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Nieuwsbrief 24 

November 2022 

 

 

 

 

Beste sympathisanten en abonnees,  

 

Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe liever we het hebben. 

Dus stuur deze brief door naar vrienden en geïnteresseerden! 

Stuur een mailtje naar hetspeelhof@gmail.com om deze nieuwsbrief te ontvangen. 

 

Ons tijdschrift 152 verschijnt in december met de volgende thema’s 

 

Koning Lodewijk XV van Frankrijk in Boechout (1746), een verschrikkelijk jaar (Jo Van Croonenborch) 

Van 19 mei tot 4 juni 1746 verbleef Lodewijk XV op het hof van Boechout terwijl een groot deel van zijn troepen 

legerde tussen de Steenweg op Lier en de Boshoek. Dit gebeurde in het kader van de Oostenrijkse 

Successieoorlog en de aanval op Antwerpen. Hoewel geen enkele Boechoutenaar omkwam in het militair geweld 

stierven er nooit zoveel als in dat verschrikkelijke jaar.   

Omtrent de “Biebond Boechout” Deel 2 (Geert Huybrechts) 

In memoriam Hugo Van der Aa  

 

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 15, via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 

van heemkundige kring Het Speelhof. 

 

Expo George Van Raemdonck 

 

We willen u ook warm maken voor de duo tentoonstelling waarin George Van 

Raemdonck en “Bulletje en Boonestaak” in de kijker worden gezet.  

Het eerste luik van de tentoonstelling vindt plaats in de “pop-up zaal” van het 
Populierenhof (Dr. Theo Tutsstraat 20) en is geopend elke zondag tot eind november 
van 10.00 uur tot 17.00 uur (of op afspraak via hetspeelhof@gmail.com). Deze 
tentoonstelling is een creatie van het Stripmuseum te Brussel en gaat voornamelijk over 
de persoon George Van Raemdonck.   

Het tweede luik ging door in de zaal Vooruit en handelde over de stripfiguren “Bulletje 

en Boonestaak” die 100 jaar geleden voor het eerst verschenen. Spijtig genoeg is dit deel 

niet meer te bezoeken. 

Affiche duo tentoonstelling 2022 
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De verboden film anno 1933 1  

Even herinneren aan de cinemazalen te Boechout.  
Einde 1927 werd cinema “Plaza” geboren. Gelegen op de hoek van het Pastoorsleike en de Jan Frans Willemstraat.2 
Reeds in 1923 werd het schuttershof omgebouwd tot Cinemazaal onder de naam van “Victoria” later “Vog” eveneens 
in de Jan Frans Willemsstraat. 
In  november 1933 zou de volgende film vertoond worden “Het lachende leven of het naakt loopen, nudisme, la 
marche au soleil”. Dit was ongezien voor die tijd en al zeker in Boechout gegeven de toenmalige mentaliteit in ons 
dorp. De film lokte betogingen en wanordelijkheden uit. De openbare rust werd verstoord. De gemeenteraad kon 
niet meer op tijd bijeengeroepen worden. Dus besloot de Burgemeester zelf het verbod uit te vaardigen om deze film 
te tonen. 
De te verwachten straf indien deze toch zou getoond worden, was een gevangenisstraf van drie dagen en een 
geldboete van vijf tot vijftien frank . 
Werd in de zitting van 14 november 1933 voor goedkeuring onderworpen. Ondertekend door de burgemeester Theo 
Tuts 

 
Uit de oude doos (1992): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1In privaat bezit: Brief van “Bouchout den, 12 nov. 1933”, 
2Fr. Haverals, Het Speelhof  n° 39 “Van Cinemazaal tot Groot Warenhuis 
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Knipoog 

Wij ontvingen van Rudi Nijs volgende reactie op “Knipoog” in het tijdschrift Nr. 151 blz.12 

- Het antwoord is vrij simpel: het gaat hier om kilometer/hectometerpaaltjes. 
- Het plaatje 8 geeft het aantal kilometers aan vanaf de bron van de 

bewuste lijn vanaf de bron-in dit geval dus kilometer 8 op lijn 15 
vanaf Antwerpen.  

- De cijfers 3&4 geven het aantal hectometers aan in die bewuste 
kilometer en staan steeds geschrankt (blijkbaar) in dit geval dus 8,3 
en 8,4 (km) 

- Je vindt deze paaltjes ook niet uitsluitend op de perrons. 
- Het vermoeden was er al maar heb ik toch even nagevraagd bij 

colleges spoorliefhebbers die er nog meer van weten. 
 
                     Foto: René Dufraing 
 

We beantwoordden volgende vragen: 

 

- aanvulling kwartierstaat “Moe Lies”, reuzin van Hove, HK De Markgraaf 
- info stamboom moederlijke opklimming voor Lili De Beukeleer 
- info over het Luizekasteel voor …. Naenen 
- waar is het Kasteel M. Karoly (Caroly) gelegen voor Dirk Crauwels 
- betreft genealogie doorverwezen naar Bouchoute voor E. Vanoirbeek (Nieuwkerken) 
- dank door de Franse studente Lucie Gazeau , geslaagd voor haar eerste jaar Master in "Lettres" aan de Sorbonne 

Universiteit te Parijs  
72 notarie le akten getranscribeerd en samengevat over de Lierse begijnen 

       J'exprime ma plus vive gratidude à François Haverals, bénèvole aux archives de Lierre et chargé de l'inventaire 
des fonds notariaux municipaux, pour l'incommensurable aide qu'l m'a apporté dans la lecture et la transciption 
des mombreux documents ainsi que pour m'avoir autorisée à inclure son travail dans ce mémoire. 

- uitleg over het wapenschild van Boechout voor St Gabriel (Joos Sophie) 
- betekenis van de initialen Cinema VOG voor Marcel Schueremans 

 
We kregen: 

 

- van Jos Verhoeven  
o de originele archiefnota’s van Jozef Jacobs, geestelijke vader van onze kring 
o "Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkenkunde" 13 Jaarboeken  
o "Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?" 3 delen 
o 5 boeken divers 

- van Verschueren “Signal” Duits maandelijkse propaganda blad tijdens 1941-1944 
- vanuit het Doc Borsbeek, aanvullingen gedenkprentjes Boechout-Vremde 
- van de familie Cortiens flyer over Corstienslei, eveneens uitgedeeld aan de bewoners van de  Corstienslei. Zij 

bedanken de HK voor de medewerking. 
- van Dirk Crauwels zichtkaart “Kasteel M. Karoly 
- van R Nijs diverse foto’s over Boechoutse voetbal, toneel, begrafenis van weerstander Pittoors?, 
- van familie NAVEAU-JANSSENS een fotoboek over Vremde met o.a. Pater JANSSENS (16 Okt 22) 
- van Maurice Van den Dries 7-delige boekenreeks “Vlaanderen in uniform” 
- van Marc Cuppens: archief 
- van Ronald Vanoystaeyen alle15 catalogussen van de voorbije edities “George Van Raemdonck kartoenale” 
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In de kijker: 

 

1. Het Liers Genootschap voor Geschiedenis stelt met trots haar nieuwe digitale tijdschrift voor: Lira Elegans 

2.0. Een digitaal historisch tijdschrift voor en over Lier.  

Daarbij hoort ook een volledig nieuwe website: www.liersgenootschap.be    

Tijden en mensen veranderen, dus maakt het LGG nu gebruik van de digitale mogelijkheden om alle 

boeiende verhalen over de geschiedenis van Lier tot bij iedereen thuis te brengen. Lira Elegans 2.0 is geen 

klassiek tijdschrift. Nieuwe artikels verschijnen al naargelang er zich iets nieuws aandient.   

 Bij de start van Lira Elegans 2.0 staan er alvast twee interessante artikels te wachten. Het eerste artikel is 

van de hand van Bernard Descheemaeker en gaat over het ontwerp voor het hoogaltaar in de begijnhofkerk. 

Het tweede artikel, geschreven door André van den Broeck, vertelt je alles over de cholera-epidemie van 

1866.  

 Wil je op de hoogte gebracht worden wanneer er iets wordt gepubliceerd? Schrijf je dan zeker in op de 

nieuwsbrief!  

 

2. Heemkundige Kring Scilla organiseert zijn 6de genealogische dag op 4december 2022 

Zie de flyer in bijlage 

 

3. Mortsel organiseert volgend jaar een grote herdenking rond 80 jaar 5 april. 

Alle informatie vinden jullie op https://www.mortsel.be/5april1943 . 

We zoeken ook 936 vrijwilligers voor het herdenkingsmoment op 5 april 2023 zelf op het Stadsplein van 

Mortsel. Meer info op https://www.mortsel.be/vrijwilliger5april2023 . 

Hier onder vinden jullie de linken naar de praktische informatie over alle activiteiten gelinkt aan de 

herdenking, waarvoor je tickets moet reserveren. 

 12/1/23 Lezing Frank Seberechts Namenproject Antwerpen: https://tickets.mortsel.be/nl-

NL/Show/Details/NAMENPROJECT-STAD-ANTWERPEN-LEZING-FRANK-SEBERECHTS-80-jaar-5-april-

12-jan-7435 

 8/2/23 Lezing Rudi Vranckx: https://tickets.mortsel.be/nl-NL/Show/Details/RUDI-VRANCKX-lezing-80-
jaar-5-april-8-feb-7436 

 2/3/23 Lezing Herman Van Goethem 8/3/23 https://tickets.mortsel.be/Show/Details/HERMAN-VAN-
GOETHEM-lezing-80-jaar-5-april-2-mrt-7437  

 Documentaire Vrt De Bommen van 5 april: https://tickets.mortsel.be/nl-NL/Show/Details/DE-BOMMEN-
VAN-5-APRIL-DOCUMENTAIRE-VRT-80-jaar-5-april-8-mrt-7443 

 29/3/23 Wattman Streven https://tickets.mortsel.be/nl-NL/Show/Details/HERMAN-VAN-GOETHEM-

lezing-80-jaar-5-april-16-mrt-7437 

 1/4/23 Ontzette Stad https://tickets.mortsel.be/nl-NL/Show/Details/ONTZETTE-STAD-AMWD-80-jaar-
5-april-1-apr-7439 

 5/4/23 Tom Lanoye De Draaischijf https://tickets.mortsel.be/nl-NL/Show/Details/DE-DRAAISCHIJF-
lezing-Tom-Lanoy-80-jaar-5-april-5-apr-7453 

 7/4/23 Lezing Pieter Serrien https://tickets.mortsel.be/nl-NL/Show/Details/PIETER-SERRIEN-lezing-

80-jaar-5-april-7-apr-7442 

 

We aanvaarden in dank alle documenten, tijdschriften (vb. De Volksbode), kranten artikels, archieven van lokale 

verenigingen, foto’s, affiches, kortom alles dat van belang kan zijn om het erfgoed van Boechout en Vremde te 

bewaren (u kan deze terug krijgen na digitalisatie zo niet worden ze opgenomen in het archief van de heemkundige 

kring).  

 

Voor informatie kan u steeds terecht op het onderstaande emailadres 

 

Heemkundige Kring “Het Speelhof” v.zw.                                                   www.hetspeelhof.be – hetspeelhof@gmail.com  
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