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Beste lezer(es),

Deze uitgave is een bewerking van de “Verhandeling aangeboden ter verkrijging van de graad van Licenciaat in
de Germaanse Filologie van de K.U.Leuven”, ingediend door Marc De Smedt in 1985.

De “Verhandeling” bestaat uit twee delen:

- Deel I bevat de uitvoerige beschrijving van het onderzoek van de verschillende aspecten van de levenscyclus van
ĚĞ�tĞĞƌĚĞŶĂĂƌ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ǀĂŶ�ϭϵϮϬ�ƚŽƚ�ϭϵϱϬ͘
-��ĞĞů�//�ďĞǀĂƚ�ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ�ǌĞĞƌ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ�ŝůůƵƐƚƌĂƟĞŵĂƚĞƌŝĂĂů͘

KŵĚĂƚ�ǁĞ�ŵĞƚ�ĚĞǌĞ�ƵŝƚŐĂǀĞ�ŶŝĞƚ�ĚĞ�ĂĐĂĚĞŵŝƐĐŚĞ�ĂĂŶƉĂŬ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƉƌŽĞĨƐĐŚƌŝŌ�ŶĂƐƚƌĞǀĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ĞĞŶ�ůĞĞƐ- en kijk-
boek voor de doorsnee lezer willen brengen, hebben we de oorspronkelijke tekst van deel I op enkele plaatsen in-
ŐĞŬŽƌƚ�ĞŶ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀĞ�ĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ�Ƶŝƚ�ĚĞĞů�//�ŝŶ�ĚĞ�ƚĞŬƐƚ�ŝŶŐĞůĂƐƚ�Žŵ�Ğƌ�ĞĞŶ�ĞŶŬĞů�ďŽĞŬĚĞĞů�ǀĂŶ�ƚĞ�
maken.

Wij wensen u veel lees– en kijkgenot.

EĂŵĞŶƐ�ĚĞ�ZĞĚĂĐƟĞƌĂĂĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�^ĞŵƐĞ͕
Roger DE BROECK
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1. Situering van Weerde

Weerde anno 1985 is een kleine gemeente
in de provincie Brabant (nu Vlaams-

Brabant) met een oppervlakte van 403 ha en ca. 2.200
inwoners. Het zit gekneld tussen de grotere centra Me-
chelen en Vilvoorde, die beide slechts acht kilometers
van Weerde verwijderd liggen. De verkeerswegen, zo-
als de spoorlijn Antwerpen - Mechelen - Vilvoorde -
Brussel en de E10 (in 2017 de E19), die deze steden
verbinden, komen dan ook niet toevallig juist door
mijn gemeente. De gemakkelijke verbindingen met de
grootsteden, alsook het uit de mode geraken van het
beroep van landbouwer, hebben in Weerde na de
tweede wereldoorlog voor een sociale verschuiving
ŐĞǌŽƌŐĚ͘�,Ğƚ�ĂĂŶƚĂů� ĂƌďĞŝĚĞƌƐ� ;ĚĂƚ� ŬŽŶ�ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ�ǀĂŶ�
de verbindingen) ging gelei-
delijk het aantal landbouwers
ĞǀĞŶĂƌĞŶ�ĞŶ�ǌĞůĨƐ�ŽǀĞƌƚƌĞīĞŶ͘�
De laatste groep is nu zelfs
bijna volledig verdwenen.

Maar naast de spoor- en
ĂƵƚŽǁĞŐĞŶ� ŝƐ͕� ŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚ�
gezien, vooral de Zenne voor
iedere Weerdenaar een ver-
trouwd en onmisbaar gege-
ǀĞŶ͘��ĞŶ�ƉŝƫŐ�ĚĞƚĂŝů� ŝƐ�ŽǀĞƌŝͲ
gens dat Weerde, na de aan-
leg van het nieuwe stuk Zen-
ne, een eiland geworden is.
Indien men alle Zennebrug-
gen zou opblazen, zou nie-
mand nog binnen of buiten
kunnen. De Zenne is bijgevolg
onafscheidelijk met Weerde
verbonden. En iedere recht-
geaarde Weerdenaar weet
dan ook dat, wanneer de Zen-
ŶĞ� ƐƟŶŬƚ͕� Ğƌ� ŐŽĞĚ� ǁĞĞƌ� ŽƉ�
komst is.

Op dit ogenblik maakt
Weerde deel uit van de fusie-
gemeente Zemst, samen met
Eppegem, Elewijt, Hofstade
en Zemst zelf. Weerde is het
kleinste van de vijf. Het is bijvoorbeeld driemaal kleiner
dan Zemst. Toch wil een geboren Weerdenaar er niet
van horen Zemstenaar genoemd te worden. Oorzaak
hiervan is de van ouds sterke rivaliteit tussen het klei-
ne Weerde en zijn grote buur Zemst. De laatste
"veldslag" dateert van 1981, toen de Weerdse voetbal-

ploeg "de dikke nekken van Zemst" met maar liefst 7-0
ŚƵŝƐǁĂĂƌƚƐ� ƐƚƵƵƌĚĞ͘� �ŝƚ� ŐĞǌŽŶĚĞ� ĨĂŶĂƟƐŵĞ͕� ŽŶƚƐƚĂĂŶ�
ĂůƐ� ƌĞĂĐƟĞ� ŽƉ� ĚĞ� ŝĞƚǁĂƚ� ůĂĂƚĚƵŶŬĞŶĚĞ� ŚŽƵĚŝŶŐ� ǀĂŶ�
Zemst ten opzichte van Weerde, is eigen aan elke ras-
echte Weerdenaar en was nog sterker tussen de twee
wereldoorlogen, toen het leven, zowel in Weerde als in
Zemst, nog veel landelijker was.

Weerde was toen in feite een echt boerendorp. In
1940 stonden er ongeveer 350 huizen (in 1985 reeds
720) voor een bevolking van circa 1.200 inwoners.
Toen Louis Janssens in Weerde schoolliep (rond 1925),
ǁĂƌĞŶ�Ğƌ�ĚĂƚ�ƉƌĞĐŝĞƐ�ϭϭϭϭ͘�EĂĂƌ�ƐĐŚĂƫŶŐ�ϮϬϬ�ǀĂŶ�ĚŝĞ�
350 huizen werden door boeren bewoond. De rest van
de bevolking bestond uit arbeiders en een handvol be-
dienden die elke morgen de trein namen (want een
busdienst bestond niet en bestaat ook nu nog niet)

naar Antwerpen of Brussel.
Een dokter, apotheker, tand-
arts, rechter, advocaat of no-
taris moest men toen in
Weerde niet komen zoeken.
Zelfs de burgemeester was
een echte boer. Ook midden-
ƐƚĂŶĚĞƌƐ͕� ŽƉ� ĞĞŶ� ƟĞŶƚĂů� ĐĂĨĠͲ
houders na, waren er niet
veel. De weinige winkels wer-
den overigens meestal uitge-
baat door de vrouw van een
landbouwer.

Toch was er in Weerde, naast
de pastoor, nog iemand naar
wie elke Weerdenaar opkeek :
senator Leon Coenen. Hij
werd te Weerde, vroeger vaak
Weerde op Zenne genoemd,
geboren op 15 maart 1876 en
overleed te Parijs op 14 no-
vember 1940. Hij werd begra-
ven op het kleine kerkhof
rond de Weerdse kerk. Zijn
graf ligt er nog steeds. Van de
Weerdse familie Coenen
is niemand meer in leven.

Samengevat kunnen we stel-
len dat Weerde een doorsnee

boerendorp was met weinig of geen geschoolde men-
sen (op de leraars, enkele bedienden, de pastoor en
senator Coenen na), van wie de mannelijke bevolking
ĚĞ� ƚƌĂĚŝƟĞ� ŝŶ� ĞƌĞ� ŚŝĞůĚ� Žŵ� ΖƐ� ǌŽŶĚĂŐƐ� ŶĂ�ĚĞ�ŚŽŽŐŵŝƐ�
ǀĂŶ�ƟĞŶ�ƵƵƌ�ĞĞŶ�ƉŝŶƚũĞ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ƉĂŬŬĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĐĂĨĠ�ƌĞĐŚƚ�
tegenover de kerk.

INLEIDING
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2. Panorama van het oude Weerde

Weerde anno 1985
O = Kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw
X = Kapelletje van Sint-DĂƌƟŶƵƐ�ĂĂŶ�͞sĂŶ��ǁŝĞƌ͟
Beide kapelletjes zijn thans verdwenen...

Weerde anno 2017
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Foto genomen omstreeks 1930 van
de Damstraat te Weerde toen nog
Weerde-op-Zenne genoemd.

Wanneer men onder de spoorweg-
brug kijkt bemerkt men in de verte
het kapelletje van Onze-Lieve-
Vrouw. Het stond op de hoek van de
Damstraat en de Heidestraat. Er
stonden drie in boogvorm aange-
plante en gesnoeide bomen die als
het ware een haag vormden. In het
midden van de haag stond het
beeldje.

Een algemeen zicht op het sta-
ƟŽŶ�ǀĂŶ�tĞĞƌĚĞ͘�>ĂŶŐƐ�ĚĞ�ƐƉŽŽƌͲ
lijn 25 (Brussel - Antwerpen) en
de spoorlijn 27 (Brussel - Antwer-
pen via Hofstade). De eerstge-
noemde treinverbinding kwam
tot stand in 1935. Weerde is gele-
gen langs de eerste spoorlijn op
het Europese vasteland (Brussel
— Mechelen). Ze werd geopend
ŽƉ� ϱ� ŵĞŝ� ϭϵϯϱ͘� �ĞƐƟũĚƐ� ǁŝůĚĞŶ�
�ĞŵƐƚ� ĞŶ� tĞĞƌĚĞ� ĞĞŶ� ƐƚĂƟŽŶ͘�
,Ğƚ� ƐƚĂƟŽŶ� ;ϭϵϯϱͿ� ǁĞƌĚ� ĚĂĂƌŽŵ�
gebouwd op ongeveer gelijke
afstand van beide dorpskernen.
Het los staand bijgebouw (stapel-
ŚƵŝƐ� ĞŶ� ƚŽŝůĞƩĞŶͿ� ǁĞƌĚ� ĂĨŐĞďƌŽͲ
ŬĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ũĂƌĞŶ�ǌĞƐƟŐ͘

Een zicht op de Damstraat in
Weerde, genomen vóór 1910,
van op de spoorwegbrug van lijn
27 (Brussel — Hofstade — Me-
chelen). Rechts het boerderijtje
van Mandus van Haesendonck
en links het huis van de familie
Antoon Goovaerts (bijgenaamd
Schipper) - Louisa Swiggers.


