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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 17 

Het Speelhof v.z.w.  februari 2021 

Boechout-Vremde 

 
 
 
Beste sympathisanten, 

 
 

Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe liever we het hebben. 
Dus stuur deze brief door naar vrienden en geïnteresseerden! 

 
 

Ons tijdschrift 145 verschijnt volgende maand met een artikel over de Van Colenstraat. 

 

 

Door het corona virus bieden we onze jaarboeken aan tegen spotprijzen  
ook aan niet-leden (zie verder). 

 

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 10, via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 
van heemkundige kring Het Speelhof. 
 
We aanvaarden in dank alle documenten, tijdschriften (vb. De Volksbode), krantenartikels, archieven 
van lokale verenigingen, foto’s, affiches, kortom alles dat van belang kan zijn om het erfgoed van 
Boechout-Vremde te bewaren. 
 

Voor schenkingen en informatie kan u contact opnemen met een bestuurslid. o.a.: 

- René Dufraing, 03 455 71 94, dufraing.vos@skynet.be 

- Coi Haverals,   03 455 34 29,  fr.haverals@skynet.be 

- Leo Benneke,  03 455 89 97,  hetspeelhof@gmail.com 
 

 
 
 
 

Onze verhuis! 

 
Op 1 dag verhuizen zit er niet in, maar op dinsdag 9 februari start onze verhuis! Door de corona 
moeten we de contacten beperken. We hopen in een volgende nieuwsbrief te kunnen melden wanneer 
we aan de bibliotheek werken en dat bezoek toegelaten is. Dan hopen we dat geïnteresseerden al eens 
een kijkje komen nemen.  

Zoals in vorige nieuwsbrief gemeld, mikken we op een opening in het najaar. 
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Nieuws uit de bibliotheek: oude schoolboeken 

In september 2020 organiseerde het stadsmuseum van Lier een "collectiedag" rond Van In. In 2022 
komt er een grote tentoonstelling over de uitgeverij, drukkerij en boekhandel Van In, die 200 jaar 
geleden opgericht werd door vijf gebroeders. De boekhandel in Lier die enkele jaren geleden de 
deuren sloot, was dan ook de oudste boekhandel van België.  

In de onze bibliotheek vonden we enkele boeken die we bij de collectiedag gepresenteerd hebben en 
die mogelijk in de tentoonstelling terecht komen.  

Van In is meest bekend als uitgeverij van schoolboeken; in de lagere school leerden velen van ons uit 
het geschiedenisboekje "Ons landje vroeger en nu".  

In onze bibliotheek bevindt zich een uitgave van 1945, deeltje A voor de 2de graad. Een dun boekje 
met 46 bladzijden, waarin de vaderlandse geschiedenis verteld wordt in 21 lessen, twee bladzijden per 
les. De titels van de lessen klinken ons nog bekend in de oren; ook een aantal illustraties, tekeningen 
en foto's staan op ons netvlies gegrift.  

Hieronder de 21 lessen:  

1. Toen de menschen in holen woonden. De zorg om het dagelijksch vleesch.  
2. De Oude Belgen. Een plechtigheid bij de Druïden.  
3. De Romeinen dringen in ons land. Aan de Samber vechten de Nerviërs.  
4. Er verandert heel wat. Iets over de heirbanen.  
5. De Franken in 't land. Hlodowic.  
6. Er worden groote kloosters gebouwd. Sint Amandus te Gent.  
7. Onze voorouders worden Christenen. Sint Willibrordus.  
8. Karel de Groote. Te Rome tot Keizer gekroond.  
9. De Wikingen. Wikingen aan het werk.  
10. Men bouwt sterke kastelen. De kasteelheer ontvangt bezoek.  
11. Het leven op een kasteel. Feest op het kasteel.  
12. Rondom het kasteel. Van Laten en Boeren.  
13. De Kruistochten. "God wil het !"  
14. De steden. De stad en haar bewoners.  
15. 1302. De slag der Gulden sporen. Woeling in Vlaanderen.  
16. Papier en drukkunst. Hoe men leerde drukken.  
17. Colombus ontdekt Amerika. Wikingen waren Colombus voor !  
18. Keizer KAREL. Toen keizer Karel nog een jongen was.  
19. De Boerenkrijg. Voor Outer en heerd.  
20. Napoleon. Onder Napoleon.  
21. 1830. België onafhankelijk. Onlusten te Brussel.  

 

Deze uitgave van 1945 is nog in oude spelling. In 1946 werd de nieuwe spelling ingevoerd en schrijven 
we niet meer "menschen, dagelijksch vleesch, Karel de Groote".  

 

Wie nog oude schoolboeken of boeken van uitgeverij Van In bezit en deze wil schenken, kan ons 
contacteren: e-mailen naar hetspeelhof@gmail.com  
of telefoneren naar René Dufraing, tel. 03 455 71 94.  
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Neem ook eens een kijkje op onze Beeldbank www.hetspeelhof.be 

 

 
 
Daar vind je postkaarten en, via de knop Archieven HK,  de vorige nieuwsbrieven.  
Achter de knop Help ons! staan foto’s die we niet kunnen plaatsen, dus is hulp welkom. 
 
Toegang tot het archief kan enkel na registratie via hetspeelhof@gmail.com  
 
 
 

Naast ons tijdschrift, beantwoorden we ook vele vragen. 
Een greep uit de lijst van de laatste 3 maand: Vragen over: 
- oud gemeentehuis van Vremde ivm een wandeling  
- het Luizenkasteel. 
- Les Clematites  
- hoeve naast ons lokaal in Vremde 
- bakoven in de Lauwerijkstraat 
- Pastoorsleike ivm een wandeling 
- kaarten uit de 18e eeuw 
- het dossier van Jos Jacobs 
- het tapijt in het gemeentehuis van Boechout 
- de ontstaansgeschiedenis van Boechout  
- pastoor Goemans 
- familie Wagemans  
- familie Crollet 
- familie Goossens  
- school resultaten in Sint Gabriel 
- verhuisdatum van gemeentelijke diensten van Dr. Theo Tuttstraat naar de Heuvelstraat  
 

 

We ontvingen: 
- een tekst over ‘Klompenmakerij in Boechout (18de-19de eeuw)”   
        van Jo Van Croonenborch voor een latere publicatie 
- het archief van Louis Mertens 
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Een weetje of niet. 
Bijna alle wereldkaarten zijn vertekend 

 

 

In 1569 veropenbaarde Gerhard Mercator zijn bekende wereldkaart. “Ad usum navigantium”  
vertaald; “tot het nut van de zeevaart". Zo konden de zeevaarders eindelijk met gebruik van een 
kompas veiliger de zee op. 

Zo tekende hij alle landen aan de evenaar in de ware grote. De evenaar de gebruikte lijn, die 
midden om de globes gaat van noord- en zuidhalfkogel en deze deelt. Zo moest hij de landen 
onder en boven meer in de breedte trekken zo deze verder naar het noorden of zuiden liggen. 

Zo behielden bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika, die dichter bij de evenaar hun eigenlijke 
grote. Daarentegen de USA, Europa of Groenland veel groter werden; als ze eigenlijk waren. 

Vergelijkt men de oppervlakte in kwadraatkilometer. Zo ziet men dat het continent Afrika zeer 
los in dit van Rusland past. Doch Rusland had een oppervlakte van 17.000.000 km² en Afrika?  Is 
met zijn oppervlakte van rond de 30.000.000 km² bijna dubbel zo groot.  

 

 

Pietersproject. In de zeventiger jaren tekende Arno Peters zijn wereldkaart. Hij wilde een juister 
blik op de wereld mogelijk maken en tekende de continenten in juiste grotenverhouding. 
Daarom moest hij de landen in de lengte trekken. 
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Uit ons archief www.hetspeelhof.be  
(registratie via hetspeelhof@gmail.com) 

   
 Dr. Theo Tutsstraat 20 hoek Dorpsplaats - Smishoek 

1990: Oud gemeentehuis Boechout. Oorlogsmonument 
1940-1945 onthuld op voorplein van gemeentehuis 
Populierenhof 9 mei 1948, mei 2003 overgebracht naar 
voortuin gemeentehuis Heuvelhof (Heuvelstraat 91) 
Foto L. Dens 

2004: Rechts het voormalige KLJ-lokaal in de lange 
woning waar vóór 1813 café De Ploeg was. 
Links ervan het huidig lokaal van de heemkundige 
kring Het Speelhof en Natuurpunt-Land van Ryen 
Foto: L. Benneke 

 

 
Start van de heraanleg van de Vremdesesteenweg voorjaar 2011 

Foto F. Haverals 
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Jaarboeken en hun inhoud 

 
Jaarboek 1994           € 5 
 Proeve tot verklaring van de straatnamen te Boechout en Vremde  
 De grenzen en oppervlakte van Boechout-Vremde 
 De Berderen Molen 
 
Jaarboek 1995           € 5 
 De Sint-Bernardsabdij te Vremde 
 Het dorpsbestuur van Vremde vóór 1796 
 De verkeerde geconstateerde duiven 
 Index 
 
Jaarboek 1996           € 5 
 De Heren Vremde 
 De Stenen Molen van Boechout 
 Het dorpsbestuur van Vremde vóór 1796 
 Het Bisenweijke 
 Van schepenzegel van Vremde tot Gemeentewapen van Boechout-Vremde 
 Index 
 
Jaarboek 1997           € 5 
 De Sint-Bavokerk van Boechout en zijn bedienaars 
 De Pastorie van Boechout 
 
Jaarboek 1998-1999          € 5 
 De Lagere school van Boechout 
 De kleuterschool van Boechout 
 Enkele schoolhoofden nader belicht 
 Een school in flamingantische en Grootnederlandse sferen? 
 
Jaarboek 2000           € 5 
 Vijftig jaren na de jaren vijftig (fotoboek) 
 
Jaarboek 2001 (Vremde)         € 10 
 De gemeenteschool  
 De Dorpsschool 
 Fotogalerij 1951-1999 
 Schooljaar 2000-2001 
 
Jaarboek  2003            € 12  
 Prentkaarten, Vremde 1900 
 De haardtelling van 1600 vergeleken en aangevuld met andere bronnen 
 De parochie van Sint_jan-in-d’Olie en haar bedienaars 
 
Jaarboek 2011                   € 5  

Tussen feodaliteit en fusie 
 Boechout in de nieuwste tijden (1789-1976) 
 Boechout in de Franse periode (1795-1814) 
 Boechout in de Nederlandse periode (1814-1830) 
 Boechout van de Belgische onafhankelijkheid tot de Eerste Wereldoorlog (1830-1914) 
 Boechout en de Eerste wereldoorlog (1914-1918) 
 Boechout tijdens het Interbellum 
 Boechout tijdens de Tweede wereldoorlog 
 Boechout na de Tweede wereldoorlog (1945-1976) 
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Jaarboek 2014           € 5 
 De Groote Oorlog in Boechout en Vremde 
 Overleden tijdens de eerste wereldoorlog 
 Guldenboek en vuurkaart 
 Chronologische schets van merkwaardige algemene gebeurtenissen  
 
Jaarboek 2018            € 20 
 Over cafés, herbergen en feesten 
 
  
Verzending via BPost:    € 5    (jaarboek 2018: € 7) 
 

Meld uw bestelling aan René Dufraing, 03 455 71 94,  dufraing.vos@skynet.be en 

Stort het bedrag op rekening nummer BE97 7331 3711 1449 met vermelding van naam en adres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w. 

www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com 
Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29  


