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KALENDER

Zaterdag 4 en 18 maart:
Les paleografie van 10 tot 12 uur
Maandag 13, 20 en 27 maart:
Opzoekingen voor genealogie van 19 tot
22 uur
Zondag 19 maart:
Bloso domein Hofstade, bloemenhulde

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
DINSDAG 21 MAART 2017

19.30 uur
Sint-Pieterskerk van Zemst

KƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͗�
Heemkring de Semse, Davidsfonds Elewijt,

Davidsfonds Zemst-Eppegem-Laar

De Sint-Pieterskerk van Zemst herbergt sedert 2001 een honderdjarig
Van Beverorgel.
Organisten Peter De Waele en Wouter Verheyden presenteren ons de
geschiedenis, techniek en muzikale kwaliteiten van dit historische in-
strument.

Deelname in de kosten: 8 euro.
Een drankje wordt aangeboden in de Staminee van de Semse (100 m
van de kerk).

RAF-RAAF monument om 11 uur aan het
Bootshuis.
Woensdag 22 maart:
Zoals elke vierde woensdag van de
maand is de staminee open voor kaar-
ters vanaf 19 uur!
Vrijdag 24 maart:
͟ �Ğ�ŬƵŶƐƚŵĂƟŐĞ�ŚĂǀ ĞŶƐ�ŝŶ�E ŽƌŵĂŶĚŝģ͟ �
lezing door Marc De Block in DE CAMME,
Tervuursesteenweg 173, 1820 Perk.

De STAMINEE
is open

Iedere maandag en dinsdag

vanaf 19 uur tot…

Elke vierde woensdag van de maand vanaf

19 uur: ook voor de kaarters!



_______________________________________________________________________________________________________
Nieuwsbrief de Semse—Jaargang 2017—Nummer 3 - Maart 2017—pagina 2

Heemkring TER HAM stelt voor:

t K�//͗ �͞ �Ğ�ŬƵŶƐƚŵĂƟŐĞ�ŚĂǀ ĞŶƐ�ŝŶ�E ŽƌŵĂŶĚŝģ͟
(Lezing door Marc DE BLOCK)

Vrijdag 24 maart 2017 - 19.30 uur
GC De Camme – Perk

Marc De Block studeerde burgerlijk ingenieur Electroni-
ca/Werktuigkunde aan de KU Leuven, waarna hij nog
twee masterdiploma’s haalde aan universiteiten in de
VS. In zijn professionele loopbaan was hij aanvankelijk
ĂĐƟĞĨ�ŝŶ�ĚĞ�ƐĞĐƚŽƌ�ǀ ĂŶ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ ��
Later werd hij CEO van diverse ondernemingen. De pas-
sie voor de militaire geschiedenis is echter steeds geble-
ven.

Deze spreekbeurt belicht een ongelooflijk knap stuk 
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚ�ŬƵŶŶĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ��ƌŝƩ ĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�ǁ ĞƌĞůĚŽŽƌͲ
ůŽŐ͗�ŚĞƚ�ŽŶƚǁ ĞƌƉĞŶ�ĞŶ�ďŽƵǁ ĞŶ�ǀ ĂŶ�ƚǁ ĞĞ�ŬƵŶƐƚŵĂƟŐĞ�
havens in Normandië nodig voor de landing op D-Day op
6 juni 1944. De geallieerden wisten dat de Duitsers voor-
al de bewaking en verdediging van de havens zwaar uit-
gebouwd hadden. De Franse havens Cherbourg, Le Ha-
vre, Dieppe, Calais, Duinkerken waren voor de geallieer-

den dan ook zo goed als niet in te nemen. Daarom be-
slist Churchill hun eigen havens dan maar mee te bren-
gen.

>ĞĚĞŶ͗ �' ƌĂƟƐ͘ ��E ŝĞƚ�ůĞĚĞŶ͗ �ϯΦ

Sprokkel 370:

“VENTÔSE”
(samengesprokkeld door Leo Linten )

In maart 1799 graveerde
Jean Jacques Castex in
een pijler in de tempel
van Philae een Franse
tekst. Dat was uitzonder-
lijk, vermits in de pijlers
enkel hiërogliefen staan.

We lezen hierop dat het
Franse leger in Egypte is
aangekomen en de ma-
ŵĞůƵŬŬĞŶ�ŚĞĞŌ�ǀ ĞƌũĂĂŐĚ͘ �
De tekst dateert van 13
ventôse van het jaar 7.

Een kleine rondvraag
leerde mij dat haast nie-

mand het woord ventôse kent. Daarom deze geschied-
kundige sprokkel. Hij is dus niet bedoeld voor de intel-
lectuelen die over de "Republikeinse Kalender" wel heb-
ben gehoord. Anders gezegd: over de "Calendrier Grégo-
rien".

In september 1792 begonnen de Fransen met een

eigen kalender, die gebruikt moest worden in het hele
Franse Rijk. De namen van de maanden zijn goed gevon-
den. Ze hebben een specifieke uitgang, die het seizoen 
ǁ ĞĞƌŐĞĞŌ͘ ��ĞŶ�ŬŽƌƚ�Žǀ ĞƌǌŝĐŚƚ͘ ��Ğ�ĞĞƌƐƚĞ�ŵĂĂŶĚ�ůŝĞƉ�ǀ ĂŶ�
22 september tot 21 oktober van het jaar 1. Deze nieu-
ǁ Ğ�ŵĂĂŶĚ�ŚĞĞƩ Ğ�s ĞŶĚĠŵŝĂŝƌĞ͘��Ğ�ƵŝƚŐĂŶŐ�ŝƐ�-aire en
wijst naar de vendange of wijnoogst. Dus Wijnmaand.
Hierop volgen Brumaire en Frimaire (Nevelmaand en
Vorstmaand). De namen van de wintermaanden zijn
Nivôse, Pluviôse en Ventôse of sneeuw-, regen- en wind-
maand. Dan volgen in de lente: Germinal, Floréal en
Prairial, die verwijzen naar het kiemen en bloeien van
ƉůĂŶƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ǁ ĞŝĚĞŶ͘ �dĞŶ�ƐůŽƩ Ğ�ŬƌĞŐĞŶ�ǁ Ğ�D ĞƐƐŝĚŽƌ�
;ŽŽŐƐƚŵĂĂŶĚ͕ �ŵŽŝƐƐŽŶ�с�ŽŽŐƐƚͿ͕ �dŚĞƌŵŝĚŽƌ�ĞŶ�&ƌƵĐƟĚŽƌ͕�
dus warmte- en vruchtenmaand.

Deze kalender hield 14 jaar stand, tot 1 januari 1806.
Hij werd ook in België opgelegd. Onmiddellijk na de af-
schaffing maakte de drukker G. Huyghe op de Kaasmarkt 
in Brussel een overzichtstabel om de kalender te kunnen
ŽŵǌĞƩĞŶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ŽƵĚĞ͘

Dr. P. Kempeneers - www.kempeneers.org
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Werkgroep Archeologie

Het aardewerk uit
de Romeinse periode te Elewijt.

;�ŽŽƌ��ƟĞŶŶĞ�s�E ��W/dd�Ϳ

Er wordt verondersteld dat dit aardewerk werd ge-
produceerd in het Waasland tussen Gent en Antwerpen.
De Nederlanders beweren dat de herkomst de omgeving
van Bergen-op-Zoom zou zijn. Om de kerk in het midden
te houden gebruikt men nu meer en meer de term “Low
Lands Ware” voor deze aardewerkgroep.

�Ğ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ďĞƚƌŽĨ�ŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬ�ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ�ǀ ŽŽƌ�
opslag en transport van bepaalde producten, waarschijn-
ůŝũŬ�ůĞǀ ĞŶƐŵŝĚĚĞůĞŶ͘ ��ĞǌĞ�ƉŽƩ ĞŶ�ŬĞŶĚĞŶ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ǀ ĞƌͲ
spreiding. Ze worden aangetroffen tot in Tongeren, Nij-
megen en Zuid-Nederland. Het baksel voelde zandig aan
en had een egaal oppervlak. De breuk was fijn en gelijk-
ŵĂƟŐ͘��Ğ�ŐĞďƌƵŝŬƚĞ�ŬůĞŝ͕�ǁ ĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ��ŽŽŵƐĞ�ŬůĞŝ͕�ďĞͲ
ǀ ĂƩ Ğ�ƐůĞĐŚƚƐ�ǌĞĞƌ�ŬůĞŝŶĞ�ŝŶĐůƵƐŝĞƐ͘ ��ŝƚ�ƌĞƐƵůƚĞĞƌĚĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�
homogeen lichtgrijs tot blauwgrijs baksel. Typisch waren
de naar buiten gebogen dikke randen. Er bestonden een
20 tal varianten van randen, dit terwijl de vorm van de
ƉŽƚ�ŵĞĞƐƚĂů�ŚĞƚǌĞůĨĚĞ�ǁ ĂƐ͘ ��Ğ�ǁ ĂŶĚĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉŽƩ ĞŶ�
waren vrij dik om ze minder kwetsbaar te maken. Het
eigenaardige aan dit aardewerk is dat ik hier in Elewijt
vooral randfragmenten aangetroffen heb en bijna geen 
ǁ ĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚĞŶ͕ �Ěŝƚ�ŶŝĞƩ ĞŐĞŶƐƚĂĂŶĚĞ�ĚĞǌĞ�ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ�
toch vrij groot waren. Het Waaslands aardewerk is te
ĚĂƚĞƌĞŶ�ǀ ĂŶĂĨ�ĚĞ�ϮĚĞ�ŚĞůŌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ϭƐƚĞ�ĞĞƵǁ �ŶĂ��Śƌ͘�ƚŽƚ�
en met de 2de eeuw na Chr. Het is zeldzamer in 3de
eeuwse contexten.

Deel 10:

Grijs Waaslands aardewerk.

UIT OUDE KRANTEN
(Verzameld door Pierre PUTTEMANS)

GVA 31.07.1937
Een brokje historie uit het Zennedal
Romeinsche wegen te Elewijt en omliggende

dĞ��ůĞǁ ŝũƚ�ǌŽƵ�ĞĞŶ�ZŽŵĞŝŶƐĐŚĞ�ŶĞĚĞƌǌĞƫ ŶŐ�ŽŶƚƐƚĂĂŶ�
zijn op de kruising van twee groote banen: de baan Gem-
bloers-Elewijt-Mechelen, nu gedeeltelijk Tervuerensteen-
weg tot aan kasteel Diependaal en vandaar af:
Waelschen Weg of Oude Mechelbaan; en een andere
baan komende van Assche over Vilvoorde, waar ze nog
steeds romeinsche baan heet.

Te Eppegem, Weerde, Elewijt is ze bekend als
“Colnsche Baan”. Het aanleggen dezer baan zal aan de

romeinen veel last veroorzaakt hebben, want in de pré-
ƌŽŵĞŝŶƐĐŚĞ�ƟũĚ�ŵŽĞƚ�t ĞĞƌĚĞ�ĞŶ�ŽŵůŝŐŐĞŶĚĞ�ŚĞůĞŵĂĂů�
bedekt zijn geweest met water; zoo was voor de baan
Leerbeek-Assche-Vilvoorde, Elewijt, Vilvoorde de enige
ƉůĂĂƚƐ�ǁ ĂĂƌ�ŵĞŶ�ĚĞ��ĞŶŶĞ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŬŽŶ�Žǀ ĞƌƚƌĞŬŬĞŶ͕ �
daar ze op de andere plaatsen een breedte had van hon-
derden meter.

Eppeghem (Ippingheim) is reeds geciteerd in 966 en
zou beteekenen: “Heim” (woning) van de Sakser Ipping-
ha.

Van Dessel legde deze toponiem in de vorige eeuw
heel anders uit: en steunt op de aantekeningen van heer
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Van de Wel-
de, vroeger

pastoor te
Eppegem. De-

ze denkt dat de
streek reeds
bewoond was

voor de komst
der romeinen te

Eppegem. De nervi-
ërs (Brabant-Hene-

gouwen) aangetrokken door den vruchtbaren bo-
ĚĞŵ͕ �ǌŽƵĚĞŶ�Ğƌ�ŚƵŶ�ŚƵƩ ĞŶ�ŽƉŐĞƚƌŽŬŬĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ĞŶ�ǀ ŽůͲ
gens een legende, kweekten ze de paarden bestemd
voor de strijdende volkeren in Gallië. De bewoners zou-
den er een tempel opgericht hebben voor de godin Ep-
pona, die waakte over de paarden?

De plaatsnaam zou dus zijn ontstaan daaraan ook
kunnen te danken hebben.

Achter het kasteel de Steen werden door van Dessel
vele romeinse voorwerpen gevonden in de omgeving der
baan Melsbroek-Houtem-Elewijt, die daar een bocht
vormt, naar het Oosten toe, om aan de Zenne te Weerde
ǁ ĞĞƌ�ďŝũ�ŚĞƚ�Ěŝǀ ĞƌƟĐƵůƵŵ���ƉƉĞŐĞŵ-Weerde-Elewijt toe
te komen. Deze weg werd teruggevonden één meter
onder de huidige grondoppervlakte en is gekasseid met
ƐƚĞĞŶ�ǀ ĂŶ�ǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĂĨŵĞƟŶŐĞŶ͘ �, ŝũ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ďƌĞĞĚͲ
te van zes meter.

In (1) wordt de romeinsche weg: Laeken-Vilvoorde-
Eppegem-Weerde, geheeten “Strata Publica”. Te Eppe-
gem werd aan de passage over de Zenne een tol gehe-
ven, brug of peerdgeld geheten. De huidige kerk staat
nabij de Zenne en op den romeinschen weg. We menen
den romeinschen wachtpost teruggevonden te hebben:
in de weide der hoeve van Vandervelde, nabij het
�ĂƩ ĞŶŚƵŝƐ͘ �, ŝĞƌ�ŚĞďďĞŶ�ǁ Ğ�ĞĞŶ�ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬĞ�ƌĞĞŬƐ�
namen in de toponymie: Neckerspoel, Oude Dorent,
<ůĞŝŶ�t ĂƌĂŶĚĂ͕ �' ƌĞĞ͍ ĩ ŽƐĐŚ͖ �ŶĂďŝũ�ĚĞ�ƌŽŵĞŝŶƐĞ�ŚĞƌďĞƌŐ�
(relais) later naar het schijnt vervangen door de bede-
vaarders herberg Sint Eligius (Sint Loys). Er bestaat een
bedevaart tot den h. Clemens, die naar men zegt, den
eredienst van Eppona verving. (2)

Stellen we ons de werken voor die de Romeinen uit-
gevoerd hebben om deze banen aan te leggen, daar de
Zenne, lijk we hooger gezegd hebben, een breedte had
van honderden meter. Te Weerde werd ze ingedijkt tot
op acht honderd meter van het diepste der bedding
(waar nu de Baerebeek loopt en op wier oevers romein-
sche graven gevonden werden. Baere-beek: zou volgens
Kiliaan beteekenen: Eeregraf; Wauters vertaald (sic) Bae-
rebeek: “Ruisseau des cercueils”)

De huidige ingedijkte Zenne ligt dus op verre na niet
in het dieptste der oude bedding, maar wel een achthon-
derdmeter meer naar de linkeroever toe. Langs het Wes-
ten werd het door de Zenne aldus gevormde schierei-
landje Weerde ingesloten door de Leybeek en vormde
aldus een eilandje.

t ĞĞƌĚĞ�ŚĞĞŌ�ŚŝĞƌĂĂŶ�ǌŝũŶ�ŶĂĂŵ�ŽŶƚůĞĞŶĚ͗ �ĚĞǌĞ�ƚŽƉŽͲ
niem komt van het oud Frankisch woord “Warith” of
“Warid” en beteekent: eiland, ofwel van “Werden” be-

waren, ’n moerassige weide, polder omringd met een
omheining, ’n werd.

EĂĂƌ�ƐŽŵŵŝŐĞŶ�ďĞǁ ĞƌĞŶ�ǌŽƵĚĞŶ�Ğƌ�ŝŶ�ǀ ƌŽĞŐĞƌĞ�ƟũĚĞŶ�
ŝŶ�ŚĞƚ�t ĞĞƌĚƐĐŚĞ�ŬĞƚĞůǀ ĞůĚ�ƌŽŵĞŝŶƐĐŚĞ�ƉŽƩ ĞŶ�ĞŶ�ĂŶĚĞͲ
re voorwerpen gevonden zijn, door andere wordt dit
ǁ ĞĞƌ�ŐĞůŽŐĞŶƐƚƌĂŌ͘ ��ŽĐŚ�ƚŽĞŶ�ŵĞŶ�ŝŶ�ϭϴϴϮ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁ Ğ�
brug over de Zenne legde ontdekte men de overblijfse-
len van een romeinsche woning; juist nevens deze plaats
liep de romeinse baan Vilvoorde-Elewijt en kwam ook
ĚĞǌĞ�ǀ ĂŶ�, ŽƵƚĞŵ�Ğƌ�ƚŽĞ͕�ǁ ĂĂƌďŝũ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�Ěŝǀ ĞƌƟĐƵŵ�ǀ ĂŶ�
Heffen over Hombeek en Zemst. Deze oudheden bevon-
den zich op een diepte van ongeveer drie meter.

Zoo zien we dat er benevens de twee hoofdwegen
ook nog talrijke viae vicinalis van Elewijt en omstreken
vertrokken of er toe kwamen, zooals de nog bestaande
weg over Boortmeerbeek langs het domein van hollaken
ŶĂĂƌ�ZŝũŵĞŶĂŵ�ĞŶ�ǀ ĞƌůĂĂƚ�Ěŝƚ�ĚŽƌƉ�ŝŶ�ĚĞ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ǀ ĂŶ�WĞƵͲ
lis. Deze weg vinden we terug onder de vorm van een
lange zavelbaan, bekend onder den naam “Korte Dreef”,
tot aan het gehucht “Zwart Water”. Vanaf dit gehucht
tot Peulis is ze gekend als Peulissche Baan. Op sommige
ƉůĂĂƚƐĞŶ�ŚĞĞŌ�ǌĞ�ĞĞŶ�ďƌĞĞĚƚĞ�ǀ ĂŶ�ĂĐŚƚ�ŵĞƚĞƌ͘�dĞ�WĞƵůŝƐ�
bereikt ze de oude Putsche Baan, die zonder eenige twij-
fel een oude voorname Romeinsche baan is, komende
ǀ ĂŶ��Ăǀ Ăŝ�Žǀ Ğƌ��ƐƐĐŚĞ�ĞŶ�ŐĂĂŶĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ǀ ĂŶ�, ŽůͲ
land. (3)

Vermelden we nog den steeds als heirbaan bekende,
ďƌĞĞĚĞŶ�ǌĂŶĚǁ ĞŐ�ĂĐŚƚĞƌ�ĚĞ�ƉƵƩ ĞŶ�ǀ ĂŶ�, ŽĨƐƚĂĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�
ƌŝĐŚƟŶŐ�ǀ ĂŶ�, Ğǀ Ğƌ͕�Žǀ Ğƌ�ŚĞƚ�ƉŽŶĚ�ŽƉ�ĚĞ�ǀ ĂĂƌƚ͘ �s ŽŽƌ�ĞĞŶ�
paar maanden werd deze blootgelegd door de heeren
ƚ̂ƵĞƌƐ�ĞŶ�hǇƚĞƌŚŽĞǀ ĞŶ�ĞŶ�ůĂŐ�ŽƉ�ĞĞŶ�ĚŝĞƉƚĞ�ǀ ĂŶ�ǌĞƐƟŐ�

cm.

�ĞĞƌ�ƚǁ ŝũĨĞůĂĐŚƟŐ�ŝƐ�ŚĞƚ͕ �ŽĨ�ĚĞ�ZŽŵĞŝŶĞŶ�ǁ Ğů�ĚĞ�ĞĞƌͲ
ste vaste bewoners van Elewijt waren, daar er nog een
ƵŝƚŐĞƐƚƌĞŬƚĞ�ďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�/ũǌĞƌĞŶ�ƟũĚǁ ĞƌŬ�ǁ ĞƌĚ�
gevonden, met meer dan tweehonderd lijkvaten. Hooger
hebben we ook gezien dat Van Dessel reeds in 1874
schreef, dat onze streken door de Nerviërs moesten be-
woond zijn vóór de komst der Romeinen, deze zouden
dus niets gedaan hebben dan zich neergezet op de gron-
den die reeds bebouwd en ontgonnen waren.

(1)
Van Dessel: An. de Ac. d’Arch de Belg.

(2)
Stroobant, L. Brab. Folkl.

(3)
Uyterhoeven J. Rijmemam
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EPPEGEMSE DUIVENTIL VERHUIST NAAR BOKRIJK

Te Eppegem bevindt zich, langsheen de weg van
Eppegem naar Grimbergen, op de plaats waar vroeger
ŚĞƚ�<ĂƩ ĞŶŚƵŝƐ�ƐƚŽŶĚ͕ �ĞĞŶ�ƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬ�ŐĞďŽƵǁ ͘ ��ŝƚ�ŐĞͲ
ďŽƵǁ ͕ �ĞĞŶ�ƌŽŶĚĞ�ƚŽƌĞŶ͕ �ŝƐ�ĞĞŶ�ǌĞĞƌ�ŽƵĚĞ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů͘�, Ğƚ�
is zo goed als zeker dat dit in België het enige exemplaar
ŝƐ�ŵĞƚ�ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ�ĂĨŵĞƟŶŐĞŶ�ĞŶ�ŽƵĚĞƌĚŽŵ͘ ��Ğ�ŬĂŶƐ�ŝƐ�
ook bijzonder groot dat deze historische bezienswaar-
digheid binnenkort naar Bokrijk wordt overgebracht.

�Ğ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�<ĂƩ ĞŶŚƵŝƐ�ďĞǀ ŝŶĚƚ�ǌŝĐŚ�ŶŽŐ�ŝŶ�
vrij goede staat en dateert vermoedelijk van de 12de
ĞĞƵǁ ͘ �, Ğƚ�ŬĂĂƌƚĞŶďŽĞŬ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�E ŽƌďĞƌƟũŶĞƌ-abdij van
Grimbergen van 1692 maakt overigens melding van de-
ze toren. Alhoewel nog in vrij goede staat, gezien de
ŽƵĚĞƌĚŽŵ͕ �ŝƐ�Ğƌ�ƚŽĐŚ�ƌĞĞĚƐ�ĞĞŶ�ǌĞŬĞƌĞ�ĂŌĂŬĞůŝŶŐ͘

BESCHERMING
�Ğ�ŽŵƐůƵŝƟŶŐ�ĚŽŽƌ�ŽƵĚĞ�ƉĞƌĞůĂĂƌƐ�ĞŶ�ĚĞ�ůŝŐŐŝŶŐ�ŝŶ�

ĞĞŶ�ƉŽĞů�ŚĞďďĞŶ�ĚĞǌĞ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů�ŽƉ�ŚĞƚ�ůĂĂƚƐƚĞ�ŶŝƉƉĞƌƚũĞ�
ĂĂŶ�ĚĞ�ƐůŽƉĞƌƐ�ŽŶƩ ƌŽŬŬĞŶ͘ ��ŽŬƚĞƌ�t ͘ �hďƌĞŐƚƐ�ƐůĂĂŐĚĞ�
erin dit gebouw te doen beschermen. Dat dit een zeer
moeilijke zaak werd moge blijken uit het feit dat de eer-
ste vraag tot beschermen reeds in 1916 werd gesteld.
�ƌ͘�hďƌĞŐƚƐ�ǁ ĂƐ͕ �ĂůƐ�ǀ ŽŽƌǌŝƩ Ğƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ�ůĞĞĨͲ
ŵŝůŝĞƵŐƌŽĞƉ�ǀ ĂŶ�ŵĞŶŝŶŐ�ĚĂƚ�ĚĞǌĞ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�
<ĂƩ ĞŶŚŽĨ�ŵĂƌŐŝŶĂĂů�ǁ ĂƐ�ƚĞŐĞŶ�ĞĞŶ�ŽƉƌƵŬŬĞŶĚĞ�ŝŶĚƵͲ
strie en dat zij misschien naar Bokrijk kon.

Dr. Jozef Wijns, gewezen conservator van het open-
luchtmuseum Bokrijk, bezocht persoonlijk, enkele we-
ŬĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ǌŝũŶ�ĚŽŽĚ͕ �ĚĞ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů͘�, ŝũ�ǁ ĂƐ�ŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬ�
overtuigd dat zij te Bokrijk thuis hoorde. Daar zal zij in
de afdeling Brabant heropgebouwd worden, wat, aldus
Dr. Ubregts, wetenschappelijk volkomen verantwoord
is. De eigenaars van dit monument gaven reeds monde-
ling hun toestemming om het gebouw te verplaatsen.

VERS VLEES
Deze toren bevat twee verdiepingen. Onderaan is er

ŶŽŐ�ĞĞŶ�ƐŽŽƌƚ�ŬĞůĚĞƌ͘��Ğ�ƐŽŬŬĞů͕�ŐĞďŽƵǁ Ě�ŵĞƚ�ǁ ŝƩ Ğ�
zandsteen uit de streek is achthoekig onderaan om ho-

ŐĞƌŽƉ�Žǀ Ğƌ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�ǌĞƐƟĞŶŚŽĞŬ͘�, Ğƚ�ĐŝůŝŶĚĞƌǀ ŽƌͲ
mig gedeelte is opgetrokken in opvallend kleine bak-
steen van gesausde kleur. Op de spits van de toren
prijkt een windwijzer uit smeedwerk. Het bezit van een
ƐƚĞŶĞŶ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů�ǁ ĂƐ�ĞĞŶ�Ɖƌŝǀ ŝůĞŐĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ĂĚĞů�ĞŶ�ŐŽůĚ�
als statussymbool.

In tegenstelling tot de algemeen gangbare gedach-
ƚĞ�ŚĂĚ�ĚĞǌĞ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů�ŐĞĞŶ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ĚŽĞůĞŝŶĚĞŶ͘ �/Ŷ�ŚĞƚ�
oud regime werden, behalve de paarden, zeer weinig
dieren overwinterd. Zij werden vôôr de winter geslacht.
In de winter aten de mensen gepekeld vlees. Een vers
geslachte duif vormde een welgekomen afwisseling in
ŚĞƚ�ĞĞƌĚĞƌ�ĞĞŶƚŽŶŝŐĞ�ǁ ŝŶƚĞƌŵĞŶƵ͘ ��Ğ�ĚƵŝǀ ĞŶƟůůĞŶ�ŚĂĚͲ
den als enig doel een broed- en kweekplaats te zijn ten-
einde steeds over een voorraad vers vlees te beschik-
ken.

, Ğƚ�Žǀ ĞƌďƌĞŶŐĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞǌĞ�ƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬĞ�ĚƵŝǀ ĞŶƟů�
naar Bokrijk betekent ontegensprekelijk een verarming
van het plaatselijk patrimonium. Anderzijds is het ook
zo dat deze toren slechts door de inspanning van het
plaatselijk leefmilieu-comité als bezienswaardigheid
werd aanzien. Door de duiventoren naar Bokrijk over te
brengen wordt beslist een nieuw publiek gesensibili-
seerd, waaronder vast en zeker veel Eppegemnaars .

�ƌƟŬĞů�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�E ŝĞƵǁ ƐďůĂĚ�ǀ ĂŶ�Ϯϯ ͬ ϭϬͬ ϭϵϳ ϰ
van zijn verslaggever Raymond Verberckt

UIT OUDE KRANTEN

HET HANDELSBLAD
(Verzameld door Willy GROFFILS)

Overstromingen, telkens weer
(Het Handelsblad 24 juli 1879)

De overstroomingen hebben eene groote uitbreiding
genomen, tusschen Brussel en omstreken.

Tusschen Schaerbeek en Haren staan de beemden en
de velden gedeeltelijk onder water; tusschen Haren en
Vilvoorden, schijnt het veld in een overgroot meer ver-
anderd, waarin men noch wegen, noch eigendommen
onderscheidt; de boomen alleen toonen nog de wegen
aan. Te Vilvoorde, nabij het verbeteringshuis, is eene
ƐƚĞĞŶďĂŬŬĞƌŝũ�ĞƌŶƐƟŐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�Žǀ ĞƌƐƚƌŽŽŵŝŶŐ�ďĞĚƌĞŝŐĚ͘

dĞ��ƉƉĞŐŚĞŵ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ǁ ĂƚĞƌ�ĂůůĞƐ�Žǀ ĞƌƌŽŵƉĞůĚ͘ ��Ğ�
Senne loopt aldaar op honderd meters afstand van de
ƐƚĂƟĞ͖�ĚĞ�ĚŝũŬ�ŝƐ�ŽƉ�ĞĞŶĞ�ůĞŶŐƚĞ�ǀ ĂŶ�ŽŶŐĞǀ ĞĞƌ�ĚĞƌƟŐ�ŵĞͲ
ƚĞƌƐ�ĚŽŽƌŐĞƐƉŽĞůĚ�ĞŶ�ĚĞ�ƌŝǀ ŝĞƌ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ŽŵůŝŐŐĞŶĚĞ�ǀ ĞůͲ
den, een mijl ver in den omtrek overstroomd.

De geheele oogst is verloren.
De overstrooming breidt zich tot Elewijt, Weerde en

verder uit.
De gemeenschap tusschen Elewijt en de omliggende

dorpen is onderbroken. Te Eppeghem, Weerde en Haren
zijn talrijke woningen geheel door het water omring.
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, Ğƚ�ŝƐ�ŚŽŽŐ�ƟũĚ͕ �ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ͕ �ǁ ĂŶƚ�ŵĞŶ�
ŚĞĞŌ�ĞĞŶĞ�ǁ ĂƌĞ�ƌĂŵƉ�ƚĞ�ǀ ƌĞĞǌĞŶ͘ �, Ğƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ǁ ĞƌŬ͕�
waarmee men zich zal moeten bezig houden is, de her-
stelling van den dijk der Senne, die op vele plaatsen erg
beschadigd is.

(Het Handelsblad 25 december 1880)

… Nabij Eppeghem, op de hoogte van Vilvoorde Gat
is de dijk der Senne op eene lengte van 30 meters op
den rechteroever doorgebroken; op den linkeroever
ŚĞĞŌ�ŝŶƐŐĞůŝũŬƐ�ĞĞŶĞ�ĚŽŽƌďƌĂĂŬ�ƉůĂĂƚƐ�ŐĞŚĂĚ͕ �ǁ ĂĂƌĚŽŽƌ�
het water ontsnapte en gansch de vallei overrompeld
ŚĞĞŌ͘

E ŽŽŝƚ�ŚĞĞŌ�ŵĞŶ�ƚĞ�t ĞĞƌĚĞ�ĞŶ�ƚĞ�̂ ĞŵƉƐƚ�ŚĞƚ�ǁ ĂƚĞƌ�
zoo hoog gezien als verleden week; te Weerde is ten
gevolge der drukking van het water, de steenweg op
eene lengte van 8 meters weggespoeld.

dĞ�̂ ĞŵƉƐƚ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ƉůŽƚƐĞůŝŶŐĞ�Žǀ ĞƌƐƚƌŽŽŵŝŶŐ�ǀ ĞƌͲ
scheidene huishoudens verrast, die zich slechts met de
grootste moeite hebben kunnen redden.

Vrijdag stond gansch de gemeente Weerde onder
water, en was alle gemeenschap met Sempst, Eppeg-
hem en Elewijt onderbroken. Verscheidene landbou-
wers hebben hunne hoeven moeten verlaten; gelukkig
hebben zij hun vee kunnen redden. De Tambrug is inge-
stort.

(Het Handelsblad 27 maart 1881)

De ongelukkige gemeenten Elewijt, Eppeghem, Hof-
stade, Sempst en Weerde hebben weer door de over-
stromingen te lijden. Zaterdag morgend omtrent 8 ure,
ďĞŐŽŶ�ĚĞ�̂ ĞŶŶĞ�ƚĞ�ƐƟũŐĞŶ�ĞŶ�ƚǁ ĞĞ�ƵƌĞŶ�ůĂƚĞƌ�ďƌĂŬ�ĚĞ�
dijk op twee plaatsen door, op het grondgebied van
Eppeghem. De eerste doorbraak, die acht meters breed
is, bevindt zich op ongeveer honderd stappen beneden
de brug op den steenweg van Brussel naar Mechelen;
de andere is zes meters breed en bevind zich beneden
van den brug van den ijzeren weg. Meer dan honderd
hectaren veld staan onder water.

(Het Handelsblad 12 juli 1981)

De ‘Chronique des Travaux public’ kondigt een brief
ĂĨ�ǀ ĂŶ�D ͘ �̂ ĂŝŶĐƚĞůĞƩ Ğ͕�ǁ ĂĂƌŝŶ�ĚĞǌĞ�ĚĞ�Žǀ ĞƌƐƚƌŽŽŵŝŶŐĞŶ�
ĚĞƌ�^ĞŶŶĞ͕�ƚƵƐƐĐŚĞŶ�^ĞŵƉƐƚ�ĞŶ��ƉƉĞŐŚĞŵ�ƚŽĞƐĐŚƌŝũŌ�
aan het te enge bed dier rivier op het grondgebied der
provincie Antwerpen. De noodige verbeteringswerken,
zegt de minister, zullen door de provincie moeten ge-
daan worden. Het gouvernement doet nogtans een
plan dier werken bestuderen, dat aan de belangheb-
bende provinciën zal meegedeeld worden; in geval de
provinciën Brabant en Antwerpen het eens zijn om die
werken op gezamentlijke kosten uit te voeren, zal de
Staat hun eene toelage verleenen.

(Het Handelsblad 22 januari 1886)

Op uw verzoek, heer opstelller, heb ik mij dezen na-
middag naar Weerde en Eppeghem begeven, om aan
ŚĞƚ�, ĂŶĚĞůƐďůĂĚ�ũƵŝƐƚĞ�ĞŶ�ǀ ŽůůĚŝŐĞ�ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ƚĞ�ďĞǌŽƌͲ
gen, aangaande de overstrooming der Senne in deze
beklagenswaardige streek. Al de akkers langshenen den
ijzerenweg van Mechelen naar Weerde zijn, aan den
rechterkant, door het water ingenomen. Zoo ver het
oog draagt, ziet men niets dan ijsvelden.

Maandag en dinsdag lestleden stond de Senne gelijk
met hare oevers. De schrik in gansch den omtrek was

algemeen. Nog eenige uren regen en dooi, en de rivier
ware over hare boorden gestroomd om, gelijk in 1880,
alles tusschen Mechelen en Brussel onder water te
ǌĞƩĞŶ͘ �̂ ĞĚĞƌƚ�ĚĂŶ�ŝƐ�ŚĞƚ�ǁ ĞĞƌ�ĚƌŽŽŐĞƌ�ŐĞǁ ŽƌĚĞŶ͕ �ŚĞƚ�ŝƐ�
beginnen vriezen en de Senne is dan ook gezakt. De
beken en grachten hebben nogtans het overvloedig wa-
ter niet kunnen slikken en de overstrooming veroor-
zaakt, die zich tot al de lage landerijen uitstrekt.

M. Coenen, burgemeester van Weerde, bezit eenen
bloemmolen, die aan de Senne, in het lagere gedeelte
van Weerde, ter plaatse gezegd ‘Weerde-Molen’ is gele-
gen. Nevens den watermolen staat het kasteel van den
burgemeester. Welnu, het water is in den molen, alsook
in ’t kasteel gedrongen en tot zulkdanige hoogt, dat er
op de bovenkamers moet worden gekookt en het gezin
ǌŝĐŚ�ĂůĚĂĂƌ�ŽƉŚŽƵĚƚ͘ �/Ŷ�ĚĞ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ǀ ĂŶ�̂ ĞŵƉƐƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ�
de velden ook overstroomd. Bij de landbouwers Verton-
gen en L. Beulens drong het water binnen tot op de
hoogte van de stoof.

De steenweg van Weerde naar Elewijt, staat gansch
onder water. De bewoners dezer leste gemeente heb-
ďĞŶ�ǌŝĐŚ�ƐĞĚĞƌƚ�ĚŝŶƐĚĂŐ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƐƚĂƟĞ�ǀ ĂŶ�t ĞĞƌĚĞ�ŶŝĞƚ�
meer kunnen begeven.

Ook de steenweg van Weerde naar Sempst werd
overstroomt en de landerijen, die aan beide steenwe-
gen palen, gelijken aan eene uitgestrekte zee, gedeelte-
lijk overdekt met ijs. Aan Weerde-D ŽůĞŶ�ŚĞĞŌ�ŵĞŶ�
dinsdag een oogenblik eene doorbraak van den dijk ge-
vreesd. Hadde die vrees zich verwezenlijkt dan waren
onmiddellijk de gemeenten Hofstade en Muysen gansch
door het water overweldigd geworden. Her zakken der
^ĞŶŶĞ�ŚĞĞŌ�ĚŝĞ�ƵŝƚŐĞƐƚƌĞŬƚĞ�ƌĂŵƉ�ďĞůĞƚ͖ �ĂůůĞ�ŐĞǀ ĂĂƌ�ŝƐ�
echter niet voorbij, en de bevolking vreest de sneeuw
ĞŶ�ĞĞŶ�Ăů�ƚĞ�ƐŶĞůůĞŶ�ĚŽŽŝ͘�s ĂŶ�t ĞĞƌĚĞ�ďĞŐĞĞŌ�ŵĞŶ�ǌŝĐŚ�
meestal langs eenen binnenweg naar Eppeghem. Dit is
thans onmogelijk, vermits de landerijen onder water
staan en vele wegen onbruikbaar zijn. Men is dus ver-
plicht den grooten toer te doen en langs den brussel-
schen steenweg naar Eppeghem te gaan.

(Het Handelsblad 22 augustus 1890)

dĞ�D ĞĐŚĞůĞŶ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ǀ ĞƌƐĐŚƌŝŬŬĞůŝũŬĞ�ŽŶǁ ĞĚĞƌ�ŽŶͲ
herstelbare schade aangericht. In de omliggende dor-
pen, zooals Hombeek, Sempst en Sempst-Laar zijn al de
hof- en veldvruchten vernield. Tal van konijnen zijn ver-
dronken, en de ongelukkige landbouwers hebben met
al de moeite van de wereld hun vee en andere huisdie-
ƌĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŝŶĚƌƵŬǁ ĞŬŬĞŶĚĞ�ǁ ĂƚĞƌƐ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽŶƩ ƌĞŬŬĞŶ͘

(Het Handelsblad 22 februari 1900)

Heel de Sennevallei wordt door overstroomingen
geplaagd. Te Weerde, Sempst, Eppeghem, enz. hebben
talrijke boeren hunnen oogst verloren. Te Sempst staat
den Mechelschesteenweg onder water. De maalderij
Coenen is in het zelfde geval. Men vreest de doorbraak
van de dijken der rivier.

(Het Handelsblad 10 januari 1903)

De weiden langsheen de spoorbaan Brussel-Ant-
werpen staan onder water en vormen, tusschen Haeren
en Vilvoorde onder andere, een uitgestrekt meer. De
weg naar Machelen is afgesloten. Talrijke woningen zijn
overstroomd. Te Eppeghem en te Weerde is de Zenne
op verscheidene plaatsen uit hare bedding getreden en
ŚĞĞŌ�ĚĞ�ǀ ĞůĚĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ǁ ĂƚĞƌ�ŐĞǌĞƚ͘ �dĞ�̂ ĞŵƉƐƚ�ůŽƉĞŶ�ĚĞ�
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dijken gevaar te breken, wat eene echte ramp in de
streek zou veroorzaken. Ook het modderig water van
ĚĞ��ĞŶŶĞ͕�ĚĂƚ�ŝŶ�ĚĞ�ŚƵŝǌĞŶ�ĚƌŝŶŐƚ͕ �ůĂĂƚ�Ğƌ�ĞĞŶĞ�ůĂĂŐ�ƐƟŶͲ
kend slijk achter, dat een groot gevaar voor de openba-
re gezondheid oplevert.

(Het Handelsblad 25 december 1909)

De moeshoven van Mechelen en de omstreken zijn
ǀ ĞƌƐƚƌŽŽŵĚ͘ �dĞ�ZƵŵƉƐƚ͕ �t ĂĞůŚĞŵ�ĞŶ��Ƶī Ğů�ŚĞĞŌ�ĚĞ�
Nethe de velden en weiden onder water gezet. Te Hom-
ďĞĞŬ͕�̂ ĞŵƉƐƚ�ĞŶ�t ĞĞƌĚĞ�ŝƐ�ĚĞ��ĞŶŶĞ͕�ŶŝĞƩ ĞŐĞŶƐƚĂĂŶĚĞ�
het uitvloeiïngskanaal en de ophoogingen, door de dij-
ken gebroken. In verscheidene huizen te Eppeghem
staat het water een halve meter hoog, en het water is
zelfs tot aan den muur van het kerkhof doorgedrongen.

(Het Handelsblad 1 maart 1910)

In gansch den kom van de Rupel is de toestand op-
nieuw onrustwekkend geworden, tengevolge van den
onafgebroekn regen der laatste dagen. De Dijle en de
�ĞŶŶĞ͕�ǁ ĂĂƌǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ǁ ĂƚĞƌƉĞŝů�ŽƉ�ƚǁ ĞĞ�ĚĂŐĞŶ�ƟũĚ�ϭŵϲϬ�
geklommen is, zijn reeds op verscheidene plaatsen uit
hunne bedding geloopen. De Neder-Zenne overdekt
reeds de velden, van aan hare monding tot voorbij Vil-
voorde. De gemeenten Heffen, Leest, Hombeek, 
Sempst, Weerde en Eppeghem zijn overstroomd. Te
Eppeghem loopt de rivier over hare dijken. In de hoe-
ven langsheen de rivier gelegen staat het water tot op
ŚĞƚ�ŐĞůŝũŬǀ ůŽĞƌƐ͖ �ŵĞŶ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ǀ ĞĞ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƐƚĂůůĞŶ�ŵŽĞͲ
ten halen. Op de buurtwegen tusschen Sempst en Me-
chelen, langs de Schoonenberg, staat het water 60 cen-
ƟŵĞƚĞƌƐ�ŚŽŽŐ͘

(Het Handelsblad 2 maart 1910)

Stroomopwaarts Brussel is de Zenne dinsdag morgen
ŽƉŶŝĞƵǁ �ǀ ĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĞ�ĐĞŶƟŵĞƚĞƌƐ�ŐĞŬůŽŵŵĞŶ͘ �D ĞŶ�
had groote vrees gehad voor het doorbreken der Zen-
nedijken, en maandag is inderdaad de dijk doorgebro-
ŬĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶĞ�ůĞŶŐƚĞ�ǀ ĂŶ�ϲϬ�ĐĞŶƟŵĞƚĞƌƐ�ŝŶ�ĚĞŶ�ŽŵƚƌĞŬ�
van den molen van Weerde. Het water ontsnapt bij ont-
stuimige stroomen door deze openingen en bedekt de
velden en wegen langs Eppeghem met eene laag van 70
ĐĞŶƟŵĞƚĞƌƐ͘ �

De bewoners dier streek hebben maandag nacht
bange uren beleefd en hebben tot ’s morgens gewaakt.
Meest allen zijn naar de verdiepen moeten vluchten.
Het water zijpelt in den ballast van de spoorbaan naar
Brussel en ondermijnt hem. De bogen der brug van Ep-
peghem zijn verstopt, en het water hoopt zich op
stroomopwaarts, de omliggende huizen overstroomen-
de. Te Sempst zijn de eigendommen van graaf de Baye,
ĚŝĞ�ƐĞĚĞƌƚ�ƚǁ ŝŶƟŐ�ũĂĂƌ�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ�Žǀ ĞƌƐƚƌŽŽŵĚ�ǁ ĞƌĚĞŶ͕ �
in een groot meer herschapen. De inwoners van de wijk
Schoen zijn heelemaal afgezonderd, en moeten per
bootjes uitvaren.

(Het Handelsblad 13 januari 1914)

… Vanaf de gemeente Sempst tot Vilvoorde toe,
langsheen de Zenne-oevers is het slechts een zee. Op
verschillende plaatsen staan hofsteden door het water
gansch ingesloten. De kelders staan onder water. In den
omtrek van Vilvoorde hebben zelfs fabrieken moeten
sluiten, door dien zij onder water staan. De schade door
dien toestand ten allen kante veroorzaakt is zeer groot.
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