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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 9 

Het Speelhof v.z.w.  februari 2019 

Boechout-Vremde 

 

 
Beste sympathisanten, 

 

Met onze nieuwsbrief willen we de interesse in heemkunde aanwakkeren. Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe 

liever we het hebben. Dus hebben we graag dat u  deze brief doorstuurt naar vrienden en geïnteresseerden.   

Hierbij kondigen we ons volgend tijdschrift aan en geven we aan wat we nog doen. Als smaakmaker besluit de 

nieuwsbrief met een weetje dat enkel hier verschijnt, wat deze brief een beetje uniek maakt. 

 

Ons tijdschrift 137 verschijnt volgende maand met de laatste bijdrage (deel 3) in de reeks 

Electische Spelen 2018 

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

aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 
 

 

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 10, te voldoen via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 

van heemkundige kring Het Speelhof. Losse tijdschriften zijn verkrijgbaar tegen €  3 per stuk.  

Het recentste jaarboek ‘Cafés Herbergen Feesten’ kost € 18 voor leden, € 20 voor niet-leden.   

U kunt ons tijdschrift inkijken in de bibliotheek, Jef Van Hoofplein 20, 2530 Boechout. 

 

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.   

Onder Activiteiten vind je een overzicht van de vorige jaarboeken. 

 

Activiteiten 

9 geïnteresseerden vroegen heemkundige  informatie. 
4 voor gegevens over een gebouw/locatie,  5 over organisaties/personen. 

 

We werkten mee aan het jaarboek 55 van heemkundige kring De Oost-Oudburg, 

met een bijdrage over Werkhuizen Vanderstraeten, 

 

 

 

Provincie Antwerpen 

Heeft een brochure uitgegeven over het resultaat van de opgravingen in het 

Zuiderdal aan Vogeltjeswijk: Boechout-Mussenhoevelaan.  Wonen, vieren en 

rouwen aan de Rollebeek. 

 

Kijk op www.provincieantwerpen.be onderdeel Erfgoed en monumenten 

Onderaan vind je Erfgoedpublicaties. Via die pagina kan je meer informatie over 

de brochure vinden in de Brochurereeks Uit het depot. 

 

(Naast Erfgoedpublicaties merk je Archeologisch depot. Via die pagina geraak je 

op onze Flickr-pagina waar je 2 voorwerpen kunt bekijken die op de Dorpsplaats 

werden gevonden tijdens een andere opgraving) 

 

De gratis brochures zijn verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed van de provincie 

Antwerpen via mail erfgoed@provincieantwerpen.be of telefoon 03 240 64 14 
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stoemp 

 

Nieuws 

Uitnodiging tot het noteren in uw agenda, 30 november is sinds kort 

Internationale Dag van de Stoemp. 

Op de radio zei men het op voorspraak van een Brusselse chef-kok. 
Meer inlichtingen waren vorig jaar te lezen via www.voertaal.nu onder 

de hoofding Een folkloristisch gerecht, stoemp genaamd. 

Neen, geen hutsepot, stamppot noch puree en alstublieft absoluut 

geen zalfje. 

Grote van Dale noteert bij stoemp, (de v)1(België; informeel). Patat, 

qua schamperheid kan dat tellen. Manifest gebrek aan eerbied. 

Passend en billijk brengen we Hulde aan ons basisvoedsel. 

 

Oud Nieuws 

Aardappelgebonden. 

1757 - 22 feb - … de aertappels ofte pataten binnen de voors parochiën van Wilrijck ende Bouchout t’sedert 

veertigh jaeren herrewaerts souden sijn geplant ende geseth geweest in eene decimabele quantitijt, sonder dat 

daer van thiende souden sijn gelicht ofte betaelt geweest, … 

1757 - getuigenis door Peter vanden Berghe - … hij van over 50 à 60 jaren gezien heeft dat alhier potappels of 

patatten werden geplant in kleine hoeveelheden. 

1817 - 5 feb - besluit … waarby het gebruik van aardappelen tot het stoken van jenever verboden word … 

1913 - Vremde - jongens van de derde graad in het lager onderwijs kunnen seizoensverlof krijgen om op het land 

te werken - april voor het poten van aardappelen, juni en juli voor hulp bij het hooien, juli en augustus voor de 

graanoogsten en september bij het rooien van de aardappelen 

1915 - 27 feb - besluit Burgemeester - Alle voorraden van winteraardappelen die zich in de gemeente bevinden 

worden hierbij gerekwireerd, alleen de voorraad voor eigen gebruik en herplanting uitgezonderd … 

1915 - 21 sep - Iedere landbouwer wiens boerderij eene oppervlakte van twee of meer hectaren begrijpt, is 

verplicht in 1915 eene hoeveelheid aardappelen ten behoeve van het gemeentebestuur te houden, berekend op 

de voet van honderd kilogram per hectare van de gansche uitgestrektheid zijner boerderij 

1915 - leveringen aan gemeente voor noodlijdenden 

 aardappelen 

 - 131 verschillende landbouwers  

 - 8.123,44 frank uitbetaald voor 107.685 kg aardappelen - op jaarbasis 0,075 fr. per kg 

 - eerste 9 betalingen op 3 maart gebeuren aan 10 centiemen/kg - vanaf 28 november 7 centiemen/kg 

1616 - 3 feb - in Vremde 

 - het getal huisgezinnen 63 en inwoners 504 die aardappelen voortbrengen 

 - het getal huisgezinnen 124 en inwoners 564 die geene aardappelen voortbrengen 

1916 - 5 okt - Bekendmaking - Betrekkelijk de aardappelbevoorrading der Belgische burgerbevolking wordt 

nogmaals op het volgende gewezen: De vrije handel in aardappelen is verboden. 

 1. Tot aankoop van aardappelen bij den voortbrenger zijn slechts gemachtigd: 

 A) de burgemeester in zijne eigene gemeente voor de verzorging van de bevolking. 

 B) de overladers -opkoopers- aangenomen door het ladingsbureel der provincie Antwerpen bij den 

Zivilkommissar in Mechelen. … 

 2. Zonder geleibrief mogen aardappelen slechts vervoerd worden: 

 A) op het grondgebied der gemeente in kleine hoeveelheden, zoover zij gedragen worden in taschen, zakken, 

korven, enz. van het gemeentemagazijn of eene openbare verkoopplaats naar de woning van den verbruiker. 

… 

 B) van ’t veld naar de hoeve van den voortbrenger, indien ’t veld en de woning in eene zelfde gemeente gelegen 

zijn. … 

1917 - 28 okt - Er wordt overeengekomen dat, te rekenen van de aanstaande Woensdag het vervoer van 

aardappelen tot bevoorrading der stad Antwerpen, langs den spoorweg zal geschieden, waartoe de ladingen in 

de statie van Bouchout zullen gedaan worden, en telkens tusschen 8 uren ’s morgens en 2 uren des namiddags, 

B.U. /BezettingsUur/ … 

 voordien moesten 

 … de voerlieden zich met hun vracht verenigen om 7 uur ‘s morgens, en om 9 uren (B.U.) aan de Berchemse 

poort, alwaar zij zullen vernemen waar zij hunne vracht moeten afzetten … 

1919 - 18 feb - Aardappelen - Het besluit van 22 November 1918, betreffende den verkoop van aardappelen is 

ingetrokken. Bijgevolg is den handel in aardappelen vrij in de provincie Antwerpen. … 



 3 

1939 - 3 aug - Vremde 

 … het Gemeentebestuur den aanvang van het schooljaar wenscht te bepalen op 15 September. 

 Onze gemeente telt ruim 90% landbouwersfamilies, de hulp der kinderen is nog zeer gewenscht in de eerste 

weken der maand September voor het uitvoeren van kleine werkjes o.a. bij het rooien der aardappelen. 

 De aanvang van het groot verlof zou kunnen bepaald worden op einde Juli. … 

 

 

Werken Sint-Bavoplein 

 
Recent is een grote put gegraven aan de voorzijde van de Sint-Bavokerk. De archeologische dienst is er actief. En ja, 

er zijn al nieuwe vondsten gedaan. Een aantal graven, of wat er nog van rest, zijn blootgelegd. Onmiddellijk rijst de 

vraag, hadden daar ooit begravingen plaats?  De archeologen zullen resultaten tonen via #boechoutbeweegt. 

 
Toestand op 11 januari 2019 

 

Nieuwe termijnen openbaarheid akten Burgerlijke Stand  

vergemakkelijken genealogisch onderzoek 
by Patrick Vanhoucke on januari 10th, 2019 

 

In België waren de akten van de burgerlijke stand tot nu toe pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan 

100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 

het arrondissement waar het register wordt bewaard. Daar komt op 31 maart a.s. voor een aantal akten 
verandering in. 

Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Na afloop van die periode kan iedereen 

een uittreksel of een afschrift van de akten krijgen. Voor de geboorteakten blijft de termijn op 100 jaar. Die kortere 
termijnen moeten genealogisch en demografisch onderzoek vergemakkelijken. 

Deze wijzigingen kaderen in de Wet van 18 juni 2018 die de burgerlijke stand moderniseert. Een nieuwe wet van 

21 december 2018 bracht echter al enkele wijzigingen aan in de nieuwe regels. Ze zullen pas effectief van kracht 

zijn op het moment dat de gewijzigde wet van 18 juni 2018 in werking treedt. En dat is op 31 maart 2019. 

Wie de Wet van 18 juni 2018 en die van 21 december 2018 wil nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad. 

• 18 JUNI 2018 – Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met 

het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (1), publicatie 

in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 

• 21 DECEMBER 2018 – Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie, publicatie in 

het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 

 
Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w. 
www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com 

Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29  


