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Mechelen 

 

Expo schetst uniek portret  van Bokrijk-stichter 

 

In cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg loopt nog tot 14 november een expo over Jozef 
Weyns, de stichter van het openluchtmuseum Bokrijk. Met nooit eerder getoonde foto's, documenten 

en voorwerpen wil de expo een beeld geven van deze merkwaardige man, die zonder voorbehoud voor 
zijn mening uitkwam en voor wie heemkunde "een belijdenis" was.  

 

Putte, Heist 
 

"Jozef Weyns had goede banden met het Belgische vorstenhuis. 

Er bestaan verschillende foto's van de jonge koning Boudewijn 
en de jonge prins Albert. Ook Heist komt met enkele nooit 

eerder geziene beelden op de expo op het voorplan", zegt de 

Heistse  
 

archivaris Luc Herteleer.  
 

De kinderen van Jozef Weyns zijn gelukkig met de 

tentoonstelling en heel geïnteresseerd in de documenten die zij 

zelf niet allemaal kennen. "De stichting en uitbouw van het 
openluchtdomein van Bokrijk, dat richtinggevend was voor alle 

latere openluchtmusea van Europa, het naslagwerk 
Volkshuisraad in Vlaanderen, de bouw van de Kempische hoeve 

Ter Speelbergen en het Heistse heemmuseum waren 
hoogtepunten in het leven van mijn vader", vertelt zoon 

Lodewijk.  
 

De kinderen zijn gelukkig met de nieuwe bestemming die Ter 
Speelbergen heeft gekregen: de huisvesting van het Kempisch 

Landschap en de vzw Speelbergen-heem-dr.Jozef Weyns. "Het 
domein werd in december 2005 verkocht. Het was meteen de 

start voor de ontwikkeling ervan tot een nieuw centrum voor 
erfgoed en heemkunde", zegt dochter Katelijn. 
 

Bovendien bracht Jozef Weyns met het Verbond voor 
Heemkunde de heemkunde op de culturele landkaart van 

Vlaanderen. "De expo toont duidelijk dat zijn kinderen achter 

hem stonden. Vader was autoritair, een gevoelsman, maar hij 
kon niet mee met zijn tijd", zegt Lodewijk. "Het is enorm wat 

hij op 61 jaar heeft verwezenlijkt. Dag en nacht heeft hij 

hiervoor gewerkt." 
 

In het voorjaar van 2008 verschijnt een bio-bibliografie over 
Jozef Weyns. Op de expo is een inventaris van zijn archief te 

koop, waaraan de projectmedewerkers Sofie Wauters en Sam 
Van Clemen anderhalf jaar hebben gewerkt. Die inventaris is te 

koop aan 8 euro. 
 

Pierre ANTHONISSEN  
 

De tentoonstelling loopt dagelijks in cc Zwaneberg, Bergstraat 

in Heist-op-den-Berg tot en met 14 november, telkens van 14 
tot 17u.  
 

De toegang is gratis.  
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