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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 135 verschijnt volgende maand met als bijdrage deel 1 van
Electische Spelen 2018

Wij  bieden  een  overzicht  -1795/1976-  voor  Boechout  en  Vremde  van  inspanningen  door  de  inwoners  naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 10, te voldoen via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 
van heemkundige kring Het Speelhof. Jaarboeken zijn ter beschikking voor € 10 voor leden, € 12 voor niet leden,  
onze bijdrage over de Vremdesesteenweg voor € 6 (gebruik zoekwoord jaarboek in de databank).

Bekijk ook eens onze website www.hetspeelhof.be. De databank bevat oude foto’s. Je krijgt ook een gebeurtenis 
uit het verleden op de huidige kalenderdag.

Vorige nieuwsbrieven zijn beschikbaar op onze website. Kies Zoek in databank en met zoekwoord nieuwsbrief.

Activiteiten
5 geïnteresseerden vroegen heemkundige  informatie.

3 voor gegevens over een gebouw/locatie,  2 over personen.

JAARBOEK

Cafés Herbergen Feesten
Leven in de Brouwerij

is de twaalfde editie in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van Boechout en Vremde.
Cafés waren vroeger hét centrum van het openbare leven.

Het boek wordt in Theater Vooruit voorgesteld op 5 oktober om 20 uur. 
Wie wil, kan tot 31 augustus voorintekenen 

via www.boechout.be/vooruit of via de vrijetijdsdienst. 
Het boek kost € 18 in voorverkoop, daarna € 20. Eventuele verzendkosten € 4.

Voorinschrijvers krijgen hun exemplaar mee na de boekvoorstelling.

JAARMARKT
dinsdag 9 oktober

Kom ons bezoeken in Theater Vooruit tussen 10 en 17 uur.
Maak kennis met het jaarboek.

We brengen onze oude fotoboeken mee.
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Vremde: Sint-Jan-in-d’Olie
Communiebank na meer dan een halve eeuw weer terug in de kerk. 

De gotische communiebank uit de St-Jans-kerk is weer terug in haar oorspronkelijke omgeving. 
Tijdens de moderne beeldstormerij in de jaren 1950 verdween de communiebank uit de kerk. Zij paste niet meer  
in de meer moderne levensstijl van sommige kerken. Zo verdwenen meerdere kunstvoorwerpen uit verschillende 
kerkinterieurs.  Zo  ook  gebeurde  dit  in  Vremde.  De  toenmalige  bewoner  van  het  Bloemenhof  kon  een  ruil 
afdwingen met de kerkfabriek. Voor de prachtige gotische communiebank werd een modern altaartafel afgeleverd. 

De  communiebank  werd  gedemonteerd  van  de  eerste 
trap  aan  het  koor.  Jaren  lang  stond  de  Vremdese 
communiebank  als  balkon  en  siervoorwerp  in  de 
leefkamer van het landhuis Bloemenhof.

Jaren,  meer  als  een halve  eeuw later  komt  de  woning 
Bloemenhof in handen van de familie Reynders-Goethals. 
Zij  hadden een andere visie van binnenarchitectuur. De 
bank  paste  er  niet  meer  werd  uitgebroken  en  kwam 
terecht in een afstelplaats in afwachting van eventuele 
verkoop.
Enige gesprekken hadden plaats tussen de familie en de 
kerkfabriek van Vremde.  Steeds  een negatief  resultaat. 
We  gaan  niet  dieper  in  waarom  er  geen  echte 
overeenkomst  werd  gesloten  om  de  mooie  gotische 
communiebank terug in de kerk te krijgen.

Eindelijk in de maand mei is men er in geslaagd de bank weer terug in de kerk te plaatsen. Achteraan in de kerk is  
een  aangepaste  plaats  gecreëerd  waar  het  prachtige  O.  L  .Vrouwbeeld  van  Vremde  een waardige  plaats  had 
gekregen. Uit veiligheid en bescherming staat zij onder een doorzichtige stolp. Mag ik het zo uitdrukken. De twee 
dienstdoende kosters Paul en Jan hebben het kerkmeubel duchtig onder handen genomen; goed gereinigd en met  
passende olie ingewreven. Nu staat de communiebank als afbakening van het O.L. Vrouwhoekje. Ze past er.

Nu is het meer een stemmig stil hoekje waar men rustig plaats kan 
nemen, vragen of danken of eenvoudig even tot rust komen;

Dank aan de familie Reynders-Goethals om het kunstwerk weer 
een waardige plaats te geven in de Sint-Jans-in-d’Olie kerk.

Even kijken op de zichtkaart vermoedelijk begin 1900. 
Wat verdween er: uiteraard de communiebank op de eerste trede 
van het koor. 

Links  en  rechts  de  twee  verlichtingselementen  boven  het 
gestoelte. Links het H. Hart - beeld en de sokkel ooit weggenomen. 
Moeilijk  te  identificeren  het  beeldje  toegewijd  aan  St-  Jan  op 
middelste pinakkel op het hoofd altaar. 
Niet zichtbaar op de zichtkaart rechts het O. L. Vrouwbeeld. 

Beiden beelden bevinden zich momenteel  in de  pastorij.1 Waar 
zijn  de  beide  engelen  met  verlichting  links  en  rechts  van  het 
hoofdaltaar gebleven, vervaardigd in 1861  Momenteel sieren ze 
terug het koor.

O!  ja  de  kerkstoelen  met  biezen  zit,  eigenlijk  een  beetje 
boetestoelen, zijn vervangen door zitbanken. 
                                                           FH

1 Het Speelhof: jaargang 2014, nr. 118
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Nieuws
Gazet van Antwerpen - 25 juni 2018

Nieuwe kleuterschool ingehuldigd tijdens jaarlijks schoolfeest
… In september wacht al de volgende inhuldiging van een nieuwbouw op het Jef Van Hoofplein. Dan wordt de  
gemeentelijke kunstacademie officieel in gebruik genomen.

Oud Nieuws
I-
5 maa 1922 sticht Frans Van der Mueren een privé-muziekschool.  Ze opent in het Vlaamsch Koffiehuis (Sint-
Bavoplein 16) met lessen voor notenleer, viool, piano en samenzang.
4 apr 1922 krijgt Frans Van der Mueren toelating voor het gebruik van

… de klas in het park (Dr. Theo Tutsstraat 20) … tot het geven der lessen der muziekschool …
…  de  orangerie,  achter  in  het  park,  die  ingericht  was  als  tijdelijke  klas,  ter  beschikking  van  deze 

inrichting /muziekschool/, die ten dien tijde een dertigtal leerlingen telde.
26 okt 1935 … Na bijna 15 jaar onafgebroken ijver, … 

De private muziekschool van Frans Van der Mueren wordt door de gemeente gepatroneerd ...
... zullen de lessen kosteloos gegeven worden aan de bewoners der gemeente. Het is Frans Van der Mueren 

geoorloofd van persoonen vreemd aan de gemeente een eerenloon te eischen …
… bij de inschrijving, kwam men tot het onverwachte getal van 140 leerlingen. …

5 okt 1951 neemt Frans Van der Mueren schriftelijk afscheid
… Wegens woonstverandering is het mij thans onmogelijk 

nog langer de lessen der Muziekschool te geven …
… Alhoewel ik de leerlingen van Boechout een schoolgeld 

mocht doen betalen heb ik dit nooit willen aannemen, 
dus gaf ik het onderwijs kosteloos. Ik wilde daardoor 
mijn volk dienen. …

…  de  Symphonische  Kring  …  Al  de  herhalingen, 
muziekbewerkingen en uitvoeringen werden door mij 
belangloos  gedaan  en  dit  gedurende  ruim  10 
jaar /vanaf 1929/ tot het begin van de oorlog …

II-
29 sep 1947, na voorstel een maand eerder door leraar, dirigent 

en componist Renaat Vantendeloo, stemt het college in
... ten titel van proef voor 1 jaar, de medewerking van het 

gemeentebestuur toe te zeggen voor het inrichten van 
lessen  voor  koperen  en  houten  blaasinstrumenten  en  slagwerk,  onder  leiding  van  René  Van 
Tendeloo /Vantendeloo/... 

di. 14 okt 1947 vangen de lessen aan in een lokaal van de gemeentejongensschool (Hovesesteenweg 3)
3 jun 1952, na aanstelling in 1949 als directeur in Geel en het vertrek uit de gemeente, noteert het collegeverslag

… René Van Tendeloo /Vantendeloo/ biedt zijn ontslag aan als leider van de cursus voor blaasinstrumenten 
en slagwerk, gezien de toenemende uitbreiding van de gemeentelijke muziekschool van Geel. ...

René Van Tendeloo zal bedankt worden ...  niet alleen als leider van deze cursus,  maar ook als leider en 
bezieler van talrijke muzikale verwezenlijkingen in de gemeente.

III-
27 mei 1958 beslist de gemeenteraad tot het inrichten van elementaire lessen in de gemeentelijke muziekschool.
20 sep 1958 starten de

… elementaire muzieklessen gegeven in de gemeentejongensschool (Hovesesteenweg 3) … twee studiejaren 
met elk twee lesuren per week … eerste leerjaar 135 leerlingen … zodat het nodig was dit leerjaar op te  
splitsen in drie lessenreeksen …

28 mei 1967 herinnert een terugblik eraan
… ongeveer 3 jaar geleden kende onze gemeente een bloeiende muziekschool in notenleer, maar jammer 

genoeg ging deze teloor …
IV-
19 mei 1967 sluit de gemeente een overeenkomst met Lier over de oprichting van een bijafdeling van de stedelijke  
muziekacademie.

Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w.
www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com
Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29 
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hommage Frans Van der Mueren in Westmalle
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