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Provincie stelt boek over Jozef Weyns voor 
 

 HEIST-OP-DEN-BERG  Op domein Ter Speelbergen werd de bio-bibliografie van Jozef Weyns 
voorgesteld. 'Hij wordt niet voor niets wel eens de 'pionier van de heemkunde in Vlaanderen' 

genoemd. Hij heeft hier heel wat verwezenlijkt', vertelt gedeputeerde Ludo Helsen.  
 

 Philip De Bie Jozef Weyns is de oprichter en conservator van 

het Provinciaal Openluchtmuseum van Bokrijk, maar ook 
voorzitter van het Verbond voor Heemkunde en bezieler van de 

heemkunde in Vlaanderen. Eind 2005 nam Kempens Landschap 
vzw het initiatief om het domein van Weyns, Ter Speelbergen, 

aan te kopen, te renoveren en open te stellen. Met de steun 

van het Provinciaal Bibliotheek Centrum en van de Dienst 
Erfgoed van de provincie Antwerpen zette de in 2005 

opgerichte vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns een aantal 
initiatieven op. De inventarisatie van de rijke archieven van 

Weyns was de eerste stap. Daarnaast werd de bibliotheek 
ontsloten en realiseerde de heemkundige kring Die Swane een 

fototentoonstelling over Weyns. De publicatie van deze bio-

bibliografie is de voorlopige apotheose. Twee jonge 
onderzoekers, Sam Van Clemen en Sofie Wauters, leverden 

naast een volledige bibliografie een uitvoerige basistekst, die 
door Patrick De Rynck werd omgezet in een tekst met drie 

grote hoofdstukken. Naast een biografische schets worden ook 
het werk van Weyns als heemkundige en als conservator 

uitvoerig belicht. Om tot een evenwichtige situering en een 

genuanceerd begrip van Weyns te komen, verzorgden Frank 
Seberechts, Marc Mees en Serge Migom, kaderteksten bij elk 

hoofdstuk. In een epiloog reflecteert Marc Jacobs over de 
evolutie van de heem- en volkskunde in Vlaanderen en over de 

betekenis van iemand als Jozef Weyns. 
 

Achter de traditie, Op zoek naar een levend verleden, Leven en 

werk van Jozef Weyns, 288 pagina's, 20 euro (plus 
verzendingskosten), verkrijgbaar bij het departement Cultuur 

van het provinciebestuur Antwerpen. 
 

 © Corelio 

 

 
 

 

 


