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Heemkringleven
Nader bekeken: werkjaar 2014
Beste heemkundige vrienden, 2014 is weeral ten einde en 2015 al een
tijdje bezig. Een gelegenheid om eens even terug te blikken op onze
jaarwerking.
Eind december 2013 verhuisden we met ons archief van onze lokalen
in de Frederik de Merodestraat naar ons zoldermuseum. Daarvoor
moesten we ons religielokaal leegmaken en de tentoongestelde
materialen elders onderbrengen. Een gelegenheid die we te baat namen
om ons museum niet alleen grondig opnieuw in te richten maar ook
een moderner tintje te geven. Om de verhuis goed te doen verlopen
werd ons museum tijdelijk gesloten van september 2013 tot eind april
2014.
Enkele bestuursleden namen de verhuis voor hun rekening terwijl
anderen het op zich namen om het museum een andere en modernere
look te geven en de verzameling meer te bundelen. Oude versleten
platen en latten werden vervangen door nieuwe exemplaren die vanop
de vloer terug opgebouwd werden.
Moderne kastjes met frisse kleuren verwelkomen de bezoekers vanop
de trap en leuke in frisse kleurige kaders met aangepaste afmetingen
laten toe om documenten van nabij te bekijken en te lezen.
Ook werden her en der kleurrijke affiches verspreid die onze
tentoonstellingen rond de herdenking van 100-jaar wereldoorlog I
(1914-1918) zoveel mogelijk kenbaar maakten.
Dat dit alles niet voor niks was, bewijst ons bezoekersaantal. Sedert de
heropening van ons museum op zondag 27 april 2014 – Erfgoedzondag
mochten we reeds meer dan 300 bezoekers ontvangen. Een aantal dat
we voordien zeker niet haalden. Niet alleen het aantal telt, maar na
hun bezoek krijgen onze aanwezige leden telkens felicitaties voor de
aanpassingen.
Na de heropening werd het hoofdthema “Herdenking Groote Oorlog“
telkens aangepast. Waren de eerste tentoonstellingen gewijd aan
het militair aspect en de uniformen van het Belgisch leger en de
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fortengordel van Antwerpen, dan belichten we nu het schadedossier
van de bombardementen op Antwerpen, meer speciaal de schade hier
van op Berchems grondgebied.
Ook buiten ons museum werkten we mee aan de wandelingen in
de wijk Groenenhoek waar veel straten genoemd werden naar de
frontgemeenten in de Westhoek.
Ik wil niet nalaten de medewerkers van onze kring voor hun werking
en ook de auteurs van artikels voor ons ledenblad “Heemtenberg” te
bedanken.
Onze leden dank ik voor hun vertrouwen in onze kring en ik nodig ze
graag uit om eens een bezoek te brengen op de 2de en 4de zondag van
elke maand.
Walter Gysen | voorzitter q

Museum
Onze Foto-Expo Berchem in de Groote Oorlog - Het Bombardement 1914
heeft al vele bezoekers gekend, tot nu toe al een goeie 100 bezoekers.
Omdat we hierover reeds zoveel positieve reacties kregen, hebben we
besloten om deze tentoonstelling langer te lopen dan eerst voorzien.
U kunt onze Foto-Expo nog bezoeken tot eind mei 2015. U bent dus van
harte welkom op 12 en 26 april 2015 (Erfgoeddag) en 10 en 24 mei 2015
telkens tussen 14 en 17 uur.

Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen?
Vergeet dan niet uw adreswijziging tijdig mee te delen aan
onze redactie en ontvang ons tijdschrift Heemtenberg op
uw nieuwe adres! Contacteer ons op 03 230 17 51
of via e-mail heemtenberg@heemkundeberchem.be
Heemtenberg nr. 120
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Erfgoeddag - 26 april 2015

Algemene Ledenvergadering - 25 april 2015
Op zaterdag 25 april 2015 houden we onze algemene ledenvergadering
in Huize Berchem in de Driekoningenstraat 1 te Berchem, op de
hoek van de Driekoningenstraat en Grotesteenweg.
We komen samen om 14.00 uur en starten met de verplichte
administratieve voorschriften. Zo krijgt u het volgende voorgeschoteld:
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Administratief verslag werkjaar 2014
3. Financieel verslag werkjaar 2014
4. Begroting 2015
5. Jaarplanning 2015
6. Varia
Zoals altijd sluiten we af met een kopje koffie of thee met gebak.
Intussen kun je nog gezellig tussen pot en pint napraten.

Het belang van een culturele erfenis:
De Berchemse burgemeesters Van Hombeeck
Lezing door Het Zoekend Hert in samenwerking met: deBuren,
district Berchem en Heemkundige Kring Berchem
Patrick Everard, stichter en directeur van de Historische Uitgeverij in
Groningen, is een verre nazaat van twee Vlaamse burgemeesters uit de
19e en 20e eeuw. Hij getuigt over het verband tussen het persoonlijke en
het politieke, over het kwaliteitsvol uitgeven van filosofie en historische
studies en over het doorgeven van een culturele erfenis. Na de lezing
volgt een huldiging met receptie.
Het Zoekend Hert, ‘The Searching Deer’, blijft positieve gevoelens
losweken. Steeds meer zorgzame enkelingen zoeken de luwte van ons
filosofiehuis op om denkers te ontmoeten, naar schrijvers te luisteren,
kunst te beleven of samen te reflecteren.

Toegang en deelname is gratis, u hoeft enkel in te schrijven.

Waar:
Filosofiehuis Het Zoekend Hert - The Searching Deer
Koninklijkelaan 43 2600 Berchem (Antwerpen)

Wil u onze bijeenkomst niet missen, bezorg dan het bijgevoegde
formulier ingevuld terug aan het secretariaat:
Auwersstraat 34,
2600 Berchem
graag ten laatste
op 18 april 2015.  q

Wanneer
om 13.30 uur: verwelkoming door Eddy Strauven, van 13.45 tot 14.30
uur: Lezing ‘Patrick Everard’ met kans tot vragen achteraf, om 14.45
uur: Huldiging door het ‘district Berchem - Schepen van Erfgoed’, van
15 tot 15.45 uur: receptie, van 16 tot 17 uur: bezoek begraafplaats met
toelichting door ‘Patrick Everard en gidsen Heemkunde Berchem’
Reservering: Contact 0473 68 66 65 - hetzoekendhert@gmail.com
http://hetzoekendhert.be
Toegankelijkheid: geheel
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Lidgeld 2015
Beste leden,
Het voorbije jaar zijn er grote aanpassingen gebeurd in ons
museum, vooral dank zij uw financiële steun aan onze kring.
Ik hoop ook voor 2015 op u te kunnen rekenen en vraag u
vriendelijk om een van volgende bedragen te storten op onze
rekening BE53 0680 7122 0053 van Kring voor Heemkunde
Berchem:

Familiaal lid :		
12 euro
Steunend lid :		
17 euro
Erelid :			32 euro
U kunt hiervoor het bijgevoegde overschrijvingsformulier
gebruiken. Bij voorbaat van harte bedankt.
Deze oproep geldt uiteraard niet voor de leden die hun bijdrage
intussen al betaald hebben.
Luc Van den Bempt | penningmeester q

Teksten Heemtenberg
Hebt u nog oude foto’s, een leuk verhaal Berchems verhaal, wilt u
een bijdrage leveren of hebt u een interessant artikel over Berchem?
Teksten zijn altijd welkom bij onze redactie:

Heemtenberg - Auwersstraat 34, 2600 Berchem
Telefoon 03 230 17 51
e-mail: heemtenberg@heemkundeberchem.be
De redactie voor het volgende nummer wordt afgesloten op
zondag 10 mei 2015.
q
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Zoldermuseum “Schaliënhoeve”

Groote Oorlog

Rooiplein 6 - 2600 Berchem (Domein Park-West - La Piazza)

open elke 2de en 4de zondag van de maand
van 14.00 tot 17.00 uur of na afspraak
Toegang gratis voor leden - niet-leden betalen € 1,00

Foto-expo Groote Oorlog
Het Bombardement in 1914
12 en 26 april 2015
10 en 24 mei 2015
Groepsbezoek mogelijk, voor info 03 292 51 15
e-mail: info@heemkundeberchem.be

“De Groote Oorlog” - geschiedkundig (deel 3)
door Walter Gysen

Oorlogsplannen
Na de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871 verstevigde Frankrijk zijn
oostgrens met Duitsland met een fortengordel die gemoderniseerd
werd, zodat Frankrijk langs die
zijde niet meer kon aangevallen
worden zoals in 1870.
Vermits Frankrijk echter een pact
met Rusland had gesloten moest
Duitsland ook zijn oostelijke grens
beschermen. Toen in 1891 Alfred,
graaf von Schlieffen werd benoemd
tot stafchef, steunde hij op bevindingen van zijn voorgangers Graf
Helmuth von Moltke en Graf Alfred
von Waldersee. Ze gingen ervan uit
dat Frankrijk sedert zijn nederlaag
wraakzuchtig was en bijgestaan
werd door zijn vriend Rusland.
Alfred von Schlieffen (1833-1913)
Duitsland voelde zich geklemd tus- Hoofd van de Generale Staf (1891-1906)
sen hamer en aambeeld.
Het “veiligheidsverdrag” met Rusland dat Bismarck in 1890 ontwierp,
werd door de jonge Duitse keizer, Willem II verworpen. Rusland
zou neutraal blijven indien Duitsland Frankrijk niet zou aanvallen.
Duitsland zou neutraal blijven indien Rusland Oostenrijk-Hongarije
niet zou aanvallen. Daar de diplomatie hierdoor faalde, kon de militaire
macht zich ontwikkelen.
Von Schlieffen kon dus aan het werk. In 1892 kwam hij tot besluit dat
het zwaartepunt van de strijd in het westen moest liggen en niet in
het oosten. Hij plande een groot offensief om in korte tijd Frankrijk
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te verslaan en daarna de oostelijke
grenzen te beschermen. Hierbij
hield hij enkel rekening met zijn
zwakke bondgenoten OostenrijkHongarije en Italië, maar niet met
Groot-Brittannië dat een grote
zeemacht was. Maar voor de oorlog
op zee had hij geen belangstelling.
In 1894 kwam hij met een
plan om de Franse forten langs
Elzas-Lotharingen te vernietigen
via kanonvuur en zo door te breken
richting Parijs. Later kwam hij tot
de conclusie dat met zwaar geschut
Kaiser Wilhelm II van Duitsland - 1902
deze forten niet uit te schakelen
waren. Daarom wijzigde hij zijn plan om met een omtrekkende beweging
deze forten uit te schakelen. Maar dan moest hij wel de neutraliteit van
Luxemburg en België schenden. Deze plannen werden in 1899 en 1904
getest en uitvoerbaar bevonden. Het scheelde weinig of ook Nederland
werd er bij betrokken, maar de zwenking van het Duitse leger werd
beperkt tot Luxemburg en België.
Zijn plan was met een grote strijdmacht een inval door België te maken,
Noord Frankrijk door te trekken en omtrekkende beweging rond het
Ile-de-France en Parijs te maken en zo met een snelle veldslag het
Franse leger definitief te verslaan. Dit moest gebeuren maximum
binnen de 40 dagen na de mobilisatie. Dan konden Duitse versterkingen
onmiddellijk overgebracht worden naar het Russische front omdat daar
de Duitsers in de minderheid waren. Von Schlieffen rekende er op
dat Rusland meer tijd nodig had om zijn troepen te mobiliseren en ze
naar het front te sturen. Om deze tijdsgrens te halen moest er door de
infanterie minimum 20 km per dag afgelegd worden.
In 1909 nam von Schlieffen ontslag en werd hij opgevolgd door stafchef
von Moltke (de jonge). Deze volgde het plan van zijn voorganger maar
pag. 12
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Het von Schlieffenplan - 1905

rekende erop dat Oostenrijk-Hongarije Russisch Polen in bedwang kon
houden en afrekenen met Servië. Niemand hield echter rekening met
de Britten. Duitsland verwachtte dat ze enkel in Antwerpen zouden
komen of aan de Noordzeekust zouden landen, maar niet dat ze in de
Franse slagorde zouden worden opgenomen om de Duitse opmars door
België te vertragen.
Duitsland rekende op een snelle opmars door België en Frankrijk,
een Blitzkrieg avant la lettre. Een strijd die na enkele weken tot
een wapenstilstand zou leiden. Niemand hield rekening met een
loopgravenoorlog die vier jaar zou aanslepen met meer dan dertig
miljoen slachtoffers.
q
Geraadpleegde bronnen :
De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, John Keegan, uitgeverij Van Halewijck – Leuven.
De Eerste Wereldoorlog, Luc De Vos, uitgeverij Davidsfonds – Leuven.
Heemtenberg nr. 120
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Ons Heem
De Groote Oorlog en de polemologie
door Hugo Lambrechts-Augustijns
In het vorig nummer van Heemtenberg (nr. 119, herfst 2014,
pp.24-27) schreef Walter Gysen een geschiedkundig artikel over
‘De Groote Oorlog’. Hij besluit dat de aanslag in Sarajevo niet de
oorzaak was van het ontstaan van de ‘Groote Oorlog’ maar in feite
de schending van de Belgische neutraliteit door Duitsland. Over de
“Kriegsschuldfrage” van deze wereldbrand zijn de historici na honderd
jaar het nog niet eens. “Wie was verantwoordelijk voor deze waanzin?”
De politieke en militaire toestanden gedurende de decennia vóór 1914
zijn te complex om een eenduidig antwoord te formuleren.
De schending van de Belgische neutraliteit was maar een klein radertje
in het Schlieffenplan.
Wegens zijn minderjarigheid werd Gavrilo Princip, de moordenaar van
aartshertog Franz-Ferdinand en zijn echtgenote, niet terechtgesteld. Hij
werd gevangengezet en stierf in 1918. Een gevangenispsychiater vroeg
aan Princip voor hij stierf nog of hij er geen spijt van had dat zijn daad
een wereldoorlog en miljoenen doden had veroorzaakt. Hij antwoordde:
“Als ik het niet had gedaan, hadden de Duitsers wel een ander excuus
gevonden.” 1
De literatuur over de Grote Oorlog is zeer uitgebreid en het is niet mijn
bedoeling hier een synthese van weer te geven. Het is niet voldoende
herinnerings- of herdenkingsverhalen te produceren. We moeten
ons ernstig bezig houden met het onderzoeken van de oorzaken van
oorlogen om daarmee een bijdrage te leveren aan de totstandkoming
van een duurzame vrede. De wetenschap van oorlog en vrede wordt
‘polemologie’ genoemd, afgeleid van het Griekse woord ‘polemos’ dat
oorlog betekent. Polemologie werd geïntroduceerd door de Franse
socioloog Gaston Bouthoul. In 1945 richtte hij het Franse Instituut voor
Polemologie op.
1

Norman Stone, De Eerste Wereldoorlog, Utrecht, 2013, p. 25.
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Von Clausewitz formuleerde in zijn boek ‘vom Kriege’ (1832): “der Krieg
ist eine blosse Forsetzung der Politik mit anderen Mitteln”. Oorlog werd
beschouwd als een legitiem middel om met militaire middelen een
politiek doel te bereiken. Tot vóór de desastreuze wereldoorlogen van de
twintigste eeuw gold oorlog niet als zoiets vreselijks en afschrikwekkends
als nu2. Sommige oorlogen waren oefeningen in het inpikken van buit
of van land, en ook niet meer dan dat – en veel culturen deden daar niet
moeilijk over3. Oorlog gaat in werkelijkheid niet over veldslagen, maar
over pogingen anderen je wil op te leggen. Om daarin te slagen heb je
veel meer nodig dan een overwinning op het slagveld. De verslagenen
moeten bereid zijn het vonnis van de veldslag te aanvaarden. Dit vergt
inschikkelijkheid en aanpassing aan een andere cultuur, iets dat bepaald
geen constante factor is in de verschillende periodes en op de diverse
plaatsen4.
Natuurlijk vielen er in de oorlogen in het pre-Napoleontijdperk ook
doden en waren de veldtochten geen lolletje, maar het waren veelal
‘ouderwetse’ gecombineerde infanterie-cavalerieoorlogen, merendeels
met simpele en niet erg trefzekere geweren en artillerie, soms met de
blanke sabel uitgevochten5. Het onvoorwaardelijke offensief bleef het
denken van de Franse generaals gedurende de 19de eeuw beheersen.
Voor Carnot was de bajonet het favoriete wapen geweest, het symbool
van de moed waarmee de revolutionaire soldaat zich op de vijand stort.
Tot de Grote Oorlog behielden de Franse generaals hun voorkeur voor de
massale bajonetaanval. Maar in de periode tussen 1815 en 1871 werden
meer dodelijke geweren en mitrailleurs ontwikkeld, die op een grotere
afstand en veel trefzekerder de vijand massaal konden uitschakelen. Het
militaire medische systeem was niet berekend op een loopgravenoorlog
en de geneeskunde was niet klaar voor gifgassen. Niemand had ooit
gedacht aan miljoenen doden en gewonden.
2
3
4
5

Feiko R.S. van Asperen de Boer, De Frans-Duitse oorlogen, p. 43.
Peter Furtado, Waarom ontstaan oorlogen?, p. 144.
Jeremy Black, Hoe worden oorlogen gewonnen?, p. 153.
Feiko R.S. van Asperen de Boer, o.c., p. 43.
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Martin Gray stelt de vraag of de Geschiedenis iets anders is dan een
grote slachtpartij. Zijn herinneringen zorgen ervoor dat de stem
van die vernietigende vraag niet zwijgt. In alle godsdiensten zijn er
kruisridders geweest om hoofden af te hakken. Hoeveel mensen zijn
er gesneuveld, hoeveel levens verwoest, hoeveel wreedheid, hoeveel
volkeren uitgemoord door andere volkeren? 6
Een historicus heeft de taak om de eb en de vloed van de krachten in het
bestaan van de mensheid bloot te leggen. Soms komen die stromingen
met een verwoestend gevolg aan de oppervlakte en zulke momenten
werpen een bijzonder licht op de betekenis van de geschiedenis7.
Marc Reynebeau stelde zich de vraag waar de geschiedenis voor
dient. Het verleden is slechts
interessant in de mate dat
het voor onze eigen tijd
interessant is. Geschiedenis
is niet herhaalbaar. Het
enige exemplaar ervan is aan
destructieve testing ten onder
gegaan. In de reden van die
destructie ligt net de essentie
van de geschiedenis: de tijd en
de veranderingen die de tijd met
zich meebrengt8. De manier
van oorlogsvoering is sinds de
Grote Oorlog veranderd.
In de periode vóór Napoleon golden de ongeschreven regels van het
ridderlijk gevecht. De tegenstanders bevochten elkaar man tegen man
en van dichtbij. De schootsafstand van de bewapening – vooral bij de
artillerie – vergrootte opmerkelijk in het begin van de twintigste eeuw.
De Grote Oorlog was de overgang van de eerste-generatie-oorlogvoering
naar de tweede-generatie-oorlog.
6
7
8

Martin Gray, Het nieuwe boek, p. 28.
Hywell Williams, Dagen die de wereld veranderden, p. 9.
Marc Reynebeau, Het nut van het verleden, pp. 94, 118 en 137.
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De tactiek van oorlogen van de eerste-generatie was de lijn- en
kolomopstelling. De evolutie van de musket speelde hier een grote rol.
De zeer geordende soldaten functioneerden in een strakke top-down
discipline. De langzame vordering gebeurde in een nauwe orde. Nadat
de wapens als pijl-boog en het zwaard evolueerden naar het geweer
en het machinegeweer kon de tactiek van de lijn-aanval als suïcidaal
beschouwd worden. Toch bleven de generaals in de Grote Oorlog deze
tactiek toepassen. Hoewel de strikte naleving van de dril nog primeerde
in deze oorlog was in het vroege stadium van het gebeuren de tactiek
van het lineair vuur en beweging, met een beroep op indirect vuur, waar
te nemen. Niettegenstaande de geweldige vuurkracht van de artillerie
werd de impasse nooit doorbroken om via een veldslag de overwinning
te bekomen.
Bij een derde-generatie-oorlog tracht men door infiltratie en omzeiling de
vijandelijke troepen te laten instorten, eerder dan een vernietiging door
direct contact. Men verdedigt in de diepte. Heinz Wilhelm Guderian9
is de vader van de Ware Blitzkrieg. Deze tactiek was een reactie op de
statische uitputtingsoorlog waarin de eerste Wereldoorlog was ontaard.
Duitsland had als enige land een apart Tankwapen en die organisatie
bepaalde het tankontwerp: men bouwde tanks die in principe zowel
voor de doorbraak als voor de bewegingsfase gebruikt konden worden.
Bij een vierde-generatie-oorlog tracht een opstandige groep of een
gewelddadige niet-statelijke actor een eigen regering omver te werpen
of een oude heersende macht te herstellen.
Er is echter geen confrontatie meer tussen twee of meer officiële staten
die met conventionele wapens volgens een veldslagtactiek te werk gaan.
Kolonel stafbrevethouder Roger Housen beschrijft dat we nu te maken
hebben met verzetsbewegingen die met een combinatie van klassieke
oorlogswapens en guerrillatechnieken een regime trachten omver te
werpen. Guerrilla, afkomstig van het Spaanse woord guerra, dat kleine
oorlog betekent, is een van de oudste vormen van asymmetrische
oorlogsvoering en komt al voor in de oudheid.
9 H.W. Guderian: Culm (West-Pruisen) 17 juni 1888 – Swangau 14 mei 1954. Hij
publiceerde in 1937 zijn boek ‘Achtung, Panzer!’.
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Het leger van de toekomst moet niet alleen militair sterk staan maar
vooral ook stabiliteit bieden om de bevolking van de belaagde regio
een beter alternatief te kunnen geven. De tegenstander is geen staat
maar een mondiaal in kleine cellen verspreid netwerk dat militair bijna
niet te treffen valt zonder dat daarbij veel onschuldigen mee de dood
in worden gejaagd. Mogelijk worden zo meer vijanden geschapen dan
vernietigd of afgeschrikt.

De beelden van de terroristische aanslagen door middel van gekaapte
passagiersvliegtuigen op de Twin Towers van het World Trade Center in
New York City op elf september 2001 vormen een lieux de mémoire.
Aanslagen in stedelijke gebieden worden het handelsmerk van de
conflicten van de toekomst. Niet-reguliere groepen houden geen
rekening met het ‘Internationaal Humanitair Recht’. Van oudsher werd
internationaal recht gedefinieerd als het recht dat toegepast wordt om de
onderlinge relaties van staten te regelen. De niet-statelijke gewapende
actoren of groeperingen die in het brandpunt van de strijd staan, baren
de grootste zorgen. Zij hebben niet de erkenning als strijder onder
het IHR (Internationaal Humanitair Recht). Zij hebben wel dezelfde
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verplichting als de strijdmacht wat betreft de naleving van het IHR.
In deze eenentwintigste eeuw leven we in een permanente bedreiging
van een nieuwe wereldbrand, zonder dat er een ‘staat van oorlog’ wordt
afgekondigd10.

IS executeert zevenhonderd Syriërs, augustus 2014 (GvA)

Het besluit van de Duitse filosoof Hegel is nog steeds actueel: “De
geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert.”11
10 Antoine Uytterhaeghe, De permanente oorlog, 4 juli 2014.
11 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Stuttgart 27 augustus 1770 – Berlijn 14 mei 1831.
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100 jaar Padvinders van Sint-Stanislas
door Philippe Huijghebaert

In de Sint-Annakerk van Gerolstein (Eifel-Duitsland)		

foto HLA
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1915: ondanks het verbod van de Duitse bezetter verspreidt scouting
zich onder de jongeren en besluiten enkele leerlingen van het
Sint-Stanislascollege te Berchem om clandestien een patrouille te
vormen.
Na de oorlog komen er patrouilles bij en ontwikkelt de 8ste Troep zich
als een (tweetalige) collegetroep.
Met de oprichting van de voortrekkers in 1924, de aanstelling van de
eerste groepsleider in 1930 en de oprichting ven de welpenhorde in
1933, wordt de 8ste Padvinders van Sint-Stanislas een echte groep. De
meerderjarigheid van de groep wordt in 1936 met luister gevierd.
De Acht is zowel op regionaal, nationaal als internationaal vlak actief.
Zo worden in 1936 vijf patrouilleleiders van de groep afgevaardigd om
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de Vlaamse scouts te vertegenwoordigen op de gewestelijke jamboree te
Plymouth in Engeland, waar ze persoonlijk Baden Powell ontmoeten.
Tijdens de tweede wereldoorlog is de groep bedrijvig in verschillende
hulporganisaties en helpt zij bij bombardementen met opruimen en
evacueren.
Voor haar acties tijdens de oorlog en haar inzet voor scouting ontvangt
de groep in 1950 het “Verbondsteken voor Nationaal Dienstbetoon” en
de “Medaille van Verdienste”.
In 1950 viert de groep haar 35-jarig bestaan en schenkt zij aan de school
een glasraam van Jos Hendrickx.
De groep ontwikkelt zich verder met de splitsing jongverkenners –
(senior)verkenners.
Communicatie gebeurt vanaf 1957 via het tijdschrift Dennenschors en
voor de materiële ondersteuning wordt in 1960 het Beschermcomité
opgericht.
Bij de viering van haar 50-jarig bestaan in 1965 schenkt de groep aan de
school een nieuw tabernakel.

Ter gelegenheid van de grootse viering van het 75-jarig bestaan in 1990
schenkt de groep het standbeeld ‘Scouting Wereldbroederschap’ aan de
Stad Antwerpen.
In 1996 wordt gestart met een kapoenentak voor meisjes, de elfjes, en
de geleidelijke opbouw van een gidsengroep, de 9de Sint-Joanna, die in
2003 onafhankelijk wordt.
Sociaal-demografische verschuivingen in Berchem en de sluiting van
‘Grote Stan’ in 2003 hebben ook hun impact op de groep. Niettemin
kan de groep lokalen behouden en haar werking verder zetten. Zo kan
zij vandaag met fierheid in haar 100ste jaar aantreden en de aloude
groepskreet laten weerklinken:

Acht! Geef acht!
Hier de achtste B.P.E.
Jongens, jongens, komt toch mee.
Heil Sint-Joris met de draak.
Achtste, kranig, WAAK!

In 1969 wordt een jongere welpentak opgericht die enkele jaren
later wordt omgevormd tot kapoenentak. De groep ontvangt de Prijs
Jeugdzorg Berchem 1973.
In diezelfde periode kiest de groep resoluut voor klassieke scouting en
wordt zij ook een open groep met leden van buiten de school. Vanaf
1982 is zij ook actief in ‘Kleine Stan’ in de Gustaaf Garittestraat.
Vanaf het 60-jarig bestaan wordt elk lustrum in min of meerdere
mate gevierd en bekroond met een groepskamp, meestal in Downe in
Engeland.
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negen minuten later Etienne Wilssens voor de 3-1 zorgde, was het

Berchem Sport 1966-1969:
Bijna naar 3de en daarna aan de top in 2de (deel 3)

gemaakte mars “we zijn er bijna…” zong de Berchemse spionkop

door Jos Vandermaelen

hek van de dam : op de tonen van de door Feyenoord populair
ietwat voorbarig: “we gaan naar eerste…”. Pas een tiental minuten
voor tijd kon Crossing de achterstand milderen. Berchem stond nu

Vanaf het seizoen 1968-1969 moest Berchem het stellen zonder zijn
sterspeler Robert Van de Sompel die bij eersteklasser Beveren aan
de slag ging. Vrijwel alle ploegen waren nu overgeschakeld naar het
4-3-3-systeem, wat weer eens een aanvaller minder en een middenvelder meer betekende. Geel-zwart kon ook geen beroep doen op de
voor enkele maanden geschorste John Vanderwaeren en daarom werd
voor de halflijn de ervaren Eddy Goossens aangeworven. Staf Kauwenberghs had de Rooi-ploeg verlaten en de dertigjarige Antwerp-keeper
Wim Coremans kwam de Berchem-rangen versterken. Er werd ook
aan de eigen jeugd gedacht: tiener Thierry Van Bossche werd vanaf de
tweede match opgesteld en maakte reeds volgend seizoen deel uit van
de basiself.

alleen op kop en hoopgevend was vooral de prachtige prestatie van
Eddy Goossens die zich onmiddellijk aan zijn nieuwe club had
aangepast en een uitstekend opvolger van Robert Van de Sompel
bleek te zijn. Toch haalde geel-zwart uit zijn volgende vijf matches
slechts twee punten en zakte naar de zevende plaats.

De laatste

speeldag van de heenronde op 5 januari 1969 moest het op bezoek
bij leider AS Oostende en men hoopte met het wederoptreden
van John Vanderwaeren het tij te doen keren. Toen Jos Verlinden
twee minuten na rust de stand op 1-2 bracht, zag het er inderdaad
zo naar uit, maar omtrent het begin van het laatste kwartier scoorde
de Oostendse midvoor twee keer en kroonde zijn ploeg meteen

Typeploeg:
keeper: Coremans Wim
verdediging: De Mot Robert / Busschots Roger / Schellens Frans /
Mintjens Jules
halflijn: Goossens Eddy / Van den Bosch Willy / Wilssens Etienne
(Vanderwaeren John)
voorlijn: Coppens Rik / Versluys Adri / Verlinden Jos.

tot herfstkampioen.

Na vier wedstrijden had Berchem nog maar één punt verloren en
stond samen met Crossing Molenbeek, op 6 oktober zijn volgende
tegenstander, aan de leiding. Voor het begin van deze match zorgden
de jonge Berchem-supporters door de van Engeland overgewaaide
community singing al direct voor de goede stemming. Na 38
minuten maakte publiekslieveling Adri Versluys een eerste goal en
verdubbelde één minuut voor rust de voorsprong. Rond het kwartier
in de tweede helft konden de Brusselaars tegenscoren, maar toen

spelen wedstrijden was ook theoretisch de kans op promotie verkeken.
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De volgende negen matches verloor Berchem niet meer thuis, maar
kon ook op verplaatsing niet winnen, met uiteraard het gevolg dat het
in de middenmoot van de rangschikking bleef hangen. In april werd
twee keer op rij met 2-0 van de topploegen Crossing Molenbeek en
CS Brugge verloren en door deze laatste nederlaag en met nog vier te

Berchem boekte toch nog enkele prestigesuccessen: de derde laatste
speeldag op 27 april werd op Antwerp, dat de competitie pas als
twaalfde beëindigde, via een door Roger Busschots omgezette
penalty vier minuten voor affluiten een 2-3-zege behaald; twee weken
later kwam kampioen AS Oostende naar het Rooi voor de laatste
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wedstrijd en stond aan de rust al 3-0 achter. De kustploeg geraakte
uiteindelijk tot 3-2, maar volgens de krant kwam het kampioenenvoetbal uit geel-zwarte shoes.
Rik Coppens kon zijn lange voetbalcarrière dus met een overwinning
afsluiten en Berchem kwam qua gemaakte doelpunten op de vierde
plaats, vooral dankzij het duo Adri Versluys – Jos Verlinden dat meer
dan de helft van de goals voor zijn rekening nam.
Eindrangschikking:
			
1. AS Oostende
2. Crossing
6. Berchem
Topschutters :
Versluys Adri
Verlinden Jos

M
30
30
30

W
18
17
12

V
7
6
10

D
5
7
8

GV
62
46
44

GT
33
27
41

P
41			
41
32		

17			
10								
q
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De Berchemse parochies en kerken:
Het Heilig Sacrament (deel 1)
door Mia Verbanck

De Groenenhoek
De Groenenhoek is de noordoostelijke wijk van Berchem. Gedurende
vele jaren was de wijk afgesloten van het oude centrum door de aanleg
in 1859 van de fortengordel rond Antwerpen.
Tot 1922 vond men hier vooral weiden, velden en brakke gronden,
slijkerige veldwegen, enkele boerderijen en schaarse behuizing.
De Helderstraat is wellicht één van de oudste (1650) straatbenamingen.
Oorspronkelijk een kronkelende veldverbinding tussen de Grote
Steenweg (Troyentenhof) en de Leemstraat-Suerenborgh (1758), nu
Gitschotellei (naar de naam van een afspanning gesloopt in 1938).
Deze weg vormde de verbinding tussen Berchem en Borsbeek.

1967-68: Rik Coppens (links) aan de bal tegen RC Tienen.

In een volgend nummer zetten we Rik Coppens in de kijker. Hij overleed
op 5 februari 2015 op bijna 85-jarige leeftijd.
pag. 26

Heemtenberg nr. 120

Helderstraat
Heemtenberg nr. 120

pag. 27

De Vosstraat (vermeld in 1563) is van oudsher de grensstraat
(scheidingsbeek) tussen Berchem, Mortsel, Deurne en Borgerhout.
Vermelden we nog de belangrijke spoorverbinding tussen Antwerpen
en Mechelen die zowat de westelijke grens vormt van wat we nu de
Groenenhoek noemen, samen met Vosstraat en Gitschotellei.

Edelgesteentenstraat

Na de eerste wereldoorlog werd de behoefte aan betaalbare woningen,
‘buiten de muren’ van de stad zeer groot. De overheid besliste nieuwe
verkavelingen te openen en vanaf 1922 werd ook de Groenenhoek
ontsloten door het trekken van straten.
Tuinwijken werden gebouwd en de nieuwe straten kregen de namen
van edelstenen, frontgemeenten en van Griekse en Romeinse goden en
godinnen.

van 15 maart 1923 keurde het trekken van straten voor een tuinwijk
aan beide zijden van de spoorweg goed. In het ene deel ligt bv. de
Arbeidersstraat en de Woningenstraat. In het andere deel kregen
de straten de namen van edelgesteenten: saffier, smaragd, granaat,
turkoois, amethist, robijn… Het schepencollege kwam op het idee
om namen van edelgesteenten te gebruiken naar aanleiding van
de juwelenstoet die in 1923 plaats had. Daarin werd de Bruggeling
Lodewijk Van Bercken verheerlijkt, de uitvinder van de techniek om
diamant en andere edelgesteenten te slijpen met hun eigen poeder.
De meeste wagens van de stoet waren ontworpen door Joz. Ratinckx,
bestuurder van de Teekenschool van Berchem.

Reeds voor de oorlog had het gemeentebestuur het plan opgevat om een
wijk te stichten voor werklui en ‘mindere bedienden’. Onder impuls van
Florent Cootmans, burgemeester van Berchem van 1907 tot 1921, sloot
het gemeentebestuur zich aan bij de Samenwerkende Maatschappij De
Goedkoope Woning van het Arrondissement Antwerpen. De gemeente
bracht de grond in. Koninklijke Besluiten van 5 november 1920 en

In het stuk tussen de Gitschotellei, de Diksmuidelaan en de grenzen
van Berchem en Borgerhout wanen we ons op de Olympus. Het deel
werd aangelegd op verzoek van de Crédit Commercial et Foncier van
Antwerpen en goedgekeurd door een KB van 23 juli 1923. In 1926
zagen straten met de godennamen als Apollo, Minerva, Mars, Bacchus,
Euterpa, Diana, Juno en Jupiter het levenslicht.

Kortemarkstraat
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De eerste kerk

Moorsledestraat

Een derde reeks straatnamen verwijst naar oorlogsgemeenten van
1914-1918: Bikschote, Ramskapelle, Passendale, Diksmuide, Pervijze,
Langemark, Kortemark, Ploegsteert, Moorslede, Gheluwe, Stuivekenskerke, Houtem, Boezinge, Schaffen... Een KB van 29 februari 1924
keurde het plan goed tot opening van 23 straten door de maatschappij
Berchem Extension. De gronden lagen tussen de Helderstraat, de
spoorlijn en de grensscheiding tussen Berchem, Borgerhout, Deurne en
Mortsel. Een deel van de oppervlakte werd aangekocht door C.A.M.O.
(afkorting van Société de Construction et Amélioration des Maisons
Ouvrières) die er goedkope woningen op zette.
Tot laat in de jaren vijftig werd in de Groenenhoek er flink gebouwd.
Op dertig jaar tijd was het aanschijn van de wijk grondig veranderd: van
‘puur natuur’ tot een volgroeide voorstadswijk. Hendrik Conscience,
die hier een ‘luchtkuur’ kwam volgen, zou zijn weg zeker niet teruggevonden hebben. Vandaag wonen er ongeveer 20.000 mensen op de
Groenenhoek. Het gebied van de parochie heeft daardoor de meeste
inwoners van heel het bisdom Antwerpen.
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De Norbertijnen van Averbode namen het initiatief om een parochie
te stichten in de Groenenhoek. Monseigneur Gummarus Crets, prelaat
van de abdij van Averbode, kocht in
1922 een terrein van twee hectare om
daarop een kerk, een pastorie en scholen
te bouwen. Er werd daarbij een stuk
grond van de Sint-Hubertusparochie
afgenomen.
Aan de hoek van de eeuwenoude
Helderstraat, kronkelend tussen het
Rooi en de Helder, en de Geluwestraat
werd in 1922-1923 een voorlopige kerk
gebouwd: ze kreeg de naam van het
Heilig Sacrament. Op 18 mei 1923 kwam
Monseigenur Crets die voorlopige kerk
inwijden. In de namiddag werd de
eerste pastoor van de Groenenhoek
ingehaald, E.H. Laurentius Frans
Baeyens, waarover later meer.
Heemtenberg nr. 120
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Helderstraat met kerk op de achtergrond

De parochiale jongenschool in de Helderstraat en de parochiale
meisjesschool in de Geluwestraat werden geopend in 1924.

Gegroeid uit de edelmoedigheid van de parochianen werd op
21 mei 1960 aan de Pervijzestraat
de huidige Heilig Sacramentskerk
ingewijd door Monseigneur Paul
Schoenmaeckers, toenmalige hulpbisschop van Mechelen.
Het is een bakstenen hallenkerk
naar een ontwerp van René Van
Steenbergen senior (1911-1995).
Een hallenkerk is een kerk met
meerdere beuken, waarvan de zijbeuken ongeveer even hoog en
soms ook even breed zijn als de
middenbeuk. Dit in tegenstelling
tot bij een basiliek, waarbij het
middenschip aanzienlijk breder
en hoger is. Het middenschip van

Parochiale meisjesschool in de Geluwestraat
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René Van Steenbergen
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een hallenkerk heeft geen bovenlichten. Wanneer zoals in de meeste
gevallen de gehele kerk door één kap is overdekt, doet deze denken aan
een grote hal. Vandaar de naam hallenkerk.
Voor de bouw van één kap over de gehele kerk was een enorme
constructie nodig. Deze constructie was erg kwetsbaar. Wanneer
gekozen werd voor een ander type dakconstructie, waarbij drie
zadeldaken naast elkaar werden geplaatst, met twee zakgoten
er tussenin, moesten deze goten soms echter een zodanig grote
hoeveel water opvangen, dat ze onder het gewicht bezweken.

Documentatiemateriaal gezocht...
Ons team is voortdurend op zoek naar allerlei
informatie over verschillende onderwerpen waarmee u
ons mogelijk kunt helpen:
Welke zijn deze onderwerpen?
• De Groote Oorlog - 1914-1918
• Het bombardement van oktober 1914
• De Bevrijding - september 1944
Wat zoeken we?

Volgende keer meer over de kerk van buiten en van binnen.

•
•
•
•
•

De toekomst?
De onderhoudskosten lopen anno 2014 te hoog op, de kerkraad van
de Heilige Sacramentskerk in Berchem zoekt nu een nieuwe

•

bestemming voor het gebouw.

•

“We hebben enkele voorstellen” lazen we in het Nieuwsblad van
18 september 2014. “Ik denk bijvoorbeeld aan woonzorgproject voor
bejaarden. In de stad is er nood aan kinderopvang of een school”,
aldus Rik De Vleesschauwer in de gelijknamige krant.
Een architectenbureau onderzoekt nu de haalbaarheid van de
herbestemming. Het is niet uitgesloten dat het gebouw volledig zal
afgebroken worden.

Wordt vervolgd …
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•
•

foto’s, brieven en postkaarten
informatie, geschiedenis en alle documentatie
oorlogsdagboeken en dagelijkse leven
oorlogsrecepten en oorlogskeuken
documenten: militaire (Belgische en Duitse) als
overheidsdocumenten, Vuurkaarten, medailles, ...
allerlei materiaal zoals een Belgische of Duitse helm,
uniformen en nog vele andere dingen...
noodgeld (WO I), rantsoenkaarten, identiteitskaarten,
bloemzakken (WO I)...
vluchtverhalen van Berchemnaars
soldatenverhalen en militaria...

Kent u misschien nog mensen die verhalen kennen of
documentatie willen delen?
Aarzel niet, bel ons:
03 230 17 51 (Walter Gysen)
						
03 292 51 15 (Paul Gysen)
e-mail:
Groote-Oorlog@heemkundeberchem.be
Paul Gysen q

