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NUTTIGE INLICHTINGEN

Openingsuren van het gemeentehuis Hingene
alle werkdagen van 9 tot 12 uur
elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur
elke eerste en derde woensdag van de maand van 17 tot 19 uur

Adres
Wolfgang D’Urselstraat 20 - 2880 Hingene
Tel.: 03 889 03 11
Fax 03 899 00 28
E-mail: hingene@bornem.be

Zitdagen van de Hingense schepenen in het gemeentehuis
Dirk Hoofd
Contact: dirk.hoofd@bornem.be
Bevoegdheden: openbare werken, landbouw en waterbeleid
Spreekuren: dinsdag van 18 tot 18.30 uur

Tom Van Bel
Contact: tom.vanbel@bornem.be
Bevoegdheden: woonbeleid, buurten, energie, milieu, openbaar groen
Spreekuren: zaterdag van 11 tot 11.30 uur

Centrum voor Leerlingenbegeleiding Hingene
Koningin Astridlaan 77 - 2880 Wintam
Tel.: 03 889 04 61

Huveneersbasisschool
Administratieve zetel: Victor Kegelsstraat 1 - 2880 Wintam
Tel.: 03 889 08 62
Fax: 03 889 97 17
E-mail: directie@huveneersschool.be
Website: www.huveneersschool.be
School Wintam
Victor Kegelsstraat 1 - 2880 Wintam
Tel.: 03 889 08 62
School Hingene
Frans Van Haelenstraat 28 - 2880 Hingene
Tel.: 03 889 73 96

Huisartsenwachtpost N16
N16-Rijksweg 8 b - 2870 Puurs
Tel.: 03 886 16 16

WZC De Vlietoever
Egied De Jonghestraat 74 - 2880 Wintam
Tel.: 03 889 37 99
Fax: 03 899 12 38
E-mail: info@vlietoever.be



ORDE van HINGENE

Woordje van de voorzitter

De vakantie is weer voorbij, we hebben een nieuwe koning, het nieuwe schooljaar is reeds weer aangebroken 
en de Orde van Hingene roept de oude GemeenteGids van Hingene weer tot leven. We willen op dezelfde 
nostalgische wijze verdergaan en de draad, die sinds 1977 doorgeknipt was, weer oprapen. 

Maar… het spreekt voor zich dat onze nieuwe Gemeente-Gids boordevol andere informatie zal staan, dan wat 
we gewoon waren in de oude. Deze keer besteden wij aandacht aan het verenigingsleven, delen wij een feest-
kalender mee en geven wij onze lezers meer inzicht in de geschiedenis van onze dorpskernen van de gemeente 
Hingene. 

Natuurlijk proberen wij de gids gratis te houden voor alle inwoners en gegadigden. De gids is van iedereen! 
Maar dit kan niet zonder de steun van de sponsors, die wij hier alvast nogmaals bedanken. Nieuwe sponsors 
zijn natuurlijk altijd welkom in onze gids en dragen daarom bij om deze gids gratis te blijven houden.

De Orde van Hingene hoef ik jullie niet meer voor te stellen. Iedereen weet ondertussen voor wat wij staan en 
welk doel we voor ogen hebben. Dat dit alles niet zonder de medewerking kan van de plaatselijke verenigin-
gen en inwoners, spreekt voor zich. 

Wie onze gids niet kan bemachtigen, doordat onze eerste oplage beperkt zal blijven, kan deze steeds downloa-
den op onze website www.eenhartvoorhingene.be. Ik hoop dat deze gids iets kan bijbrengen en dat deze gids 
leuk is om te lezen. Wij zullen er alles aan doen om deze gids zo aantrekkelijk mogelijk te maken, doch de 
lay-out blijft sober omdat we ons willen spiegelen naar de gids van weleer. 

Van Eetvelt Björn
Voorzitter Orde van Hingene

Adressen van de Raad van Bestuur

Björn Van Eetvelt
Administratieve zetel: Barelveldweg 8 - 2880 Bornem
Steve Roskam
Financiële dienst: Luipegem 40 - 2880 Bornem

Willem Moens (Ondervoorzitter): Beekje 10 - 2880 Hingene
Michael Roskam (Interne PR): Nieuwstraat 20 - 2880 Bornem
Sonia De Keyzer (Secretaris): Beekje 10 - 2880 Hingene
Anne-mie Spiessens (Externe PR): Hingenesteenweg 107 - 2880 Bornem
Ann Bogaerts (Merchandising): Klein Akkerstraat 24 - 2880 Hingene
Danny Polfliet (Onderzoeksteam): Eikerveld 20 - 2880 Eikevliet
Werner Scheers (Onderzoeksteam): Lindestraat 98 - 2880 Bornem
François “Swa” Pauwels (Algemene ondersteuning): Sint Margarethaplein 4 - 2880 Wintam
Mark Messelis (Algemene ondersteuning): 2880 Eikevliet
Hilde Vandevoorde (Algemene ondersteuning): 2880 Hingene
Ivo Van Aken (Algemene ondersteuning): Victor Kegelsstraat 1A - 2880 Wintam



De naamverklaring van het woord Hingene is zeer 
duister. Hierover bestaan verschillende denkwijzen. 
Sommigen beweren dat het voorkomt van eng, wat 
smal betekend. Ook schreef men vroeger Henghene, 
Hengene en Enghen. Ten tijde dat de Schelde nog 
niet omgeven was met dijken, moet die stroom, ter 
plaatse waar het dorp was opgebouwd, behoorlijk eng 
geweest zijn. Inderdaad, de laagte tussen Hingene en 
Steendorp is opmerkelijk smaller dan die begrepen 
tussen de omliggende streken. Van eng of enge kwam 
mettertijd ing, inge, ingen en ingene en nog later hing, 
hingen, hingene. In de 11e en 12e eeuw schreef men 
in Latijnse taal Hinquem, ook Hinkem, Hingen, en 
Hingem; in de 13e eeuw en op andere tijdstippen, 
Hinghene; in de 17e eeuw had men Hinghem, Hingen 
en Hinghen. Op de kaart van Sanderus* en op de oude 
schepenzegel staat Hinghen. Men schreef vroeger ook 
Hynghene en Hyngene. De grillige Fransen schreven 
omtrent het einde 18e eeuw: “La commune d’Ignem, 
d’Angen, d’Engene”. Een onkundige Vlaming schreef 
in diezelfde eeuw ook Enghel. 
Andere woorddeskundigen zijn van mening dat de 
benaming van Hingene voortkomt van inge, dat droog 
lang of watervrije plaats zou betekend hebben. Het 
gedacht van Leopold Mees is, dat de uitgang gene de 
betekenis heeft en een veranderde schrijfwijze is van 
gheym, ghem of ghen, of, door verkorting heim, hem, 
om, en, van het Oud-Duitse woord heym, in het Engels 
ham, waardoor men eertijds een kleine bewoonde 
plaats verstond, dit is een gehucht of hameau, zoals 
de Fransen het tijdens de vorige eeuwen zegden. 
Aangezien alle dorpen in het begin van hun bestaan 
kleine bewoonde plaatsen geweest waren, moet je 
niet versteld staan dat er zoveel plaatsnamen met en 
of hem eindigen. Wil men nu, dat ing de zin heeft van 
droogte, dan zou Hingene droge plaats betekenen. 
Houd men het op de eerste verklaring dan betekend 
Hingene, enge of smalle plaats. Een schrijver beweert, 
dat Hingene staat voor Hinghem, hetgeen volgens 
hem omsluiting van goederen van een persoon 
betekenen, wiens naam Hin voor wortel heeft, zoals 
Hinrich. Dit is echter niet aan te nemen. Beheymsel, 
heyming of enkel heym betekenden vroeger 
inderdaad ook af- of omsluiting. Doch gedurende 
de jaren dat deskundigen oude documenten, stoffige 
boeken en verdufte papieren van de gemeente konden 
doorzoeken, ontdekten zij nergens een persoonsnaam 
die Hin als stamwoord had. Hingene kan ook ontstaan 
zijn uit inga (afstammelingen) en hem, en verblijf der 
afstammelingen zou betekenen. Leopold Mees en de 
deskundige toen konden enkel de verklaring van het 
woord Hingene tot de giskunst verwijzen.

Wat de benaming van het woord Wintham betreft, 
zij is gevormd van de naamwoorden wind en ham. 
Ham neemt men in de betekenis van uitstek, en is hier 
een soort van kaap tussen de Rupel en de Schelde, 
die als in deze waterlopen uitsteekt. Bij ham zou men 
wind gevoegd hebben, daar deze sterk gevoeld word 
omtrent de samenloop van de twee grote waterlopen. 
Aldus wordt dit woord over het algemeen uitgelegd. 
Wij zullen daar echter niet bij blijven. Ten jaren 1499 
en in de 17e eeuw schreef men Wintam. In een akte 
van padstelling door Willem van Orange, in 1559, 
vindt men Wintdam, in 1702 Windam. Daaruit kan 
men besluiten dat het woord Wintham het volgende 
zou betekenen: dam of dijk ter beschutting tegen de 
wind. In een denombrement** uit 1698, overgegeven 
door Coenraad-Aalbrecht, graaf van Ursel, leest 
men Winthem. Als men nu aanneemt, dat de uitgang 
hem, ham, enz. … de geschiedenis heeft van plaats, 
kan Wintham ook genomen worden in de zin 
van windplaats. Alhoewel men de uitpluizingen, 
woordenzifterij en spitsvondigheid niet te ver mag 
drijven, vonden wij het niet overbodig van deze twee 
verklaringen gewag te maken. Stellig aanzien wij de 
laatste als de beste verklaring, aldus Leopold Mees.
Volgens Hendrik Peeters, schrijver van “Oorsprong 
der namen van de gemeenten en gehuchten der 
provincie Antwerpen” is Wint de wortel van de 
eigennaam Wintra of Winter en betekend Wintham 
dus afgesloten goed of verblijf van Wintra of Winter. 

Eikevliet bestaat uit de woorden eik (boom) en vliet 
(rivier). Het schijnt een heel simpele betekenis te 
hebben: Eik aan de Vliet. Toch kan Eikevliet ook 
wel beduiden op: Vliet van Eyck of Eycksche Vliet. 
Immers, vroeger droeg het dorp eenvoudig de naam 
van Eyck en dit woord hoort men nog regelmatig 
onder het volk. Later schreef men onder andere 
Eyckervliet. Dit element er maakt de dorpsnaam tot 
bijvoeglijk naamwoord, zodat Eykervliet betekent 
Eyksche Vliet of Vliet van Eyk (Dit element er is op 
veel plaatsen verloren gegaan. Wij vinden het nog 
terug in Eikerheide, hetgeen heide van Eik betekent). 
In 1559 schreef men ook Aycke, in 1620 tot eind 
18e eeuw was het Eyck of Eycke. Een enkele keer 
vonden wij in een akte uit 1633 Yckelvliet. Men 
had ook nog Eykenvliet en Eyckenvliet. Deze 
kleine vormveranderingen sproten voort uit de 
gebruikte spellingen, welke in al de talen, volgens 
de tijdstippen verschilden, alsmede ook de onkunde 
of onachtzaamheid van de schrijvers. In één enkel 
handschrift uit 1779 zagen wij het woord op drie 

NAAMVERKLARING EN SPELLING



verschillende wijzen geschreven, Eycke vliet, 
Eyckenvliet en Eyckevliet. Zo weinig belang hechtte 
men toen aan de schrijfwijze van de dorpsnamen. Iets 
dat enigszins onze belangstelling wekt is, dat de Vliet, 
te beginnen van aan haar vereniging, omtrent Grooten 
Hamer, met de Calfortsche beek tot Lippeloo, de 
naam draagt van Eikevliet. Met dit in het achterhoofd 
beweert men wel eens dat Eikevliet de naam kreeg 
van dit bepaald rivierdeel. Dit schijnt ons verre van 
waarschijnlijk. Waarom zouden onze voorouders de 
naam van hun gehucht gaan zoeken wat een half uur 
van het dorp verwijderd ligt. Het volk van Puersche 
zal waarschijnlijk dit rivierdeel met die benaming 
gedoopt hebben. En wie zegt ons dat Puurs eerder 
bestond dan Eikevliet? Het is overbekend dat in de 
oude tijd onze streek, en bijna in geheel België, met 
grote wouden bedekt waren, waarin de eik als de reus 
der bomen werd beschouwd, ja zelfs de goddelijke 
eer werd toegewezen. Misschien stonden hier wel 
ontzaglijk grote eiken te groeien en vandaar de 
benaming Eikevliet, ontleend aan de waterloop en 
aan een boomgewas. Vroeger hebben wij overigens 
gezien dat in verscheidene straat- en plaatsnamen het 
element eik voorkwam. Zo heeft men: Eikerheide, 
Eikerveldbaan, Eikenbroek, Eikendam.

Nattenhaasdonk is samengesteld uit nat, haas en 
donk. De naamverklaring van dit woord wordt zeer 
verschillend omschreven wat betreft de lettergreep 
haas. Over de eerste greep bestaat er geen twijfel: 
nat betekent hetzelfde als het Franse humide. Wij 
kunnen alsnog geen vrede nemen met wat Peeters 
verklaard over het feit dat het geleend is van de 
familie Nat, Nats of Natten. Er valt aan te merken 
dat het hoedanigheidswoord nat niet altijd in de 
samenstelling van deze plaatsnaam is voorgekomen. 
We besluiten dat Natten een voorvoegsel is, waarvan 
men zich eindelijk bediende, om een onderscheid te 
maken met Haasdonk in Vlaanderen. Dit dorp lag 
niet zo ver van Nattenhaasdonk. Dit achten wij zeer 
waarschijnlijk. Donk, hetwelke wij eerst aanzagen 
als makkelijk op te lossen bestandsdeel, werd op het 
einde zo duister, dat wij er niet meer konden uit wijs 
worden. De verklaringen welke wij van donk vonden 
zijn: land, aarde, heuvel, hoogte, laagte, moeras, 
bemeste grond, huis. Men merkt dat er tussen deze 
woorden een groot verschil in betekenis. Dingen 
of dungen, werd verstaan als bemesten bij de Oude 
Germanen. De Hoog-Duitsers gebruiken dit woord 
nog in de vorm van dungen. Van dingen of dungen 
komt dunck, donck, donk.
Het woorddeel haas werd op verschillende wijzen 
geschreven. In 1030 schreef men, volgens oude 

gedenkstukken, Havequesdonck; in 1050 tot 
1181 Havelesdunc en Havekesdunc; in 1121 ook 
Havechedunc; in 1190 Haversdonck; in 1208 
Havesdunc; in 1211 Hafverdunc; in 1213 Hosendunc; 
in 1217 Havexdonc; in 1246 Hosdonc; in 1298 
Avesdonck; in 1299 Havesdonck; in 1306 Havixdonc; 
in 1330 Havesdonc; in 1524 Haupdonck; in 1575 
Haexdonck, enz. … te lang om alle schrijfwijzen te 
vermelden. Deze verschillende schrijfwijzen zeggen 
genoeg, dat de betekenis van haas duister te verklaren 
is en misschien zo moeilijk te vinden is als een ster, die 
men door een licht overtrokken lucht in het uitspansel 
zou zoeken.
Nattenharsdonck, zoals wij het laatst in een werk 
aantroffen, zou ons tot het denkbeeld kunnen brengen, 
dat haas een verbastering is van hars (résine). Doch 
houden we ons voor ogen dat het hier kan gaan om 
een drukfout en wij zullen daarom niet langer op zoek 
gaan naar de betekenis.

En nu een woord over de schrijfwijze van 
enige plaats- en straatnamen. Wij raadpleegden 
verschillende deskundigen om te weten hoe men best 
de woorden Nattenhaasdonck, Eykevliet, Wintham, 
Hingenebroeck, Puers, Bornhem en Calfort behoort te 
schrijven. De meerderheid – waaronder juist diegenen, 
welke heden aan de top van de taalkunst staan – is 
zeer radicaal, en schrijft stoutweg, volgens de eisen 
van de nieuwe spelling (19e eeuw): Nattenhaasdonk, 
Eikevliet, Wintam, Hingenebroek, Puurs, Bornem en 
Kalfort. 

* Sanders studeerde theologie te Leuven en Dowaai en werd priester gewijd 
in Gent. Hij was onder meer pastoor van Oosteeklo van 1615 tot 1618. Hij 
was vooral pastoor van Sleidinge, dit van 1611 tot 1622. Van 1617 tot 1619 
voltooide hij tegelijk zijn studies te Dowaai. Sanders bestreed het Anabaptisme 
in Vlaanderen. Als schrijver latiniseerde hij zijn naam, zoals toen gebruikelijk 
was, tot Antonius Sanderus.
Zijn magnum opus is het rijk met tekeningen en gravures geïllustreerde Flandria 
illustrata, sive Descriptio comitatus istius per totum terrarum orbem celeberrimi; 
vertaling: Geïllustreerd Vlaanderen of een beschrijving van de beroemdste 
mensen van het hele gebied (eerste uitgave in 1641-1644 volgens titelblad in 
Keulen bij Cornelius ab Egmond, in werkelĳkheid uitgegeven te Amsterdam 
bĳ Cornelis en Joan Blaeu). Dit omvangrijke werk verscheen in twee delen; het 
derde deel (met Frans Vlaanderen) bleef onafgewerkt. Dit werk is een historische 
beschrijving van tal van Vlaamse steden en gemeenten. Dit boek werd in 1725 
vertaald in het Nederlands onder de titel “Verheerlykt Vlaandre; vertaling in het 
Nederduytsch” (Leiden, 1725).

** Denombrement is een term uit het Vlaamse middeleeuwse leenrecht. Bij 
het verwerven van een leen door een leenman werd een meervoudig verslag 
opgemaakt door een griffier of een baljuw, waarin de staat van het verworven leen 
werd beschreven. Dit werd een denombrement genoemd. In een denombrement 
staat de oppervlakte van het leen en de grenspercelen vermeld, evenals de 
lasten en de vorige eigenaars. Is het leen een heerlijkheid, dan staan in het 
denombrement de opbrengsten en rechten verbonden aan de heerlijkheid.
Vele denombrementen zijn bewaard gebleven in de archieven van heerlijkheden 
en vormen een rijke bron voor heemkundigen en genealogen.

Uit het boek van Leopold Mees “Geschiedenis der 
gemeente Hingene” (1894)



FEESTKALENDER
Enkele eeuwen geleden reeds orakelde een beroemd astronoom: “Het staat in de sterren geschreven dat de 
Belgen voorbestemd zijn een feestvolk te worden.” De nuchtere Belgen waren er zich weldra van bewust dat 
ze deze tweede erfzonde wel nooit zouden kwijtraken en zijn dan ook niet tegen windmolen beginnen vechten. 
Wat doet men er immers aan als zijn lot zo bezegeld is?
Nou ja, het is misschien een weinig vleiende naam, maar de sterren hadden misschien wel onaangenamere 
dingen kunnen verkondigen. Is het trouwens zo erg, het toch al zo “droog en soms smakeloos” leven af en toe 
met een of ander sausje te overgieten of te kruiden? Dat alles hadden de verstandige Belgen vlug begrepen en 
door de eeuwen heen hebben wij onze reputatie van “FEESTVOLK” soms ten koste van vele financiële en 
andere inspanningen hoog gehouden. 
Ondanks het feit dat we qua feesten “professionals” zijn, op organisatorisch vlak bleef het nogal zeer 
amateuristisch en dat is toch een handicap. Soms weken stilte en dan ineens een storm van manifestaties 
en feestelijkheden, dat het zelfs voor de nochtans geen klein gerucht vervaarde Belg toch te veel was. De 
planning heeft bij ons steeds een beetje ontbroken.
Meteen weet U waarom het woord “kalender” in de titel voorkomt en vermits de voorgeschreven “erfzonde” 
typisch is voor ons volk, hebben wij het maar samengevat onder de naam “feestkalender”.

Bovenstaande tekst stond te lezen in de gemeentegids van 1971. De Hingense cultuurraad en gemeenteraad 
besliste om ervoor te zorgen dat er een degelijke kalender kwam die iedereen zou kunnen raadplegen, zodat 
verenigingen elkaar niet zouden doodconcurreren. Wij hebben als, Orde van Hingene, dit idee terug opgerakeld 
en trachten het weer vorm te geven.

Met onze feestkalender ligt het in onze bedoeling om de verschillende organisatie in onze gemeente Hingene 
de gelegenheid te geven hun evenementen, hetzij dansavonden, toneel- en filmvoorstellingen, kwissen, 
tentoonstellingen, concerten, sport- en andere evenementen zodanig te plannen, dat ze elkaar geen onnodige 
concurrentie aandoen door evenementen op dezelfde dag te organiseren.

Je kan de kalender steeds raadplegen op onze website www.eenhartvoorhingene.be, onder evenementen.

Wij hopen op de medewerking van de verschillende verenigingen te kunnen rekenen, daar het tenslotte ook in 
hun eigen belang is.

Reeds geplande evenementen:
29 september 2013: Vernissage Anneke Klein Kranenbarg - Den Heeck Hingene

22 november 2013: 9de IEKUUQuiz - Zaal Wateringe - Oudleiding De Vergaderingskes
23 november 2013: “Prospeer zit in de scheer” Toneelproductie van De Morgenster
24 november 2013: “Prospeer zit in de scheer” Toneelproductie van De Morgenster
29 november 2013: “Prospeer zit in de scheer” Toneelproductie van De Morgenster
30 november 2013: “Prospeer zit in de scheer” Toneelproductie van De Morgenster

1 december 2013: “Prospeer zit in de scheer” Toneelproductie van De Morgenster
7 december 2013: HistorieQuiz - Gemeenschapshuis Hingene - Orde van Hingene
7 & 14 december 2013: Winterbal à la mode de l’Empire - Kasteel d’Ursel
22 december 2013: Kerstmarkt Wintam - Sint Margarethaplein - Café Sint Margaretha

17 mei 2014 - Busreis naar de Westhoek / WO1-toerisme - Orde van Hingene



ONS DIALECT ONDER DE LOEP
NEDERLANDS
Ik ga
Ik ben
Ik word
Ik ga door
Ik rij

Een postbode
Een koffie
Een kopje (om uit te 
drinken)
Een vergiet
Een hand
Schaduw
Een fiets
Aardbei
Adem
Appelmoes
Armband
Armoede
Asbak
Avond
Badpak
Zwembroek
Zwemmen
Banaan
Bang
Bang zijn
Batterijen
Beroerte
Bezem
Beleg
Vegen (met borstel)
Bij (instect)
Bijna
Blaffen
Blauw
Blijven hangen
Bliksemen
Boom
Bord
Boterham
Breinaalden
Breiwol
Bromvlieg
Pudding
Buikpijn
Cacao
Cadeautje
Dadelijk
Dakgoot

HINGES
Ik gon
Ik zén
Ik weur
Ik gon deu
Ik roa

Ne facteur
Ne caffé
Een sjat

Een stramoan
Ne pol
Loemmerte
Ne vlo
Jeirebees
Aussem
Appelspoas
Brangelet
Eirremoei
Assepot
Auvet
Badkostuum
Zweumbroek
Zweumme
Banan
Benaat
Schrik emme
Pille
Geroktheit
Beustel
Toespijs - Charcutterie
Keiren
Bie
Bekan of ressekes
Basse
Blaat
Bloave plekke
Weerlichte
Boëm
Talloër
Botteram
Priemen
Bol Soie
Ne roenker
Bodding
Beukpoan
Kakajo
Pakske
Sebiet
Kornis

NEDERLANDS
Das
Dat
Dat is goedkoop
Deken
Dekzeil
Denken
Diarree
Dijk
Dinsdag
Dobbelsteen
Dokter
Dorst
Drinkbus
Duimspijker
Éclair
Een
Ruitjeshemd
Een snoepje
Een televisie
Elastiekje
Elf
Een emmer
Erwten
Eventjes
Fietsstuur
Flauw
Flessenopener
Fluisteren
Fluitje
Fluweel
Fopspeen
Fototoestel
Frieten
Frituur
Gaan
Gaar
Garnaal
Gazon
Gebakje
Gehaktbrood
Geldbeugel
Geluk
Geluksvogel
Gemaakt
Gemakkelijk
Geneteld
Gevonden
Gips
Glas (drank)
Golven (op het water)

HINGES
Plastron
Da
Dadis bekan verniet
Seuzze
Basch
Paaze
Den afgank
Doak
Destag
Teirling
Doktoor
Deust
Nen bidon
Puneis
Sjoeke
Ne
Karowenem
Een bees
Ne televies
Rekske
Eullef
Ne iëmer
Eite
Rezzekes
Ne Gedon
Flaa
Aftrekker
Fezelen
Fleutje
Floer
Tutter
Kodak
Frutte
Frutkot
Gaun
Meurreg
Gernoot
Nen blaak
Pateke
Fricandon
Portemonnee
Sjans
Sjanseur
Gemokt
Sumpel
Getingeld
Gevonne
Pleuster
Pint
Baaren



UIT HET DICHTBUNDEL VAN EEN HINGENAAR
Martina “Tinneke” Bogaerts, geboren te Bornem op 3 december 1954 trok weg uit Klein-Brabant in 1975 
en keerde weer terug naar Hingene in 1985. Tinneke projecteert haar gevoelens op de Klein-Brabantse 
streek waarmee ze zich enerzijds identificeert, anderzijds distantieert. De Schelde wordt haar onzichtbare 
gesprekspartner terwijl ze de streek besprenkelt met een universeel sausje. Hieronder lees je een gedicht van 
haar hand en uit het bundel “Opus Deo aan Klein-Brabant”.





In elke nieuwe Gemeente-Gids zetten we een 
vereniging van de gemeente Hingene in de kijker. Voor 
onze eerste editie kozen we voor de Koninklijke 
Fanfare Sint Cecilia Eikevliet.

Op 1 mei 1853 werd de koninklijke fanfare Ste. 
Cecilia gesticht.

Als wij de stichtingsoorkonde van de fanfare erbij 
nemen, lezen we op de eerste bladzijde in artikel 2 
dat deze muziekmaatschappij een drieledig doel voor 
ogen had :

1. De instrumentale muziek te beoefenen.
2. De parochiale en gemeentelijke plechtigheden, 
feestelijkheden en andere muzikaal op te luisteren.
3. De eensgezindheid en onderlinge vriendschap van 
de Eikevlietse bevolking te stimuleren.

Het ontstaan van St. Cecilia Eikevliet in een ruimer 
historisch perspectief St. Cecilia Eikevliet werd 
gesticht in 1853, dat wist u al. Maar waarom en in 
welke omstandigheden ? En wie waren de verlichte 
geesten die het initiatief namen ? Was St. Cecilia 
Eikevliet anders dan de anderen ? En hoe verging 
het hen in die eerste decennia ? Allemaal pertinente 
vragen, maar wie weet de antwoorden daar op ? In 
1992 publiceerde het Antwerpse Provinciebestuur 
een wetenschappelijke studie omtrent Harmonies, 
Fanfares en Brassbands in de eigen provincie. Deze 
schat aan gegevens, gecombineerd met het archief 
van St. Cecilia Eikevliet zelf, geeft een verrassende 
én een leuke kijk op het ontstaan en de prille groei van 
onze fanfare. Kortom : het ontstaan van St. Cecilia 
Eikevliet in een ruimer historisch perspectief.

Enkele cijfergegevens
De eerste harmonies en fanfares ontstonden in de 
periode 1770 – 1830. De periode nadien, 1830 – 1914 

VERENIGING IN DE SPOTLIGHTS
wordt aangeduid als de bloei van het HaFa wezen. 
Volgens betrouwbare gegevens waren er in het jaar 
1853 – toevallig het stichtingsjaar van St. Cecilia 
Eikevliet – 43 harmonies en fanfares in de provincie 
Antwerpen. Voor heel België waren er dat 461. Dat 
betekent dat Eikevliet mee met de koplopers was bij 
het oprichten van een fanfare. Merkwaardig toch, voor 
een dorpsgemeenschap van die beperkte omvang.

Oorsprong van muziekverenigingen
Onderzoek naar het ontstaansmilieu van muziekkorpsen 
toont aan dat ze groeiden uit en verbonden waren 
mét andere verenigingen of organisaties: vooral 
zangverenigingen en bedrijven. Zo ook in Eikevliet 
: St. Cecilia groeide uit de toneelvereniging Taal & 
Kunst en bleef er vele decennia nauw mee verwant. 
Ook de machtsstrijd tussen katholieken en liberalen 
en de opkomst van het socialisme inspireerden nogal 
wat mensen tot het stichten van een muziekvereniging 
of tot het zich afscheuren ervan. Gelukkig was er in 
Eikevliet voldoende gezond verstand aanwezig om 
zich daartoe niet te laten verleiden. Gezond verstand 
is trouwens vandaag nog steeds het handelsmerk van 
dit dorp.

Sociale afkomst van muzikanten, ereleden en 
bestuur
Muzikanten
Door aan te sluiten bij een amateurmuziekvereniging, 
kregen arbeiders de kans zich op het culturele 
terrein te begeven. De arbeidende klasse was goed 
vertegenwoordigd, maar het aandeel van de burgerij 
bleef belangrijk.

Ereleden en bestuur
Ereleden en bestuur maakten zonder uitzondering 
deel uit van de gegoede klasse. Hun rol bestond erin 
de muziekmaatschappij financieel recht te houden. 
Mensen die er praktisch belang bij hadden om erelid 
te worden, waren het talrijkst vertegenwoordigd: 
bakkers, brouwers, herbergiers, nijveraars, politici. 
In Eikevliet waren er zodanig veel herbergiers 
erelid, dat er een beurtrolsysteem opgezet werd 
om de muziekrepetities en bestuursvergaderingen 
telkens in een andere herberg te laten doorgaan. 
Ook bij de oprichters van St. Cecilia Eikevliet, die 
meteen de eerste bestuursploeg vormden, vinden 
we dezelfde beroepsprofielen terug : twee brouwers, 
twee handelaars, een bakker, een maalder en een 
zoutzieder. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat 
de initiatiefnemers niet alleen kunstliefhebbers 



waren, maar ook economisch voordeel roken. De 
erevoorzitter van een muziekvereniging was vaak 
iemand van adellijke afkomst die de financiële 
tekorten persoonlijk bijpaste. Voor Eikevliet was 
Hertog d’Ursel, burgemeester van Hingene, de 
geknipte man.

Doelstellingen en activiteiten van de 
muziekverenigingen

Artistieke doelstellingen

De meest voorkomende doelstellingen waren 
logischerwijze te situeren in de artistieke sfeer, nl. de 
ontwikkeling van de muziekkunsten. Bij St. Cecilia 
Eikevliet is dat niet anders. In het reglement staat 
klaar en duidelijk : “De fanfaremaatschappij heeft tot 
doel de instrumentele muziek te beoefenen”.

Vermaak & ontspanning
Een tweede vaak terugkerende doelstelling bestond 
erin “vermaak en ontspanning” te geven aan zowel de 
leden van de muziekkorpsen als aan de toehoorders. 
St. Cecilia Eikevliet verwoorde het als volgt : “De 
fanfaremaatschappij heeft tot doel de parochiale en 
gemeentelijke plechtigheden, feestelijkheden en 
andere muzikaal op te luisteren”.

Ideologische en idealistische
Veel fanfares en harmonies gingen nog een stap verder en 
lieten ook ideologische en idealistische doelstellingen 
aan bod komen. Het ging dan om rechtvaardigheid, 
vrede, broederlijkheid. Ook St. Cecilia Eikevliet deed 
mee en bepaalde : “De fanfaremaatschappij heeft tot 
doel de eensgezindheid en onderlinge vriendschap 
van de Eikevlietse bevolking te stimuleren”.

Activiteiten
Vaderlandslievende
In hun doen en laten bleven de muziekverenigingen 
opvallend loyaal t.o.v. het gouvernementele gezag. 
Vooral activiteiten rond de Koninklijke Familie en 
de Natie waren zeer populair. Zo nam St. Cecilia 
Eikevliet deel aan het opluisteren van het bezoek van 
HM Koningin Marie-Henriëtte op het Kasteel d’Ursel 
te Hingene in 1868. En ook de vieringen van 50 jaar 
Belgische onafhankelijkheid te Brussel (1880) en 75 
jaar Belgische onafhankelijkheid te Antwerpen (1905) 
vinden we terug in het palmares.

Liefdadigheid
Daarnaast vervulden fanfares en harmonies een 
belangrijke sociale functie binnen dorp en stad en 

werden er ook liefdadigheidsconcerten georganiseerd, 
waarbij de winst voor een filantropisch doel werd 
gebruikt. Samen met Taal & Kunst organiseerde St. 
Cecilia Eikevliet Muziek- en Toneelfeesten ten bate 
van de:
· door epidemieën getroffen gezinnen (1865)
· slachtoffers der overstromingen in Moerzeke (1906 
& 1928)
· slachtoffers van de V1 raketbom in Wintam (1946)

 Festivals
Het inrichten van en het deelnemen aan 
muziekfestivals was nog zo’n geliefkoosde 
activiteit van muziekmaatschappijen. Festivals 
werden georganiseerd n.a.v. allerlei evenementen : 
inhuldiging van een vaandel, kermissen, religieuze 
feesten. Steden richtten festivals in om toeristen 
aan te trekken. Zo trad St. Cecilia Eikevliet o.a. op 
in Mechelen, Gent, Brussel, Oostende, St.Niklaas, 
Antwerpen en Dendermonde en speelde ook tijdens 
de wereldtentoonstellingen van 1910 en 1958 in 
Brussel en die van 1913 in Gent. Tijdens grote 
manifestaties werd er wel eens geknoeid met de 
bezetting: bestuursleden werden dan ingeschakeld als 
figurant. Ze kregen een instrument in handen gestopt 
en moesten doen alsof ze bliezen. Om valse noten 
te vermijden werden stoppen in de instrumenten 
gestoken. De play-back show was geboren!

Werking en organisatie van 
muziekverenigingen
Sociale controle, Orde en tucht
Typisch was het feit dat het bestuur een grote 
sociale controle uitoefende op zijn muzikanten. In 
de meeste reglementen was een uitgebreid en streng 
boetesysteem opgenomen en van de spelende leden 
werd weinig inspraak geduld. In het reglement van St. 
Cecilia Eikevliet vinden we boetes terug voor zowat 
alles wat een muzikant kan mispeuteren:

Op de repetities of de maandvergaderingen te laat 
komen, te vroeg vertrekken of helemaal niet komen
Op de repetities te vroeg spelen of nà het signaal 
spelen, of niet spelen als men aanwezig is
Weerspannigheid of onbetamelijk gedrag : 
“Persoonlijke ruzies, verwijten en godslastering zullen 
op het eerste verzoek van de voorzitter ophouden, of 
er volgt een boete”.

En dan de tarieven: de bedragen variëren tussen 5 
centiemen en 60 centiemen. Of in oude Belgische 
Franken van vandaag : tussen 10 en 110 BEF. En voor 
de knappe koppen onder jullie: tussen 0,25 en 2,75 



EUR. Maar het sterkste nog is het feit dat al deze boeten 
zorgvuldig opgetekend werden door een boetemeester 
in een speciaal daarvoor bestemd boeteboek. De totale 
boetebedragen waren zelfs belangrijk genoeg om ze 
jaarlijks in de financiële verslagen als een apart item 
op te nemen. U kan dat straks gaan bekijken in de 
tentoongestelde archiefstukken.

Aanwezigheden
Een ander probleem dat binnen elke muziekvereniging 
wel voorkwam – en vandaag nóg voorkomt – was 
de muzikanten naar de repetities te krijgen, of ze 
er te houden. Het gebeurde courant dat muzikanten 
tijdens de repetities de zaal verlieten of na de pauze 
niet meer terugkwamen. Soms kwam ook de dirigent 
niet opdagen. Een aantal verenigingen trachtten hun 
muzikanten om te kopen met bier of met geld. Ook 
in Eikevliet hebben we ooit het systeem gekend 
van één gratis consumptie per repetitie voor elke 
aanwezige muzikant. En ook vandaag nog bestaat 
een kortingformule voor de deelnameprijs aan het 
jaarlijkse teerfeest, die gebaseerd is op de prestaties 
van iedere individuele muzikant.

Financiële toestand
Het grootste zorgenkind van elke muziekvereniging 
was wel de financiële toestand. Uitgaven waren er 
genoeg : loon van de dirigent, aankoop van partituren, 
maar vooral van muziekinstrumenten wogen zwaar 
door op het budget. Aan de inkomstenzijde waren 
er lidgelden, giften en subsidies. Wanneer een 
muziekvereniging over te weinig financiële middelen 
beschikte, werd er vaak bespaard op de onkosten voor 
een dirigent. Wat dan automatisch een verminderde 
muzikale kwaliteit tot gevolg had. En daardoor had de 
vereniging nóg minder overlevingskansen. Een straatje 
zonder einde dus. Trouwens, financiële beperkingen 
of problemen zijn tot op de dag van vandaag nog altijd 
aan de orde bij heel wat muziekverenigingen.

Dirigenten

Willem Broeckmeyer
In 1855 werd de gemeenteschool gebouwd met 
als eerste onderwijzer Willem Broeckmaeyer, een 
voortreffelijke muzikant die weldra chef werd van 
de fanfare. Hij leidde jonge muzikanten op en was 
tevens actief in de toneelmaatschappij. Broeckmeyer 
gaf in 1863 ontslag en werd opgevolgd door:

De heer Laet (uit Boom)

De heer Bogaerts
Hij was professor aan de muziekschool van Mechelen. 
Hij was dirigent tot 1909.

Désiré Van Hoomissen
Hij was dirigent voor zeer korte tijd en werd opgevolgd 
in 1910 door:
Petrus Van Wezenmael uit Sint-Amands. Reeds in 
1911 werd hij opgevolgd door:
Lodewijk Slootmaekers
Deze man kwam uit Niel en nam na al die interim 
dirigenten de dirigeerstok op voor een lange en 
vruchtbare periode. Slootmaekers verhoogde op 
korte tijd het artistieke peil van de fanfare. Hij was 
een gewetensvol leider met fantastisch muzikaal 
gehoor die veel aandacht besteedde aan correcte 
voorbereiding, intonaties, bezieling van de opgegeven 
inhoud van de partituren. Hij schonk de maatschappij 
een rijk repertorium, (Tannhauser, Carmen…enz.).
Als dirigent met onbeperkt gezag bewaren nu nog 
de Nestors de herinnering: zijn woord was wet, “als 
de ‘Sloot’ gesproken had, had Rome gesproken”. 
Slootmaekers stierf in 1944, in oorlogstijd en de 
‘vliegende bommen’!

Emiel Brants (1946 –1961)
Na de dood van Louis Slootmaekers moest er 
opnieuw gestart worden. Er was nog geen opvolger 
dirigent. Willem Caluwaerts en Joris Demont namen 
afwisselend de leiding over. Jan Van Hoeywegen 
, de broer van ons oudste fanfarelid mevrouw Van 
Meulder-Van Hoeywegen, bracht Emiel Brants een 
gewezen dirigent van een muziekkapel van het leger 
vanuit Berchem mee naar Eikevliet. Het is ook bij de 
familie Van Meulder dat de man logies kreeg na de 
repetities en trouw gedurende al die jaren door vader 
Frans ’s zaterdags werd opgehaald en ’s zondags terug 
werd weggevoerd. Op vier jaar tijd klommen we op 
van tweede afdeling naar ere-afdeling. Dat alles was 
te danken aan een dynamisch legerdirigent. Er bleef 
nu nog één droom: deelnemen aan het stadstornooi 
te Antwerpen. De eerste keer kon Brants onmogelijk 
de dirigeerstok ter hand nemen want een hartinfarct 
dwong hem het werken stop te zetten. Er werd toen 
deel genomen onder de leiding van de dirigent van 
General Motors, Van Nevele. Met veel brio werd er 
een gouden medaille gewonnen. Later werd voor de 
tweede maal deelgenomen maar nu onder leiding van 
Emiel Brants die met een zeer zwaar programma voor 
de dag kwam: Rapsody in Brass, het moeilijkste maar 
ook het mooiste stuk uit het repertorium; en dan het 
even gedurfde Binche, muziek voor groepsmusici en 
dat waren dan de vrij gekozen stukken. Het was tijdens 



de opvoering van Rapsody in Brass dat onze moedige 
dirigent plotseling onwel werd met de gekende 
ernstige gevolgen. Zijn wens was gerealiseerd: “Als 
ik sterf, dan wil ik het aan de pupitter van Eikevliet.” 
Algemene verslagenheid heerste bij het publiek, 
inzonderheid bij de muzikanten. Pastoor Smet die fier 
al de uitstappen mee volgde, is nog bij de stervende 
geweest. Dit was het einde van een talentrijke 
loopbaan. Na deze pijnlijke gebeurtenis werd even de 
tijd genomen voor het verkiezen van een opvolger. 
Intussen nam Joris Demont weerom de taak over.

Marcel De Boeck (1961-1979) 
uit Mariekerke aangenomen. 
Onder zijn leiding werd de 
triomftocht van de successen 
voortgezet. Weldra bereikte men 
de kampioenstitel van Fedekam 
te Geel. Tweemaal behaalde men 
daarna een gouden medaille in 
het stadstornooi te Antwerpen 
en eenmaal een zilveren plus 

talrijke gelukwensen in andere tornooien. Met 
een zekere teleurstelling ondergaan we de laatste 
jaren de teruggang naar de vlakte van de klassieke 
dorpsfanfare. We kennen voldoende de oorzaken, 
de zwaarste belemmering: ontvolking van het reeds 
kleine Eikevliet. Gelukkig blijft er nog de stevige kern 
van een dertigtal muzikanten. Maar de hoogvogels 
van vroeger kunnen niet meer geschoten worden. Het 
dorp veroudert, als groene zone mag er niet gebouwd 
worden en de jonge veel belovende gezinnen 
vertrekken naar elders. De opvolger van Marcel De 
Boeck werd gevonden binnen de fanfare:

Alfons Van Calster (1979-1989)
Was eigenlijk een pro deo dirigent. Door zijn 
ongebreidelde inzet voor de fanfare heeft ook in 
moeilijke tijden het roer recht gehouden. Hij was 
tevens ook de zaaluitbater en heeft gedurende tien 
jaar gedirigeerd. Daarom werd hij dan ook gevierd 
tijdens een afscheidsconcert.

Frank De Wolf (1989-1993)
Een enthousiaste jongeling uit Burcht nam de taak 
van hem over. Hij was trompettist maar bespeelde 
ook graag grote instrumenten zoals bombardon. Hij 
was ook dirigent van “Bornem Brass”. Na zijn vertrek 
uit Eikevliet werd hij dirigent van het saxofoonorkest 
van Zwijndrecht. Na een periode met een tanend 
muzikantenaantal, was het dirigent Ernest Lenaerts 
die St. Cecilia weer op het juiste spoor zette.

Ernest Lenaerts (1993-2001/2005 - )
Voor Ernest begon alles bij de Militaire muziekkapel 
van de eerste divisie in Keulen. Vandaar maakte 
hij de overstap naar onze nationale opera van de 
Muntschouwburg in Brussel en nog een sprong naar 
het filharmonisch orkest van de toenmalige BRTN 
de huidige VRT. Op zen minst gezegd een bezige bij 
want hij was ook professor aan de muziekacademie 
Bornem en het Koninklijk Muziekconservatorium van 
Antwerpen. Voor Eikevliet was hij ook chef van de 
Koninklijke harmonie “Nut en Vermaak” van Bornem 
en de Koninklijke fanfare “Concordia” Tisselt. Hij 
schreef geschiedenis toen hij de fanfare weer in 
eerste afdeling positioneerde, tijdens het provinciaal 
concerttornooi van oktober 1999 te Ekeren, waar ruim 
80% van de punten behaald werd.

Jan De Smedt (2001-2004)
Nam de dirigeerstok over. Hij is de dertiende dirigent 
in rij. Hij werd geboren in 1964 te Londerzeel. Na zijn 
studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium 
van Antwerpen, waar hij diploma’s behaalde voor 
trompet en kamermuziek, begon hij aan een militaire 
muzikantencarrière. Hij speelde achtereenvolgens 
4 jaar bij de Muziekkapel der Grenadiers en 5 jaar 
bij de Koninklijke Muziekkapel van de (Belgische) 
Marine. Sinds 1995 is Jan De Smedt Solist Bugel bij 
de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

Wedstrijden en tornooien
Wedstrijden en tornooien zijn het middel bij uitstek 
om muziek te beoefenen – en hier komen we weer 
bij de eerste doelstelling van de fanfare – maar dan 
gekoppeld aan het competitie-element. Deelname aan 
een wedstrijd laat een fanfare of harmonie toe zich te 
meten met andere muziekverenigingen. Maar het kan 
ook gezien worden als een muzikale waardebepaling 
van de vereniging op zichzelf. Al meer dan een halve 
eeuw organiseert de provincie Antwerpen jaarlijks 
concerttornooien, die géén wedstrijden zijn : iedere 
deelnemer wordt op zijn eigen kwaliteiten beoordeeld, 
los van een onderlinge vergelijking. Waarom 
deelnemen dan ? Wel, een tornooi is een uitdaging 
en het scherpt de motivatie van de muzikanten. Het 
is goed voor het imago van de vereniging en het 
kan zelfs een hogere subsidie opleveren. Voor de 
afgelopen 50 jaar beschikken we over gedetailleerde 
gegevens omtrent tornooideelnames : er is sprake 
van kantonnale, provinciale, nationale en zelfs 
internationale wedstrijden. In het totaal zijn er zomaar 
eventjes 42 deelnames. Nu is deelnemen natuurlijk 
belangrijker dan winnen. Maar het spreekt vanzelf dat 
iedereen in de aanloop naar en tijdens zo’n tornooi zijn 



beste beentje voorzet en streeft naar een resultaat dat 
een diploma, een medaille of een geldprijs oplevert, 
ofwel een klassering in een hogere categorie toelaat. 
En het palmares van St. Cecilia Eikevliet mag best 
gezien worden !

Vooral in de jaren ’50 en ’60, onder impuls van 
de dirigenten Emiel Brants en Marcel De Boeck, 
noteren we een groot aantal deelnames met ronduit 
indrukwekkende resultaten:
Uitslagen die variëren tussen de 90 en 98% tijdens 
kantonnale of internationale wedstrijden, vaak met 
lof van de jury of een medaille van de koning.
Vier maal goud en één maal zilver tijdens de nationale 
tornooien van de stad Antwerpen, gehouden in de 
Handelsbeurs.
Het opklimmen van derde afdeling naar ere-afdeling, 
een verschil van 4 categorieën, op amper 4 jaar tijd, 
en dit tijdens de provinciale Fedekamtornooien.

Zonder twijfel waren dit de gloriejaren, waar zelfs 
vandaag nog met respect en een beetje heimwee aan 
teruggedacht wordt. In de jaren ’70 en ’80 zien we 
een neergaande trend in het muziekverenigingsleven 
in het algemeen. De publieke belangstelling 
daalt zienderogen : er wordt verwezen naar een 
uitbreiding van de ontspanningsmogelijkheden 
buiten het muziekgebeuren, naar het imago van 
muziekverenigingen als een stuk folklore, verouderd en 
onvoldoende aangepast, naar de reputatie van fanfares 

en harmonies die alleen maar “pintenmuziek” maken. 
En ook Eikevliet ontsnapt niet aan deze crisis. Een 
dalend aantal muzikanten en lagere aanwezigheden op 
repetities halen het peil onderuit. Toch weet St. Cecilia 
Eikevliet zich te handhaven: er wordt weliswaar 
minder deelgenomen aan wedstrijden of tornooien, 
maar de resultaten mogen nog best gezien worden, 
zeker als we alle omstandigheden in acht nemen. 
Tijdens de provinciale Fedekam tornooien groeit St. 
Cecilia over een tijdspanne van 12 jaar van de laagste 
afdeling weer naar de op één na hoogste categorie. 
Ik moet hierbij wel benadrukken dat het aantreden in 
die laagste afdeling veroorzaakt werd door het feit dat 
onze fanfare niét had deelgenomen aan een tornooi 
binnen de vier jaar sinds het voorgaande, zoals het 
reglement dat bepaalt. Die lage klassering was dus 
niét het gevolg van een slechte wedstrijdprestatie. De 
jaren negentig dan : wéér onderaan de ladder moeten 
beginnen, in derde afdeling – wegens niet op tijd 
deelgenomen. Maar Ernest Lenaerts heeft de toon 
gezet : van derde naar tweede, naar eerste afdeling.

Voorzitters
Emanuel Stas (1853-1871)
Was stichtend voorzitter en van beroep zeepzieder, 
was ook schepen en voorzitter van de kerkfabriek. 
Deze man heeft zorgzaam de ontluikende stappen 
van St.-Cecilia geleid; op eigen verzoek en om 
gezondheidsredenen, vroeg hij om vervangen te 
worden. Een soort vete ontstond tussen de heer Stas 
en de Maatschappij. De dorpspolitiek uit die dagen 
stond af en toe scherp tegenover elkaar en Stas was 
gekend als puriteins - katholiek. Met voltalligheid 
van stemmen werd hij in 1871 opgevolgd door:

Henri Van Hoomissen (1871-1887)
Voortdurende waakzaamheid en actieve bescherming 
van de belangen van de fanfare kenmerken zijn 
voorzitterschap. Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat de fanfare na zijn dood het voorzitterschap doorgaf 
aan Henri’s zoon; 

Desire Van Hoomissen (1887-1932)
In 1887 volgde hij zijn vader op. Hij was een 
onvergetelijke figuur en wordt daarom ook “de vader 
van de maatschappij” genoemd. U kent hem allen 
wellicht van het portret aan de hand van kunstschilder 
Frits Van Luppen dat hier in zaal de Balans hangt, 
het epicentrum van het Eikse cultuurleven. Hij 
was werkelijk een reuzemuzikant en tevens een 
onvervangbaar toneelspeler. Hij was ook een tijd 
lang dirigent van de fanfare en zijn gezag was enorm. 



Hij was de grote man die overal respect afdwong 
en was gehuwd met de zuster van de kunstschilder 
Louis Bullerkotten, de onvergetelijke decorschilder 
van de toneelvereniging. Bullerkotten was jaren 
schatbewaarder van de fanfare en was gehuwd met 
de zuster van Désiré Van Hoomissen. En dan komt 
het tragisch jaar voor de fanfare, 1932! De dood 
van de grote leider, Désiré Van Hoomissen… Zijn 
naam alleen te horen vertolkt de blijvende hulde aan 
al onze verworven prestaties. In de rij der eminente 
persoonlijkheden van ons dorp zal hij, naast historicus 
Leopold Mees de onuitwisbare heraut blijven van 
Schoonheid en Recht. Hij werd opgevolgd door:

Francois Geniets (1932)
Niettegenstaande hij al op gevorderde leeftijd was, 
stemde hij er in 1932 in toe tijdelijk het voorzitterschap 
te aanvaarden. Door aanmoediging en steun verzekerde 
hij de goede traditie. Na zijn dood nam een collega 
brouwer zijn taak over:

Karel Moroy (1932-1938)
Karel Moroy die bij ons nog bekend is als brouwer en 
oliehandelaar, was gehuwd met Martha De Cock, een 
dochter van de zuster van Désiré Van Hoomissen. Hij 
leerde de muzikanten reizen, bewerkte de levenslust 
en hij zette zich voor 100% in. Zeer verdienstelijk 
heeft hij geijverd om aan de maatschappij een jonge, 
dynamische opvolger te schenken, waarin hij tot 
ieders voldoening lukte.

Gabriel Geniets (1938-1978)
Met hart en ziel nam hij de 
teugels van het leiderschap in 
handen; hij verscheen regelmatig 
op de repetities en bracht op 
passende ogenblikken een 
aanmoedigend woord en hij 
was telkens tegenwoordig waar 
de maatschappij optrad. Onder 
zijn voorzitterschap bereikte 

de fanfare een bloei die tot op heden bewondering 
afdwingt. In 1978 overleed onze geliefde voorzitter, 
Gabriël Geniets, die zoveel vreugde heeft mogen 
beleven aan de talrijke successen. Ook deze voorzitter 
liet een leemte na. Als opvolger werd zijn zoon 
verkozen:

André Geniets (1978-2001)
Deze volgt zijn vader op als zevende in de rij van 
voorzitters van de fanfare en als derde uit de familie 
Geniets. Een drukke en goedgevulde dagtaak als 
meester in de rechten weerhoudt hem dikwijls om 

aanwezig te zijn op herhalingen en bijeenkomsten. 
Niettegenstaande dat probeert hij zo goed hij kan in 
de sporen te treden van wijlen zijn vader Gabriël. 
André heeft spijtig genoeg de taak van voorzitter 
alleen maar gedurende 23 jaar kunnen uitoefenen. Wij 
weten dat hij het inderdaad goed met ons meende en 
de ambitie had om ons nog zeer lang te steunen. Aan 
zijn voorzitterschap kwam door een spijtig ongeval 
vroegtijdig een einde. In zijn voetsporen trad dan:

Jozef De Clercq (2001-)
Hij is de zoon van de huidige ere-secretaris Staf 
De Clercq. Van kindsbeen af ook muzikant en 
niettegenstaande een goed geladen beroeps- en 
politiek leven, is hij zeer druk bezig zijn strepen 
binnen de fanfare te verdienen.

Erevoorzitters
Zoals elke grote vereniging waardig, kende de fanfare 
ook zijn erevoorzitters. Hertog d’Ursel was de eerste 
erevoorzitter en in 1860 schenkt hij aan de fanfare de 
eerste vlag, “de standaard”, waarop het wapen van de 
familie d’Ursel staat. De maatschappij was fier op den 
“Drapeau”.

Daarna volgde er nog 2 generaties:
Hertog Joseph d’Ursel van 1871 tot 1903
Hertog Robert d’Ursel van 1903 tot 1953

Zij werden opgevolgd door Hector Verstraeten en 
Leon Rochtus. Leon wordt op zijn beurt opgevolgd 
door Guido Peleman die benoemd werd op 26 
december 1989.

Erebestuursleden
We hebben ook nog 2 erebestuursleden benoemd 
in 1987. En dan willen we het vooral hebben over 
iemand die nooit officieel dirigent is geweest maar 
steeds op de bres heeft gesprongen indien dat nodig 
was: Joris Demont.
Joris Demont, beter gekend als de Jos van de Spar, 
is de tolk van de Eikevlietse geschiedenis. Hij was 
jarenlang een zeer goed toneelspeler en misschien 
wel de verdienstelijkste muzikant van de fanfare. 
Belangeloos, en dit dient wel onderstreept, dirigeerde 
hij de fanfare en leerde hij kleine muzikantjes op 
tot volwaardige musiciens. Jos heeft steeds twee 
instrumenten bespeeld: bugel en hoorn. Hij werd 
gevierd als 60-jaar actief lid van de fanfare. 15 februari 
1981 was voor Jos Demont en voor de fanfare een 
grote dag. Er werd een huldeconcert gebracht aan Jos. 
Het was een echte, warme volkshulde in feestzaal 
“De Balans”. Een muzikale hulde aan een man die 



zestig jaar lang het beste van zichzelf heeft gegeven 
om alzo het Eikevlietse muziekleven naar een hogere 
waarde te tillen. Ter gelegenheid van dit huldeconcert 
liep de feestzaal nokvol met plaatselijke muziekfans 
die allen het werk van Jos Demont gedurende de 
voorbije 60 jaren naar waarde wisten te schatten. 
Het zwaartepunt van dit huldeconcert lag natuurlijk 
tijdens het tweede gedeelte met de eigenlijke viering 
van diamanten muzikant Jos.Enkele flitsen uit de 
gehouden speeches:
‘… Het is onder zijn kundige leiding dat de 
plaatselijke jeugd muzikaal open bloeide. Ondanks 
de harde leerschool die de Eikevlietse jeugd bij Joris 
Demont te verwerken kreeg, was het de meester zelf 
die als eerste staker van de fanfare geboekt staat. 
Inderdaad, in 1911 legde hij en zijn jonge vrienden 
het muziekinstrument erbij neer om te protesteren 
tegen het feit dat ze niet mochten deelnemen aan het 
jaarlijks teerfeest. Joris Demont leeft voor Eikevliet: 
tijdens zijn vrije uren schrijft hij artikels over de 
vroegere tijd toen Eikevliet nog mocht bogen op een 
“grote zwier”. Jos is een mijlpaal in de historiek van 
Eikevliet. …’

Gaspard Demont
Deze man mocht enkele dagen geleden zijn 90ste 
verjaardag vieren en in 1980 zijn 60 jaar muzikant. Zo 
te zien zette hij papfles en instrument bijna gelijktijdig 
aan de lippen. Gaspard was in de omgeving gekend 
als één van de beste bugel solo’s. Hij leefde voor de 
muziek en bezat de kunst om met zijn instrument 
heerlijke klanken te produceren. De tandarts plaatste 
ook bij hem veel te vroeg een sourdine.

Ere-secretaris
Staf De Clercq
Voor 1950 was hij al lid van de fanfare en ook een 
aantal jaren muzikant op sopraansax. Staf was een 
uitstekend secretaris die maar liefst 8 boekdelen en 
2316 bladzijden bij elkaar schreef.

Gedicht van Jozef Talboom ‘Ons Eikevliet’
Het nijvre dorp met canada’s omgeven,
Lage pannendaken, witte muren
Met blauwe of groene blaffeturen
En het kerkje nauwelijks verheven.

De Vliet weerspiegelt wegens eeuwen,
Het tafereel van wilgen, brug en kaai,
Met de watermolen aan gindse draai,
In ’t kwaad seizoen wat hongerige meeuwen.

De blokmaker splijt gevelde bomen,

En schepen wachten op ’t goede getij.
Lossen en laden aan de zoutziederij,
Bij de brouwer smelt het gaan en komen.

Karren dokkeren door de straten,
Nering, nijver, Ste Ceciliafeest,
Toneel, fanfare, gezonde dorpsgeest,
In de Balans worst of karbonaden.

Voorbij ? …Waar zijn de dorpsprofeten?
De oude stamcafés, de ophaalbrug?
Wie vindt de uithangborden nog terug?
En wordt later onze Vliet vergeten?

Herinner festivals en stoeten,
“Rose Kate”, “Antje”, toneelsucces,
muziekmaatschappij met een palmares
In Ere-afdeling te begroeten.

Fanfare ! Hoor weer je fanfare,
Jubelmars zoals in de straten toen,
Met je feestelijk vaandel, je blazoen,
De Vriendenmars, Eikevlietenaren. 

(bron: http://www.kfsceikevliet.be/assets/Jubileumboekje%20150%20jaar%20

KFSCE.pdf)

Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia-Eikevliet”
Contactgegevens: 
Jozef De Clercq | Breevenstraat 54 – 2880 Bornem
E-mail: voorzitter@kfsceikevliet.be
Website: www.kfsceikevliet.be







Het wapen van de familie 
d’Ursel vertoont een schild 
met in het schildhoofd 
drie vogeltjes, heraldische 
mereltjes (gewijzigd naar 
Caremans, 1991:106). Het 
wapenschild is van keel 
(oude heraldische term 
voor de kleur rood (Nag-
tegaal, 2003:59)), met een 
schildhoofd van zilver be-

laden met drie merletten van het veld (naar Goole-
naerts, 1997:185).

Het schildhoofd leent zich uitstekend voor het 
benadrukken van speciale onderscheidingstekens 
(Rottier & Van de Cruys, 2004:114). Een merlet is een 
veel in wapens aangetroffen heraldische wapenfiguur, 
afgebeeld als een eendachtig of kuikenachtig 
gestileerd vogeltje zonder snavel en poten (naar 
Nieuwenkamp, 1961:156; Pama, 1990:223; naar 
Goolenaerts, 1997:188; naar Nagtegaal, 2003:37,74; 
Rottier & Van de Cruys, 2004:178). Niet te verwarren 
met de geknotte vogel, die wel een snavel heeft, 
maar geen poten (Pama, 1990:118; naar Nagtegaal, 
2003:37,74); in het Engels martlet genoemd (Pama, 
1990:390), in het Duits gestümmelter Vogel (Pama, 
1990:381). Niet te verwarren met de eend zelf die 
als wapenfiguur steeds afgebeeld wordt met snavel 
en poten (Pama, 1990:95). Soms wordt een merlet 
[nvdr: verkeerdelijk] geknotte merel genoemd (naar 
Nieuwenkamp, 1961:156). Geknotte wapenfiguren zijn 
figuren waarvan een stukje is afgehaald (Nagtegaal, 
2003:36). Een wapenfiguur in de vorm van een vogel 
zonder poten, maar met een snavel, wordt geknotte 
vogel genoemd en voorgesteld als een soort zwaluw 
met veertjes bij de aanzet van de pootjes (Pama, 
1990:118; naar Nagtegaal, 2003:37,74). De merel, 
een zwarte, aan de lijster verwante, zangvogel, wordt 
in wapens afgebeeld als volwaardige vogel, dus met 
snavel en poten (naar Nieuwenkamp, 1961:156; naar 
Nagtegaal, 2003:74). In Duitsland Merle of Amsel 
genoemd, in Frankrijk canette (naar Nieuwenkamp, 
1961:156). De oude naam voor merlet is maarle (Pama, 
1990:219; Nagtegaal, 2003:74; Rottier & Van de 
Cruys, 2004:178) of meerl (Pama, 1990:219) of meerle 
(Nagtegaal, 2003:74) of meerltje (Pama, 1990:219). 
De term meerl(tje) wordt in het Frans merlette, in het 
Engels merlette, ook [nvdr: verkeerdelijk] martlet, 
in het Duits Merlet, [nvdr: verkeerdelijk] Merle, 
of gestümmelte Amsel (Pama, 1990:380,390). Het 
meerltje werd ook gebruikt in sprekende wapens 

zoals die van de Franse families Merlot, Merloz, 
le Merle, Loiseaux en Oisery. Het verkreeg zijn 
aparte vorm zonder snavel en poten vanaf de 13de 
eeuw. En het werd een zeer geliefde wapenfiguur 
vooral in Frankrijk, maar ook in Brabant (Rottier & 
Van de Cruys, 2004:178). De heraldische term ‘van 
het veld’ betekent dat de kleur van een betrokken 
wapenfiguur overeenstemt met die van het veld van 
het wapenschild (Nagtegaal, 2003:110). Het gehele 
oppervlak van het schild, waarin de wapenfiguren 
worden geplaatst, noemt men het veld (Rottier & 
Van de Cruys, 2004:114). Het zilver is het tweede 
heraldische metaal waaraan de symbolische betekenis 
wordt toegekend van reinheid, wijsheid, onschuld 
en vreugde, alsook gerechtigheid. Deze metaalkleur 
wordt de overwinnaars toegeschreven. Het rood is 
de eerste wapenkleur. Het laat het vurig verlangen 
naar deugd kennen; de kleur van het morgenrood 
en betekent derhalve overwinnende kracht, triomf 
en heerschappij; tevens de kleur van het recht; ook 
moed. (naar Nieuwenkamp, 1961:130,131).

HERALDIEK VAN DE HERTOGEN VAN d’URSEL



Leopold “Pol” Le Roy
(Hingene 1905 – Bornem 1983), dichter, publicist, Vlaams 
Nationalistisch politicus betrokken bij de collaboratie, 
vertaler en poëzierecensent.

BIOGRAFIE
Pol le Roy werd geboren op 1 maart 1905 te Hingene. 
Op driejarige leeftijd stierf zijn moeder en werd hij 
opgevoed door zijn tante die met zijn vader hertrouwde. 
Hij kreeg een streng-katholieke opvoeding. Tot 1919 
ging hij naar school in Bornem en trok daarna naar 
het Klein-Seminarie te Mechelen, waar hij zijn 
middelbare studies voltooide. Tijdens zijn middelbare 
studies werd hij voorzitter van de studentenbond van 
Klein-Brabant Leven is streven en organiseerde hij 
verscheidene protestacties. Terzelfdetijd geraakte hij 
volledig in de ban van de poëzie. Na het Seminarie 
begon hij in 1925 zijn universitaire studies te Leuven; 
handelswetenschappen. Daar werd hij actief lid van de 
studentenclub Rupelgalm, voorzitter van de Antwerpse 
Gouwbond (1926-1927), redactiesecretaris van 
‘Ons Leven’, bestuurslid van het Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond en raadslid van het Dietsch 
Studenten Verbond. Hij voltooide zijn studies niet en 
ging als leraar lesgeven in een klooster. Hij herbegon 

EEN BEKENDE HINGENAAR IN DE PICTURE
als vrije student in sociale en politieke wetenschappen, 
weerom draaide het op niets uit. Le Roy keerde terug 
naar Hingene en werd boekhouder.
Begin jaren 1920 geraakte Le Roy gefascineerd door 
de verhalen van de Vlamingen aan het IJzerfront en 
werd hij, mede onder invloed van Cyriel Verschaeve, 
een flamingant. Ondertussen was hij ook actief als 
medestichter van verscheidene Vlaamsch Nationale 
Wachten in Klein-Brabant samen met de oud-fronter 
Ward Hermans.

De carrière van Le Roy startte in 1930 toen hij werd 
aangeworven als gewestsecretaris van het Vlaamsch 
Nationaal Vakverbond voor het arrondissement 
Oudenaarde en Ronse. Le Roy kreeg voornamelijk 
administratief werk en schreef artikels voor het 
tijdschrift ‘De Vlaamsche Syndikalist’. Ondertussen 
trachtte hij alle Vlaams-nationale groepen te bundelen 
in de oprichting van een Vlaamsch Nationaal Verweer, 
maar zonder succes. In het najaar van 1931 maakte 
hij de overstap naar het Verbond van Nationale 
Arbeiderssyndikaten (NAS), het vakverbond van 
het Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen 
(Verdinaso), dat onder leiding stond van Juul Declercq 
en waarvan hij vakbondssecretaris werd. Le Roy 
stelde zich volledig ten dienste van het Verdinaso; hij 
vestigde zich in Izegem, werd symbolisch lid van de 
Dinaso-Militie, was spreker op dinaso-meetings en 
zorgde voor de uitgave van hun propagandablad. Hij 
had veel sympathie voor het nationaal-socialisme en 
de Verdinaso-leider Joris Van Severen, die een dichte 
vriend werd. In 1934 werd het NAS opgedoekt en 
opgevolgd door het Verbond van Dinasocorporaties 
(VDC), waarvan Le Roy de verbondsleider werd. In 
datzelfde jaar kwam hij in het hoofdbestuur van het 
Verdinaso terecht. Hij gaf enkele nummers uit van 
een eigen blad ‘De Aanval’ en richtte in 1935 het 
VDC-blad ‘Orde!’ op, waarvan hij de leiding nam. Hij 
schreef ook een aantal brochures over het nationaal-
solidarisme, de corporatieve orde en de werking van 
het Verdinaso. In 1939 werd hij hoofdredacteur van het 
Verdinaso-blad ‘Hier Dinaso!’ en, in opvolging van 
Juul Declercq, propagandaleider van het Verdinaso.
Eind jaren 1930 werd Le Roy geconfronteerd met de 
dood van zijn vader en van zijn vrouw, Laura. Hij bleef 
achter met twee jonge kinderen. De vriendschapsband 
tussen hem en Van Severen groeide hechter en had 
tot gevolg dat Le Roy in mei 1939 gedeeltelijk de 
functies van de zieke Van Severen overnam. Hij werd 
de secretaris-gevolmachtigde van het Verdinaso en 
woonde politieke besprekingen bij.
Le Roy werd gearresteerd op 13 mei 1940 en op een 



transport gezet naar Frankrijk. Hij kwam terecht in het 
gevangenkamp St. Cyprien en keerde in juli met een 
aantal Vlaamse medegevangenen terug naar Brussel.

Na zijn terugkeer hertrouwde hij met Regina Lamoen, 
een jonge intellectuele vrouw uit een Antwerpse 
liberale familie, en nam hij opnieuw zijn plaats in in 
de leiding van het Verdinaso als verbondssecretaris. 
Le Roy, wiens gedachtengoed was geëvolueerd in 
Duitsgezinde richting, werd een hevig voorstander 
van de Germaanse rijksgedachte. Hij bepleitte de 
toenadering van het Verdinaso tot het Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV) en vanaf oktober 1940 
het samengaan met de Algemene SS-Vlaanderen. 
Maar de onderhandelingen met de SS-Vlaanderen 
ontketenden conflicten binnen de leiding van het 
Verdinaso waardoor Le Roy werd uitgesloten. Na de 
machtswissel stelde de nieuwe Verdinaso-leider, Jef 
François, hem opnieuw aan als redacteur van ‘Hier 
Dinaso!’ en zocht Le Roy toenadering tot de Duits-
Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag). Ondertussen 
ging het Verdinaso over in de Eénheidsbeweging 
VNV. Le Roy werd lid in de raad van de leiding van 
het VNV en werd benoemd tot hoofdredacteur van 
het partijblad ‘De Nationaal-socialist’. Maar het VNV 
evolueerde niet in de richting die Le Roy wenste. Zijn 
Germaans gedachtengoed kende veel tegenkanting 
binnen de partij en hij verliet het VNV in september 
1941. Onmiddellijk daarna werd hij propagandaleider 
bij DeVlag, waar hij een belangrijke rol speelde in 
de uitbouw van de organisatie en werd hij lid van de 
Algemene SS-Vlaanderen. Eind 1943 kreeg hij ook de 
leiding over de pasopgerichte DeVlag-dienst scholing 
en werd hij verantwoordelijk voor de uitgave van de 
periodiek ‘Scholingsbrief DeVlag’. In deze functies, 
die hij tot aan het einde van de bezetting waarnam, 
droeg hij bij tot het verspreiden van de DeVlag- en 
SS-ideologie bij de militanten van de beweging en 
daarbuiten.

In september 1944 vertrok Le Roy naar Duitsland, 
waar hij zijn gezin onderbracht bij een familie in 
Lüneberg. Hijzelf vestigde zich als propagandaleider 
van de Vlaamse Landsleiding in Berlijn. Hij was 
als vertegenwoordiger verbonden aan het Europees 
Propaganda Bureau en nam deel aan besloten 
vergaderingen met SS-officieren. Maar de contacten 
met de Duitsers waren vaak ontgoochelend voor Le 
Roy. Hun visie omtrent de inlijving bij Duitsland 
correspondeerde niet steeds met die van hem.
Tijdens de bombardementen begin 1945 keerde Le 
Roy terug naar Lüneberg en werd hem de mogelijkheid 
aangeboden naar Zwitserland te ontkomen, maar 

hij weigerde. Kort daarop werd hij gearresteerd, 
gerepatrieerd naar België en in hechtenis genomen. 
Hij werd door de krijgsraad ter dood veroordeeld. Zijn 
straf werd acht maanden later omgezet in levenslange 
gevangenisschap door de tussenkomst van minister 
Lilar. In 1950 werd zijn straf herleid tot 18 jaar en 
werd hij overgeplaatst naar Merksplas. In 1951 
werd hij voorlopig vrijgelaten en ging hij met zijn 
vrouw in Sint-Jans-Molenbeek wonen. Zijn kinderen 
verbleven in een gastgezin. Hij kwam aan de kost 
met het verkopen van boeken en vertalingen. Enige 
tijd daarna kreeg hij vertaalwerk bij de “Koninklijke 
Automobilistenbond” en de CVP.
Hij werd niet meer politiek actief. Hij onderhield 
wel nog contacten met oudvrienden uit DeVlag en 
het Verdinaso, voornamelijk kunstenaars, maar ook 
filosofen. Eind jaren 1950 verleende hij nog zijn 
medewerking aan het Poëzietijdschrift ‘De Periscoop’ 
en was hij medestichter van het Centre International 
d’Actualité Fantastique et Magique.

Le Roy was sinds vroeg geboeid door poëzie en 
publiceerde voor de eerste maal als jonge twintiger. 
Tijdens zijn politieke carrière maakte hij geen poëzie, 
omdat hij van mening was dat beiden onverzoenbaar 
waren. Pas in het begin van de jaren 1940 vervolgde 
hij zijn publicaties onder druk van Van Severen. 
Tijdens zijn gevangenisstraf schreef hij een tiental 
dichtbundels en ook daarna bleef hij een actief dichter. 

Geboortehuis van Pol Le Roy in Hingene (Louis 
Segersstraat). Links van de deur: reliëf van een oudere 
vrouw die haar man voorleest, gemaakt door de 
huidige bewoner-beeldhouwer G. Boeykens. Linker 
zijgevel met gedenkplaat “Geboortehuis Pol Le Roy 
1 maart 1905”.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/1994



Hij kende zijn eerste doorbraak in 1965 toen hij de 
eerste Blanka Ghijselenprijs voor poëzie won. Daarna 
kreeg hij de Dr. Philipsenprijs voor Literatuur en de 
Poëzieprijs van de Provincie Antwerpen. Zijn gehele 
oeuvre werd eveneens bekroond door de Provincie 
Antwerpen. De literaire staatsprijs werd hem wegens 
zijn politiek verleden nooit toegekend. Hij bleef tot 
op hoge leeftijd publiceren. Pol le Roy stierf op 18 
november 1983 te Hingene-Bornem.

Gefluister naar de wachtenden
Uit: verzamelde gedichten (1980)

Gij zult zeer teder moeten zijn
en zeer verduldig met me spreken

zeer zacht met mijn verzwegen pijn
als iets dat al te licht kan breken
ik ben gehavend door veel leed
en haat en honger en afgrijzen

ik draag van ziekte en zeer de beet
en veel en bloedende bewijzen

‘k heb met de dood gewoond ‘k ben hard
geworden donker en verbeten

ik heb mijn geest verhuld mijn hart
verhoert om ’t leven te vergeten

ik weet niet meer wat mensen zijn
ik werd eenzelvig in mijn zinnen
leproos van lijf en brak van brein

gij moet zeer moederlijk beginnen…

Publicatie van een tweede gedichtenbundel 
‘Getuigenissen’. Deze bundel bevat vooral verzen 
waarin de dichter de plotse dood in 1939 van zijn vrouw 
Laura verwerkt. Ook bespeuren we surrealistische 
invloeden.

Droom
En gansch den nacht zag ik die sprakeloos 

elkaar aanschouwden
Twee bomen: één vol sterren, één vol duisternis

En gansch den nacht zag ik, die éénzaam om 
elkander rouwden

Twee handen parelstil van witte droefenis
In alle ramen riep de doodsangst uwer oogen

En vogels keerden rusteloos uit zichzelven weer
Toen heb ik u benkend gij lachtte vreemd en 

onbewogen
En aan uw vingren hing geen enklen morgen 

meer…

Bron: http://schrijversgewijs.be/schrijvers/le-roy-pol/
Bron: http://www.odis.be

OPROEP AAN ALLEN
Bij veel inwoners, gewezen inwoners 
of hun familieleden bevinden zich 
papieren, documenten, foto‘s, bidprentjes, 
beeldmateriaal, anekdotes die getuigenissen 
en informatie bevatten over het vroegere 
leven in onze gemeente Hingene.

 

Wij denken hierbij ook aan documenten 
uit het verenigingsleven of over een 
bepaald aspect van onze samenleving, 
aan fotomateriaal van lang geleden 
gebeurtenissen, en dergelijke.

 

Het gebeurt soms dat bij een overlijden, bij 
een verhuis of tijdens de grote opkuis heel 
wat interessante papieren en documenten 
worden opgeruimd en aldus verloren 
gaan.

 

Wij roepen dan ook op om al dit waardevol 
materiaal te beschermen en te bewaren. 
Je mag steeds contact opnemen met onze 
bestuursleden of via ons gekend e-mailadres: 
eenhartvoorhingene@gmail.com. Wij willen 
al deze materialen beschermen voor ons 
nageslacht.



De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur 
van de Landelijke Gilde HWE en Ons Klein-Brabants 
Boerenerf stellen u graag het boek “Heksen moeten 
branden” voor. Een heksenverhaal dat zich afspeelt 
op de Nattenhaasdonck te Bornem-Wintam.
Het is het opmerkelijk resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen beide verenigingen en auteur 
Roger Vanhoeck. Het boek loopt in september 2013 
van de pers. In de voorbereiding naar de Heksentochten 
2013, meer dan een aanrader voor uzelf én als 
geschenk, om in de juiste sfeer te komen.

Bestellen kan aan de voorverkoopprijs van 13,00 
€. De bestelling is pas geldig na ontvangst van dit 
bedrag op rekening BE17 9730 9031 5421 op naam 
van “Heksenboek LG-HH” met de mededeling 
naam, voornaam ... ex. boek “Heksen moeten 
branden”.

“Heksen moeten branden” wordt aan de pers en het 
publiek voorgesteld op vrijdag 20 september 2013 
om 20u00 in de Havesdonckhoeve. Daar kunnen de 
bestelde boeken al worden afgehaald of aangekocht.

NIEUW BOEK TE KOOP... een aanrader!

Het boek is dan ook verkrijgbaar op het secretariaat 
van Landelijke Gilde, Taverne St.Margaretha, 
2880 Bornem, tel. 03.889 18 08, e-mail swa@
sintmargaretha.be; van Ons Klein-Brabants Boerenerf, 
p/a Kon. Astridlaan 154, 2880 Bornem, tel. 03.889 18 
47, e-mail Havesdonckhoeve@skynet.be en bij de 
auteur Roger Vanhoeck, Brandstraat 16, 2870 Puurs, 
tel. 03.889 75 77, e-mail roger.vanhoeck@skynet.be.
De boeken kunnen aangekocht en de reeds bestelde 
en betaalde exemplaren meegenomen met de 
Heksentochten van 4 en 5 oktober 2013

Heksen moeten branden
‘ERUIT!’ brulde hij. ‘ERUIT!’
Jeanne schrok, ze keek Wannes dwaas, niet-begrijpend 
aan en begon te huilen.
‘Kou…regen…’, jammerde ze.
‘Daaraan had je vroeger moeten denken, verdomme. 
Blijf in je kot. Dan zul je ook geen onheil meer 
aanrichten, smerige heks.’
Hij dreigde met de pook,  duwde Jeanne achteruit en 
sloeg de deur voor haar neus dicht.
‘Bruut!’ krijste Jeanne. ‘God en alle engelen en 
duivels mogen je vervloeken!
‘Horen jullie dat!? Ze aanroept de duivel,’ snoof boer 
Wannes…
We keren terug naar de tijd begin 1600. 
Sinds de dood van haar zoon, Stoffel, en de verbanning 
van haar man, Corneel, is Jeanne niet meer dezelfde. 
Zwart gekleed doolt ze rond, starend in het ijle. Zulk 
eigenaardig gedrag moet wel dat van een heks zijn.
Enkel Beatrijs, Jeanne’s 12-jarige dochter en een 
jonge rechtsgeleerde, Servaes Vlamynckx, vechten 
voor het recht van Jeanne,. Maar … rechtvaardigheid 
telt niet in deze zaak, argumenten worden van tafel 
geveegd. De machtige boer Wannes van de Hoef van 
Nattenhaasdonk, dichtbij de monding van de Rupel 
en de Schelde, wil wraak.
Eeuwenlang boezemden heksen de mensen angst 
in, ze werden beschuldigd van de meest onzinnige 
“misdaden” : een onverwacht overleden koe, een 
schipbreuk, een overstroming, een blikseminslag …
Jeanne Vandersluis was een van de honderden heksen 
die in de periode 1550-1650 in Vlaanderen werden 
veroordeeld tot de brandstapel.
In Heksen moeten branden vertelt Roger Vanhoeck 
niet alleen een spannend verhaal, hij stelt ook vragen 
over recht en onrecht, arm en rijk, zwak en machtig, 
geloof en bijgeloof.







Sinds de oprichting van onze vereniging de “Orde 
van Hingene” en onze facebookpagina “Gemeente 
Hingene”, hebben we iets nieuws gelanceerd. Onze 
eerste stemming voor de Grootste Hingenaar Aller 
Tijden was een beginnend en matig succes, maar alle 
begin is moeilijk. Het leverde toch de eerste winnaar 
op voor de Grootste Hingenaar Aller Tijden, Roza 
Segers.

Ze werd geboren in Hingene op 9 augustus 1918, 
tijdens woelige tijden. Ze was het vijftiende kind van 
Franciscus Cornelius Segers en Lucia Van Gaever en 
ze werd Josepha Rosalia Segers genoemd. In totaal 
kreeg het gezin Segers-Van Gaever maar liefst 18 
kinderen, wat in die tijd niet zo uitzonderlijk was. Een 
groot gezin en veel monden te voeden tijdens en net 
na de eerste Grote Oorlog.
 
Op haar 22ste huwde ze, op 28 september 1940 
(weer in volle oorlog), met Henri Kerremans (1914-
1998). Haar huwelijk en de liefde voor haar man Rik, 
leverde haar drie kinderen op: Lucienne Alphonsina 
Kerremans, Maria Francisca Kerremans en Elisabeth 
Josepha Kerremans.
 
Jarenlang baatte ze, samen met haar man Rik, een 
dubbele zaak uit in De Baerdemaeckerstraat: een Café-

ROZA SEGERS... Eerste Grootste Hingenaar Aller Tijden
Beenhouwerij. Toen kon je nog een pintje drinken en 
nadien dronken thuiskomen met het excuus dat er 
veel volk in de beenhouwerij stond.
 
In 1961, toen haar eerste kleinkind - Frank Suys - 
geboren werd, besloot ze om de zaak de sluiten om 
tijd te kunnen vrijmaken voor haar kleinkind en de 
zes anderen die nog zouden volgen.
 
Wel bleef ze zeer actief in tal van verenigingen: 
KAV; BKG, Zangkoor “Klein Koor”, De Casteleyn, 
Chirojongens Hingene, ... Bij KAV Hingene werd ze 
onder meer voorzitster.
 
In 1970 werd ze gevraagd om op de lijst van de 
CVD (Christen Volks Democraten - de partij van 
oud-Burgemeester Jos Bogaerts) te komen staan en 
met succes. Op 11 oktober 1970 werd ze het eerste 
vrouwelijke lid van de Hingense gemeenteraad. 
Een raad die voordien steeds uitsluitend uit mannen 
bestond, had nu een vrouwelijke toets. Ze was de eerste 
nieuwe wind in de Hingense politiek en meteen ook de 
laatste. Tijden de fusie der gemeenten in 1977, werd 
Hingene deel van Bornem en het gemeentebestuur 
van Hingene werd opgeheven. Maar al snel kreeg 
Roza ook daar haar plekje in de gemeenteraad en 
vertegenwoordigde zo de oude gemeente Hingene. 
Het was wel even wennen om als Hingenaar deel uit 
te maken van een groter geheel. Ze bleef actief in 
de gemeentepolitiek als CVP-kandidate tot aan haar 
door in 1982.
 
Roza Segers, een sterke gezellige vrouw overleed aan 
de gevolgen van kanker in de kliniek “Heilige Familie 
te Gent op 21 september 1982.

Volgende stemming voor de Grootste Hingenaar Aller 
Tijden zal gebeuren in de loop van 2014. Meer informatie 
vind je op onze website www.eenhartvoorhingene.be



Ter gelegenheid van het buurtfeest in de Frans De 
Laetstraat in Wintam, beter gekend als “Den Hul“ 
of in de volksmond “De Nul“, heeft het buurtcomité 
een speciaalbier laten brouwen. Er is gekozen voor 
een zeer toepasselijke  naam nl. Trippel 000. Het is 
een ongepasteuriseerd en ongefilterd natuurbier met 
hergisting op de fles gemaakt  met 100% natuurlijke 
ingrediënten.
Aanleiding is de herdenking van de overstroming 
van 1953, nu zestig jaar geleden. “Onze straat heeft 
meer dan 2 maanden onder water gestaan en de 
opruimingswerken duurden zelfs tot oktober” aldus de 
buurtbewoners. Een aantal van de huidige bewoners 
hebben dit nog meegemaakt nl. Martha Van Praet,  
Jeanne Cornelis, Jeanne Paredaens,  Alice en Martha 
Aerts, Caroline Paredaens en Vic  Aerts. Zij vertellen 
dat  de laagstgelegen huizen wel  twee keer per dag 
1.5 tot 2 meter water binnenkregen. Dit was voor de 
meestal jonge eigenaars een ramp. Ondanks bezoeken 
van  koning  Boudewijn en diverse ministers werd de 
schade nooit volledig vergoed.
Het buurtcomité kon dit niet zomaar laten voorbijgaan.  
Het etiket, ontworpen door Nico Hammenecker, 
verwijst naar de noodlottige maanden met 3 foto’s van 
die tijd. Het water stond toen letterlijk aan de lippen, 
nu laten we de Trippel 000 met smaak naar binnen 
glippen. De foto’s op het etiket werden aangeleverd 
door de Orde van Hingene.
Een fles kost €8,00 (0,75l) en kan gekocht en afgehaald 
worden bij Nicole Van Praet: Frans De Laestraat, 19 
Wintam - Gsm.0471/88 81 84.

NIEUW BIER TER GELEGEN-
HEID VAN 60 JAAR OVER-
STROMING OP “DE NUL”



Na een nat begin van de dag konden de organisatoren 
en medewerkers van de havesdonckhoevefeesten toch 
opgelucht adem halen. De eerste zonnestralen priemden 
door het wolkendek en straalden op het erf, het begin 
van een zonnige dag. Wij trokken met het bestuur van de 
Orde van Hingene en talrijke sympathisanten richting 
Nattenhaasdonk 
om te genieten 
van de landelijke 
en volkse sfeer. 
Eenmaal ter 
plaatse gekomen 
namen we plaats 
onder een mooie 
prachtige boom, 
die ons min of meer 
beschermde tegen 
de zonnestralen en 
waar we konden 
genieten van ons 
lekkere gerstenat. 
Natuurlijk hadden 
we al direct gezien 
dat onze tafel 
niet te ver van de 
draaiorgelman stond, dus de pret in de loop van de 
dag was al verzekerd. 
Dan even het boerenerf verkennen. Een praatje 
maken met de organisatoren en daarna een leuke 
tentoonstelling over het conserveren van voedsel 
op de boerderij bezoeken. Het leuke van de 
havesdonckhoeve is altijd dat je je meteen waant in de 
tijd van toen. De geest van vroeger hangt er nog steeds 
en hopelijk gaat deze geest nooit weg. Na enkele 
liters gerstenat begon Sus Cavo, de draaiorgelman 
aan zijn orgelbeurt. Jolige muziekklanken van 
échte meezingers weerklonken over de heide en 
direct werd onze tafel in vervoering gebracht door 
deze leuke muziek. Misschien door toedoen van de 
geestrijke dranken of misschien kwam het gewoon 
door het goede gevoel door de zon en de plaatselijke 
sfeer. “Mie katoen komt morgenoen”… we waren 
vertrokken voor een potpourri van opeenvolgende 
volkse drinkliederen. Sus kon er wat van. Iedereen 
was meteen in een stemming waarmee je alleen een 
lach op iemand zijn gezicht kon toveren. 
Ook was het leuk om oude bekenden terug te zien, 
een praatje te maken, te genieten van al het lekkers: 
brood met boerenkop of kaas, culinaire hoogstaande 
rijstpap die sommigen deden wegdromen naar de tijd 
van hun eigen grootmoeder of lekker schepijs.
Zoals elk jaar kon men ook speculaas en boerenbrood 

HAVESDONCKHOEVEFEESTEN 2013 WAREN EEN SUCCES
bestellen dat ovenvers uit de ovens van de 
havesdonckhoeve kwam. Jammer genoeg grepen wij, 
doordat we te lang genoten van de sfeer, naast dit 
lekkers. Al hebben we nu wel een reden om volgend 
jaar terug te keren. Kortom, wij raden iedereen aan 
om volgend jaar zeker eens te gaan kijken naar dit 

evenement. Je leert 
er mensen kennen, 
je geniet van de 
natuur en van al 
het lekkers dat het 
boerenerf je kan 
bieden. 



STEUN ONS - WORD DONATEUR
 
Stort je bijdrage. Hoe groot of klein die ook is, elke bijdrage is welkom om deze website te kunnen onderhouden 
en om ons project “een hart voor Hingene” meer vorm te geven. Wij hebben nog zoveel socio-culturele ideeën 
die we willen verwezenlijken en dit kan enkel met jouw steun.

Stort je bijdrage op rek. nr. 652-8258755-63 met de mededeling: STEUN001

Bij een Europese overschrijving gebruik je de IBAN-code BE40 6528 2587 5563.

Dankzij jou kan dit alles blijven bestaan.

Hieronder geven we je alvast de nodige gegevens voor jouw overschrijvingsformulier:
IBAN begunstigde: BE40 6528 2587 5563
Naam en adres begunstigde: Orde van Hingene - Barelveldweg 8 - BE 2880 Bornem
Mededeling: STEUN001

Alvast bedankt voor uw steun en vertrouwen!!!


