
Albert Van Asbroeck, opvoeder en heemkundige. 

Jan ALBERT is een rasechte Weerdenaar, geboren op 15 oktober 1915 uit het huwelijk van 

Johannes Isidorus VanAsbroeck en Anna Cornelia Lauwers. Hij is overleden te Mechelen op 

15 november 1989. 

Albert was ook een leergierige jongen. Hij studeerde af in 1935 als onderwijzer aan de 

Normaalschool te Mechelen, en behaalde nadien nog diploma ˜gezondheidsassistent” te 

Tervuren, mogelijk tijdens zijn legerdienst als reserveofficier in 1936, het diploma van 

bibliothecaris te Antwerpen, en regentaat plastische kunsten in 1953. 

Door zijn huwelijk in 1939 met Maria Goosens (directrice van de St Gummarusschool te 

Mechelen) verhuisde hij naar Mechelen. Werd onderwijzer, later directeur van de 

Schippersschool te Klein-Willebroek. Na zijn pensionering in 1976 bleef hij nog een aantal 

jaren verantwoordelijke van de inrichtende macht van voornoemde onderwijsinstelling. 

Het huwelijk telde vijf kinderen, waarvan zoon Jan, jarenlang woonachtig was te Elewijt, nu 

nog lid is van onze heemkring. 

Albert had een grote belangstelling voor geschiedenis en de plaatselijke heemkunde . Hij 

bleef verbonden met zijn streek. 

Hij publiceerde in de jaren dertig al een boekje over de Geschiedenis van Weerde, met de toen 

recent gebouwde gemeentelijke jongensschool (1929), nu gekend als “D Oude School” op de 

kaft. Sedert 1937 publiceerde hij artikels over geschiedenis en folklore uit de onze regio tot 

Grimbergen en Perk in De Courant en Gazet van Mechelen. Later nog over de steenbakkerijen 

en Willebroekse Vaart. 

Bij de oprichting door het gemeentebestuur van de heemkring De Semse , trad Albert direct 

toe. Hij werkte mee aan onze brochures over de School, ter gelegenheid van de schoolfusies 

in de gemeente, aan een brochure ter gelegenheid van een tentoonstelling over Wereldoorlog I 

in de Schranshoeve. 

Albert werd ook al gehuldigd voor zijn erfgoedkundige verdiensten. 

Hij werd opgenomen in de Orde van de Halve Steen, de creatie van een andere grote 

plaatselijke heemkundige Andries Verelst. 

En op 05.10.1985 werd een wandelpad van Weerde naar Eppegem ingehuldigd onder de naam 

Het pad van de meesters Albert Van Asbroeck en Willem Jacobs. 

Louis Van Releghem 


