
Maar wist je dat er nog een weverij was in Ruisbroek? 
In de Vorstsesteenweg was er nog de kleine weverij 
van de familie Sirejacob.

De familie Sirejacob heeft veel minder sporen nage-
laten dan de familie Rey, waarvan de nazaat van-
daag nog burgemeester is in buurgemeente 
Drogenbos en er in het kasteel woont. 

Over de weverij weten we niet veel: Armand Sireja-
cob was er eigenaar tot aan zijn vroege dood in 
1907. Ze bleef nog een tijdje open, wat deze unieke 
foto van 23 september 1913 bewijst. Op het bordje 
staat nog de naam Weverij Sirejacob, maar daar-
onder de naam van de nieuwe eigenaar Plumerel. 
Malevez is de ingenieur die de weefgetouwen moet 
laten draaien, zowat de belangrijkste functie in de 
fabriek.

Een van de weinige dingen die we uit deze korte 

-
techniek. Blijkbaar was de kwaliteit van dit damast 



best goed, getuige de medailles die Armand Sireja-
cob kan voorleggen. De medailles werden gewon-
nen op internationale beurzen waar de industriëlen 
aan deelnamen om hun producten in de kijker te 
zetten. In 1888 behaalde Armand Sirejacob in Brussel 
alvast een gouden medaille!

Verder weten we bitter weinig over de arbeiders en 
eigenaars. Enkel een grafsteen op de begraafplaats 
van Ruisbroek herinnert nog aan de doortocht van 
de familie Sirejacob. Deze is centraal gelegen, vlakbij 
het kruis in het midden van het oude deel. Het is een 
simpele zerk, versierd met een wapenschild.

De gebouwen van de weverij zelf staan wel nog 
statig overeind in de Vorstsesteenweg, als mooie her-
innering aan ons industrieel verleden. 

Toeters en bellen! We hebben de winnaar
van onze jaarlijkse Erfgoedquiz!
36 Leeuwenaars vonden het juiste antwoord:
‘Erfgoed verbindt. Want in het erfgoedverhaal 
passen we allemaal’. Wij lootten er met 
onschuldige hand 3 gelukkigen uit.

De hoofdprijs gaat naar Evelien L’Ecluse.
Zij wint een streekproductenpakket vol 
Leeuwse biertjes ter waarde van 120 euro.
Aline Vansevenant, die als tweede uit de bus 
kwam, kan rekenen op een biermand van
60 euro en Monik Thibaut mag de kurken trek-
ken van de biertjes in de mand van 30 euro. 
Dat worden gezellige avonden! Van harte 
gefeliciteerd aan de winnaars en veel plezier 
met jullie prijs!


