Woord vooraf

Hetgeen ons bindt, hetgeen ons scheidt

De heemkringen Sandelyn en Wiekevorst Ons Dorp hebben beide een rijke geschiedenis achter de rug.
Ter gelegenheid van 800 jaar Wiekevorst in 2013 bleek dat de Herenthoutse heemkring heel wat
interessante bijdragen kon leveren om dat ontstaan van Wiekevorst historisch te plaatsen.
Een samenwerking bleef niet uit; zowel in het kwartaaltijdschrift van heemkring Wiekevorst
(herfstnummer 2013) als op de tentoonstelling annex receptie op 14 december van dat jaar leverde
Sandelyn een omstandige bijdrage aan het historisch onderzoek met betrekking tot de geboorte van
Wiekevorst.
Vorig jaar - in 2014 - sloten Herenthout en Heist-op-den-Berg zich aan bij het werkgebied van Erfgoedcel
Kempens Karakter. Hun financiële en logistieke steun maakte het makkelijker om onderhavig boek uit
te geven. Ook weer een samenwerking tussen Sandelyn en Wiekevorst Ons Dorp. Zo is het boek een
bundeling van verschillende artikels geworden aangeleverd door leden van de beide heemkringen. De
artikels beslaan een breed spectrum van de Herenthoutse en Wiekevorstse geschiedenis. Ze staan
enigszins los van elkaar maar geven toch elk op hun manier enig idee over het historisch verleden van
beide buurdorpen. Zo kan je er enkele algemene beschouwingen op naslaan, het historisch gedeelde
parcours, de belangrijke 17de eeuw waarin de scheiding een feit wordt en wat erna komt met onder
andere een aantal markante familiale verwantschappen.
Bovenstaande titel is dus een perfecte samenvatting van deze gezamenlijke uitgave: ooit waren beide
gemeenschappen bestuurlijk en kerkelijk één, en dan toch uit elkaar gegroeid. Wat waren de oorzaken?
Wie had er belang bij? Wie lag dwars of was juist hevig voorstander? U leest het allemaal op de
hiernavolgende bladzijden.
De lijst met voorintekenaars vindt u achteraan in dit boek. Zij maakten het mogelijk om dit project
uiteindelijk op te starten.
Namens beide heemkringen hartelijk dank voor de betoonde interesse.
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