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Mechelen 
 

Nieuw boek kruipt in  de huid van Jozef Weyns 
 

De deputatie van de provincie Antwerpen stelt vandaag, zaterdag het nieuwe boek Achter de traditie, 
op zoek naar een levend verleden voor. Het boek vertelt het leven en werk van dr. Jozef Weyns, 

pionier van de heemkunde in Vlaanderen en vooral bekend als oprichter van het openluchtmuseum 
Bokrijk.  
 

Als eerste conservator van Bokrijk kon Jozef Weyns zijn ideeën 
en visie in praktijk uitwerken. "Weyns' eigen woning en het  
 

domein Ter Speelbergen in Beerzel belichamen zijn 
gedachtengoed", stelt gedeputeerde Ludo Helsen (CD&amp;V). 

"Kempens Landschap nam eind 2005 het initiatief om het 

domein aan te kopen, te renoveren en open te stellen. Het 
richtte ook de vzw Speelbergen-heem-dr. Jozef Weyns op. De 

inventaris van de rijke archieven van Weyns was de eerste 

stap. Ook de bibliotheek met zo'n  
 

9.000 boeken werd in kaart gebracht. De publicatie van deze 
bio-bibliografie is de voorlopige apotheose." 
 

Bijdragen 
 

"Twee jonge onderzoekers, Sam Van Clemen en Sofie Wauters 

uit Heist, leverden in anderhalf jaar tijd een volledige 
bibliografie en uitvoerige basistekst. Patrick De Rynck heeft die 

onderverdeeld in drie hoofdstukken: bibliografie, heemkundig 

werk en conservator van Bokrijk.  
 

Drie gastauteurs schreven kaderstukken bij elk hoofdstuk: 

Frank Seberechts over Jozef Weyns en de Vlaamse beweging en 
Marc Mees over de heemkundige beweging en Weyns' rol daarin 

en Serge Migom over Bokrijk en de problemen rond de 'oude 

stad'. Marc Jacobs heeft het over Weyns' levenswerk De 

volkshuisraad in Vlaanderen, dat na zijn dood verscheen en 
scherpe kritiek kreeg", vertelt Rik Van den Broeck van de 

Heistse heemkring en het Provinciaal Bibliotheek centrum. 
 

Historicus Godfried Kwanten ziet Weyns als "een gedreven 

onderzoeker met veel passie en wetenschapsman in hart en 

nieren. Het was iemand met een geweldige encyclopedische 
kennis en visie op het volksverleden. Momenteel wordt daar 

veel genuanceerder tegenaan gekeken. Hij had een Vlaams en 
katholiek netwerk rond zich uitgebouwd en vond het zijn 

roeping een positieve bijdrage te leveren aan de Vlaamse 
emancipatie. Bokrijk was zijn grote realisatie. De man heeft 

veel gerealiseerd en gepresteerd. De inhoud van zijn boeken 

zijn natuurlijk soms wel achterhaald", besluit de historicus.  
 

Pierre ANTHONISSEN 
 

Achter de traditie 
 

Het boek Achter de traditie, op zoek naar een levend verleden, 

leven en werk van Jozef Weyns telt 288 pagina's, is rijk 
geïllustreerd en kost 20 euro plus verzendingskosten. Het is 

verkrijgbaar bij het departement cultuur van het 

provinciebestuur Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 

Antwerpen.  
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