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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 134 verschijnt volgende maand met als bijdrage
      “Uittreksel uit een enquête over de cholera”

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
Acht geïnteresseerden vroegen heemkundige  informatie.

Vier voor gegevens over een gebouw/locatie,  vier over personen.

De zoekmachine voor de databank op onze website www.hetspeelhof.be werd uitgebreid
- de Zoek knop op de startpagina geeft het resultaat zonder thema filtering (zoals eerder)

Daaronder kan een thema gekozen worden 
- de  filter in het zoekresultaat (rechtsboven in het zoekresultaat) laat toe om het  thema te verfijnen en de 

sortering volgens datum af te zetten (na klik op het klokje komt een kruis erop)
De GO knop activeert de filter

- klik op de blauwe woorden in de beschrijving, om alle informatie erover op te roepen

Een website bezoeker leverde toelichting bij tientallen foto’s.
Daar zijn we zeer dankbaar voor!.
Het geeft voldoening voor het werk besteed aan de website.

In het najaar komt een nieuw jaarboek uit

Leven in de Brouwerij
Cafés Herbergen Feesten

is de twaalfde editie in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van Boechout en Vremde
Tijdstip voor intekenen en presentatie krijgt u tijdig meegedeeld.
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Zondag 14 oktober 2018. De gemeente neemt deel aan die feestdag met lokale verkiezingen.
Electische Spelen

heet de bijdrage in uw ledenblad van september 2018.
Daarin voor Boechout en Vremde een selectie -1795/1976- van gepresteerde kiesinspanningen.

Nieuws
Gazet van Antwerpen - 27 maart 2018

Ik heb altijd geloofd in de terugkeer van de wolf
Gie Luyts ziet door avontuur van Naya zijn naslagwerk uit 2001 plots weer actueel worden

… In 2001 schreef hij /Gie Luyts, Turnhout/ het naslagwerk Met vryaerts en resoelen, over het verdwijnen van de 
wolf in Vlaanderen. …
Tijdens  de  Tachtigjarige  Oorlog  -1568/1648-  groeide  de  wolvenpopulatie  in  onze  regio  sterk  aan.  Door  het 
krijgsgewoel en de plunderingen raakten dorpen ontvolkt. … In soortgelijke gebieden kregen wolven vrij spel. …
Gedurende de strenge winter van 1570-1571 leden ook de wolven veel honger. …
De wolvenplaag werd weinig bestreden, omdat het verboden was om wapens te dragen eind 16de eeuw. …
In 1613 werden alle wethouders uit de provincie Antwerpen samengeroepen voor een bestrijdingsplan. Er werden 
premies uitbetaald en grote klopjachten georganiseerd, … Hoewel wolven zeer zelden aanvielen, …

Oud Nieuws
Archieven laten lezen dat wolven in Boechoutse verslagen en rekeningen voorkomen van 1580 tot 1727. Voor 
Vremde zijn minder meldingen gevonden, de laatste wel merkelijk later.
apr 1580 akkers blijven onbewerkt, boerengezinnen verzamelen in vluchtelingenkampen om zich beter te 

beschermen tegen muitende soldaten en tegen de wolven die elke winter driester worden
6 apr 1589 Heilige Geestrekening Mortsel - ... Item noch gegeven aen theeringhe /verteer/ te Boechout, tot 

meester Niclaes Hoochscaert, dat men Liesken Batens aen denselven Niclaes Hoochscaert / 
Hoochschaert, koster en meier/ besteden om te genesen, want de selve van wolven soo gebeten 
was den VI september 1589, XXIJ st. …

5 mei 1600 den meyer gegeven van eenen wolff 1 gl /gulden/ 10 st /stuiver/
jun 1600 noch betaelt aen Anthonis Haverals van twee jonge wolven gevangen te Vremde 2 gl 10 st
9 mei 1604 soo heeft poortenier Worant ende de meyer van Wilryck te Boechout comende de wolf jaeghen 

ende hadden die recke ghevanghen ende hebben tsamen metter wilt gecomen mette offecieren 
ende jagers ten huyse van Corn. Muelenbroeck /koster-meester/ ende hebben verteert 3 gl 10 st

27 nov 1643 2 lieden die hier met eenen dooden wolf quamen 2 gl
2 dec 1643 2 lieden die hier met eenen anderen dooden wolf quamen 2 gl
1740 in Vremde heerst een wolvenplaag - de schepenen doen een oproep om er zoveel mogelijk te 

vangen, levend of dood, tegen vergoeding - tussen 27 jun en 18 feb 1741 wordt 9 gulden 14,5 
stuivers uitbetaald voor 57 wolven, of ongeveer 3 stuivers per stuk

Toponiemen -plaatsnamen- met jaartal van de oudst teruggevonden bericht
wolfsbeemd -1440-, wolfsbeemdeke -vóór 1644-, wolfsbeemden -1490-, wolfsberg -1641-, wolfsbunder -1570-, 
wolfsgemet -1716-, wolfshagen -1743-, wolfsput /gebied/ -1543-, Wolfsput /hoeve/ (Lispersteenweg 69) -1702-, 
wolfsput /grond/ -1599-.

Familienaam De Wolf komt met Adriaan voor in Boechout sinds 1682. Die bouwde vóór 1698 de De Wolfhoeve 
(Hellestraat 50) en hij was een verre voorouder van Supermarkt De Wolf (Alexander Franckstraat 6). In Vremde 
trouwt Cornelis De Wolf zich in 1714 in op de -Oude- Vennehoeve (Vennehoeveweg 20).
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bunder 126¾ roeden  (Millegem - groot perceel links, bijna tegen Herentalsebaan)

kenstraat 34/38*)   5- het wolfsgemeth 137 roeden (Terbankstraat 4)
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Om nooit te vergeten

Het is 75 jaar geleden dat Mortsel op 5 april 1943 gruwelijk gebombardeerd werd. Het zwaarste bombardement in 
de Benelux.  936 doden waaronder 258 kinderen. Onder de slachtoffers  waren ook inwoners van Boechout en 
Vremde. 
Vergeten we ze niet.

Uit Boechout:

Borghs Ivonne Anna,°Antwerpen 13.04.1930, 12 j
Dochter van Joannes en Laeremans Maria 

Dumont Jeanne Alphonsia, °Boechout 11.05.1931, 11 j
Dochter van Antonius en Maria Crauwels.

Haar vader Antonius werd op 30 juli 1944 door de Gestapo opgepakt, 
en stierf op 17 januari 1945 aan uitputting en inspuiting in Neuengamme

Nauwelaerts Simone Maria Francisca, °Oelegem 10.06.1927, 15 j

Peeters Simonne Rosalia Antonia, °Boechout 20.06.1927
Dochter  van Lodewijk en Johana Aertgeerts 
Alle deze kinderen kwamen om in de Sint-Vincentiusschool, Edegemstraat in Mortsel

Staessens Alfons Emanuel, °Mortsel 23.12.1939, 3 j
Overleed een dag later inde Sint-Jozefkliniek

           Alfons was in gezelschap met Carolina Van Beirendonck, 
zij  winkelden of wandelden in Mortsel

           Zoon van Henricus en Albertina  Van Looy. Naar Antwerpen 1945
            

Van Beirendonck Carolina Maria Josepha, °Boechout30.03.1911, 32 j                             
Haar man Joannes Carolus Maria Coeckelberghs, vrijwilliger bij het Vlaamsch Legioen, vermist in 1944 in 
Jampol, Rusland.
Een gezamenlijk grafmonument bevindt zich in de vorm van een rotonde op de hoofdweg op het kerkhof in 
Boechout (Hovesesteenweg)

Jacobs Joannes Theophilus, 39 j, °Boechout 29.01.1904, Natiebaas
Gehuwd met Martin Margareta, Drie maand na het overlijden van haar vader werd  op 30 juni 1943 
Theophulia Rosalie Jacobs geboren. In 1944 hertrouwd Martin Margareta met Goormans Leopoldus, en wijkt 
uit naar Nijlen   
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Uit Vremde:

Van Camp Emilius Carolus, °Vremde 03.05.1931, 11 j
     In de Guido Gezelleschool, Eggestraat in Mortsel
     Zijn grafmonument is behouden op het kerkhof van Vremde

Voor meer informatie, lees  het boek Tranen over Mortsel geschreven door Pieter Serrien. 
Zie bib

Oproep: Wie kan ons een foto bezorgen van Jacobs.

Archeologie in Boechout

In de maand april hadden archeologische opzoekingen plaats langsheen de straat aan de Sint-Bavo kerk in 
Boechout. 

Talrijke skeletten werden opgegraven en verzameld om 
later meer informatie in te winnen. 

Een houten tandgebit, een aantal crucifixen verzameld die 
op de vergane doodskisten bevonden. 

Enkele zinken doodskisten werden ook opgegraven, deze 
werden gebruikt door meer welstellende overledenen. 

We stellen  vast dat het kerkhof veel groter was dan de 
huidige omsluiting (haag) van het kerkhof. 

We hopen in de loop van de tijd meer uitkomst over de 
opgravingen te bekomen.

Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w.
www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com
Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29 
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