisten  om  op 
toeristisch vlak te gaan samenwerken. Een belle époquewandeling doorheen Boechout met Lierse gidsen moet  
toeristen overtuigen. In 2019 volgt er ook nog een proevertjesfietstocht. …
De nieuwe toeristische initiatieven zetten de troeven van Boechout in de kijker. “De wandeling rond het thema  
belle époque zorgt ervoor dat ons erfgoed wordt opengetrokken naar een groter publiek. Boechout staat bekend 
als parkgemeente met zijn typische landhuizen. Daarnaast hebben wij een erg hoog culinair imago en dat geldt ook 
voor Lier. De proevertjesfietstocht zal duidelijk maken dat beide gemeenten elkaar goed aanvullen op culinair vlak,  
al zal dit pas voor 2019 zijn. Wat ons betreft mogen er naast deze eerste projecten zeker nog initiatieven volgen.”  
…

Oud Nieuws
Dictionnaire géographique de la province d'Anvers, par Ph. Vander Maelen, Bruxelles, 1834
Vremde
Gemeente in het kanton en op 2 uur gaan van Wilrijk, in het arrondissement en op 2 1/3 uur gaan oostzuidoost  
van Antwerpen
Waterhuishouding - geen enkele waterloop vloeit op het grondgebied
Bodem  -  de  grond  is  kleiachtig  en  zanderig;  in  meerdere  omgevingen  vindt  men  een  harde  kleilaag  die 
waterinfiltratie bemoeilijkt. De beste gronden hebben een vruchtbare bovenlaag van een voet diep.
Landbouw - Tarwe, rogge, gerst, haver, boekweit, erwten en aardappelen zijn de belangrijkste teelten. Men oogst  
zeer weinig oliehoudende zaden. Er zijn boomgaarden met appel-, pere-, pruime- en kerselaars. Hakbossen zijn 
beplant met eik, berk, els en naaldhout. Gebruikelijke meststoffen zijn stalmest, as en kalk. Tijdens de telling van 
1829 waren er 66 paarden, een veulen, 318 hoornbeesten, 80 kalveren, 20 varken, 17 geiten.
Bevolking - 706 inwoners
Bewoning - Deze gemeente kent 102 huizen, een kerk, een kapel, een school voor lager onderwijs en een kasteel op  
het terrein van het oude Luysenkasteel dat toebehoort aan M. Geelhand.
Handel en nijverheid - Er bestaan twee brouwerijen, een graanwindmolen, twee hoefsmeden, een wagenmaker,  
een kuiper. Kleinhandel in granen, meel, hout, kalk en stenen.
Wegen en paden - Enkele buurtwegen vergemakkelijken de verbinding met de buurgemeenten.

Korte toelichting
De bijdrage is vertaald uit het Frans.
Het werk dateert van kort na de onafhankelijkheid, de telling van het jaar voordien.
Philippe Vandermaelen raakte meer bekend toen hij omstreeks 1850 topografische kaarten uitgaf.
Van boekweit, gewonnen als graan, bakte men het gemalen zaad.
De enige school is de gemeenteschool (Dorpsplaats 15*).
De toenmalige kerk verdween 1857/1858 voor een nieuwe. De in 1820 nieuw gebouwde Maria Magdalenakapel 
(Abdijweg)  hield  het  geen  eeuw  vol.  De  huidige  herinnering  aan  de  voormalige  Sint-Bernardsabdij  
(Broechemsesteenweg) bestaat uit een reeks opvolgers van voorgangers, op hun beurt meermaals vernieuwd of 
verbouwd.
Het Luizenkasteel (Bloemenhof 17/19) was het oudste gebouw van Vremde. Vorige eeuw verloor het gaandeweg 
haar indrukwekkend uitzicht en raakte na verbouwingen opgesplitst in meerdere woongelegenheden.
Brouwerij den Doornlaar (Boomkensstraat 6) was een kwarteeuw ouder dan De Reiger (Weverstraat 46*), maar 
deze laatste hield het een eeuw langer vol.
Vremdermolen  stond  op  grondgebied  Broechem  (Van  den  Nestlaan  -  Ranstsesteenweg*),  niet  het  molenhuis 
(Ranstsesteenweg  2*).  Hij  was  een  half  decennium  ouder  dan  de  Reigersmolen  (hoek  Reigersmolenstraat  -  
Berthoutstraat*).  Beide  windmolens  sneuvelden  in  het  tweede  kwart  van  vorige  eeuw  ingevolge  verval  na 
stormbeschadiging.
Vremde kende allesbehalve gemakkelijke in- en uitwegen. Van de vijf zogenaamde buurtwegen van groot verkeer  
-verbindingen met de buurgemeenten- lag er niet één goed bij.
Om met proper schoeisel het dorp als toerist te bezoeken, was het nog een honderd jaar wachten.



Allerlei
het Luizenkasteel is volledig afgebroken een nieuwe villa kwam er in de plaats. 
De hoeve en een gebouw dat diende als molen aangedreven door een paard veranderde in een woning.
Vremdermolen vernietigd in 1932, Reigersmolen in 1942.
 

Vraag; wie  is Hendrik Goyvaerts?
Een aandachtige  inwoner  van  Boechout  vond  in  Steenbrugge  het  soldatenmonument  van Hendrik  Goyvaerts,  
geboren in Boechout op 20 mei 1897 en gesneuveld in Waardamme (W-Vl).  Die man is toch gebeiteld in het  
herdenkingsmomument voor het gemeentehuis Heuvelhof?
Neen klopt niet. Trouwens de persoonnaam, Goyvaerts Hendrik,  die op het monument staat is achtergebleven in  
een concentratiekamp tijdens de WO II.
In een uitgave met als titel ”Oostkamp en Hertsberge in de eerste wereldoorlog” staat volgende tekst :
°Boechout 20 mei 189, +Waardamme 18 oktober 1918. Gesneuveld bij de bevrijding van Hertsberge
Hendrik meldt zich op 26 april 1915 als oorlogsvrijwilliger. Op 18 oktober 1918 krijgt hij tijdens een aanval van het  
10e Linieregiment op het kasteel van Hertsberge een kogel in de borst en sneuvelt op het slagveld. Hij wordt dezelfde  
dag op 300 meter ten noordwesten van het kasteel  begraven.  Op 8 september 1922 wordt hij  naar de militaire  
begraafplaats van Steenbrugge overgebracht.

Hendrik is wel degelijk geboren in Boechout als zoon van Pierre Joseph en Philomena 
Mertens,  van  beroep  was  hij  schilder  bij  de  Staatsspoorwegen.  Het  gezin  telde  vijf 
kinderen. 
Verdere informatie zochten we onder “War Dead register”, waar we zijn foto vonden.  
Een interesant bijkomend gegeven; “Te verwittigen in geval ernstige verwonding Mevr.  
Goyvaerts,  26,  Elisabethstreet,  Blackpool,  Engeland”.  Vermoedelijk  was  de  familie 
uitgeweken naar England.
Verder is het gezin Goyvaerts-Mertens volgens het bevolkingsregister uitgeschreven op 
21 september 1922 naar Kontich.
Hier hapert het: gesneuveld in 1918 en uitgeschreven in 1922. Kan dus niet.
Kontact opgenomen met de HK van Kontich die ons meldde dat de familie reeds in 1915  
ingeschreven  was  in  Kontich,  Het  hoofd  van  het  gezin  Pierre  Joseph  was  reeds 

overleden. Zij verbleven op de Lintsesteenweg 5 in Kontich.
De vergissing is in Boechout gebeurd, hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de oorlogsomstandigheden tijdens WO I.  
Vermoedelijk was het personeel niet op post. 
Zo is Hendrik Goyvaerts inwoner geworden in Kontich en wordt hij daar als oorlogsslachtoffer herdacht.
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