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Editoriaal
De vakantie is jammer genoeg voorbij en normaal hadden we moeten
genieten van warme zonnige dagen bij het begin van de vakantie. Het
tegendeel was echter waar... Regen en koude temperaturen overheersten
elke dag. We kunnen dan ook meer over herfst dan over zomer spreken.
Gelukkig bracht augustus ons nog voldoende hete dagen om het slechte
begin van de zomer te compenseren. Nu de zomer ver ten einde loopt
kunnen we nog verder genieten van de mooie warme, zelfs hete en
zonnige dagen bij het begin van de maand september. Het is echter niet
onze bedoeling om in Heemtenberg over het weer te schrijven. Dat laten
we over aan de weervrouwen en -mannen.
Iedereen lijdt onder de huidige economische crisis, ook heemkunde is
eveneens hier slachtoffer van. Niet alleen is de brandstofprijs de laatste
tijd fel gestegen, maar ook de levensduurte en onze werkingskosten,
inclusief de publicatie van ons ledenblad Heemtenberg. Daarom zullen
we de eerstvolgende maanden onderzoeken hoe we dit het beste
kunnen aanpakken. Een eventuele redelijke verhoging van onze lidgelden
(de laatste aanpassing hiervan gebeurde bij de invoering van de Euro
in 2002, intussen bijna 11 jaar geleden). Ook zoeken we verder naar
nieuwe adverteerders voor ons ledenblad. Als eerste nieuwe
adverteerder mochten we Koffiebranderij Helios uit de Statiestraat
verwelkomen. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.
Onze taak, als Kring voor Heemkunde Berchem, is, naast bewaring van de
geschiedenis en beelden van ons district, u ook op de hoogte te houden
over gebeurtenissen, geschiedenis, activiteiten en weetjes van Berchem.
Hiervoor zijn we volop bezig om de digitalisering van ons archief in stappen
verder te zetten zodat we alles digitaal kunnen bewaren en ook makkelijker
aan onze leden en het publiek kunnen ontsluiten. Intussen wordt de eerste
reeks van ons ledenblad gedigitaliseerd.
In ons Heemkringleven brengen we u een (foto)verslag van onze laatste
activiteiten. We wensen u alvast veel leesgenot.
Walter Gysen - voorzitter q
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Heemkringleven
Erfgoeddag 22 april 2012 - Slangenhuisje
Het Slangenhuisje, op de hoek van de
Pulhoflaan en de Grotesteenweg, is het enigste
zichtbare overblijfsel van Kasteel Pulhof. Het
paviljoen dankt zijn naam aan de kronkelende
slang die bijna 200 jaar op het dak stond, maar
op mysterieuze wijze verdween in het midden
van de vorige eeuw.
De kronkelende slang, een cobra, en de
vorm van het dak wijzen op de invloed van
de Chinoiserie in onze gewesten. In de
18de eeuw was het immers in de mode om
Chinese elementen te gebruiken. Tot 1908
stond het paviljoen aan de andere kant van de Pulhoflaan, ter hoogte
van de tramsporen. Door de verbreding van
de Grotesteenweg is het op zijn huidige plaats
heropgebouwd.
Het Slangenhuisje fungeerde als scoutslokaal,
bloemenzaak, broodjeszaak en nu is het een
kapperszaak. Het paviljoen werd door AG
VESPA (Stad Antwerpen) gerestaureerd en het
district Berchem besloot om de slang in ere te
herstellen. Een Borgerhoutse kunstsmid maakte
een nieuwe slang in de vorm van een windwijzer.
Na de officiële inhuldiging was er een wandeling,
te voet en ook per paardentram, door de wijk Pulhof onder leiding van 2
provinciegidsen, Alex Elaut en Guy Saen. Het rustpunt van deze wandeling
was voorzien aan de Schaliënhoeve waar de wandelaars even konden
pauzeren bij een drankje of een bezoek brengen aan ons zoldermuseum
dat voor de erfgoeddag speciaal geopend was. Een groot aantal van de
70-tal wandelaars bezochten dan ook ons museum met de belofte nog
een keertje terug te komen voor een nieuw bezoekje.
Voor een brochure van deze wandeling kunt u terecht op het districtshuis
van Berchem.
Heemtenberg nr. 111
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Algemene Ledenvergadering - 28 april 2012
Zoals in Heemtenberg 110 aangekondigd, hielden we op zaterdag
28 april 2012 onze algemene ledenvergadering in Huize Berchem,
Driekoningenstraat 1 te Berchem.
Vermits we daar de vorige jaren
hartelijk verwelkomd werden, besloten we om niet naar een
andere locatie uit te kijken. Dit
bleek ook uit het aantal aanwezigen. Meer dan 40 leden
schreven zich in en de zaal was
bijna te klein. Na een welkomdrink en een kleine versnapering
werd het administratief gedeelte
aangevat. Uit de diverse verslagen bleek dat onze kring nog verschillende
activiteiten op haar actief kon vermelden. Ook
werden de nieuwe bestuursleden voorgesteld
en werden de ontslagnemende leden even figuurlijk in de bloemen gezet en hartelijk bedankt
voor hun jarenlange inzet ten voordele van onze
heemkundige kring. De werking werd door de
leden goedgekeurd want tijdens het hoofdstuk
“Vragen staat vrij” kwam er geen enkele op- of
aanmerking. Daarna kon iedereen nog genieten
van een kop koffie of thee vergezeld van een stuk
taart naar keuze. Tussen pot en pint werd nog
gezellig nagebabbeld waarna rond 17 uur de
Penningmeester
vergadering afgesloten werd en iedereen tevreLuc Van den Bempt
den naar huis keerde.

Heemkundezondagen 2012 - Hallo?? Met Atea...
Op 3, 10 en 17 juni 2012 namen we deel aan de “Heemkundezondagen”. Normaal moest ons museum open zijn van 10 tot 18 uur. We beperkten ons
tot de gewone openingsuren 14 tot 17 u. Om tot het thema “wooncomfort”
bij te dragen, een term die alle ladingen dekt, gingen we ervan uit om de
volksgebruiken door de jaren heen in het licht te stellen, bv. van wastobbe
tot de moderne elektronische wasmachine. We kregen hiervoor de steun van
de Vrienden van het ATEA-Museum. Vroeger was de firma ATEA gevestigd
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in het blok Belpaire-, Covelier-, Boomgaard- en Wijnstraat. Daarna wegens
plaatsgebrek werd de firma verhuisd naar Herentals. De documentatie en
de voorwerpen gaven een mooi overzicht van het telefoontoestel vanaf de
start tot de moderne toestellen van heden. Op zondag 3 juni 2012 werd deze
tentoonstelling plechtig geopend in het bijzijn van vele ATEA-vrienden. Op
enkele computers werden digitale beelden vertoond die bezorgd werden door
Jan Verhelst van de Vrienden van het ATEA-museum. In totaal kreeg ons
museum tijdens deze dagen een kleine 100-tal bezoekers over de vloer.

150 vierkante meter Berchem - vroeger en nu

Drie maanden lang werkte graficus Philip Paquet aan een schilderij van 150m².
Op zaterdag 23 juni 2012 werd de muurschildering over het verleden en heden
van Berchem onthuld in het de Villegaspark.
Men vroeg onze kring om advies en uitleg om de witte muur van het voormalige RTT-gebouw (gelegen in de Uitbreidingsstraat aan het begin van de
voetgangersbrug over de singel) te versieren met tekeningen.
Wij gaven informatie over volgende onderwerpen: de twee leeuwenkoppen,
enigste overblijfselen van de poorten van de Brialmontvestingen op Berchems grondgebied, de brand van Circus Sarrasani, de reus “Berchemse
Heemtenberg nr. 111
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Slijkschepper”, het standbeeld de Merode in de volksmond “de drie zatlappen”, de Velodroom van de wijk Zurenborg, de oude statie van Berchem en
de Berchemse figuren bokser “de Mouche” en politieagent “Sus den Aap”.
Bij de inhuldiging op zaterdag 23 juni 2012 werd onze medewerking uitdrukkelijk vermeld en ook op een bijhorend informatiebordje naast de muurschildering staat de Kring voor Heemkunde Berchem vzw genoteerd als inlichtingenbron.

Huldiging ereburgemeester en ereschepenen
Op voorstel van de districtsraad kregen de laatste burgemeester en drie
schepenen van Berchem, vóór de fusie met de Stad Antwerpen, de eretitel
van hun ambt toegekend door de minister van Binnenlandse zaken. Zo
ontving oud burgemeester Renée Suerickx-Demarbaix en de oud-schepenen
Peggy Renders-Buelens, Lode Hancké en Frans Daems de eretitel van hun
ambt en het bijhorend brevet.
Op zich een gebeurtenis waar we als heemkundige kring weinig mee te maken hadden ware het niet dat schepen Peggy Renders-Buelens aan de basis
lag van de stichting van onze kring en zelfs drie jaar ondervoorzitter was. Ook
mochten we steeds de steun ontvangen van ereburgemeester Renée Suerickx-Demarbaix. Beiden zijn nog
steeds lid van onze vereniging. Leden waarop we nog steeds beroep
kunnen doen voor herinneringen uit
het verleden.
De viering vond plaats op donderdag 5 juli 2012 op het Berchems
districtshuis. Verschillende sprekers namen het woord. De voorzitter van de districtsraad Fons Bourguignon opende de reeks waarna
districtsschepen Luc Thiessen
herinneringen aanhaalde toen hij
nog deel uitmaakte van het laatste
schepencollege van het autonome
Berchem.
Districtsvoorzitter Peter Raats
sprak voor de vuist weg op een
ludieke wijze. De gevierden
kwamen dan aan het woord om
Peggy Renders-Buelens, Lode Hancké
en Renée Suerickx-Demarbaix
herinneringen op te halen uit de
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laatste gemeenteraad van het autonome Berchem. De vergaderingen hiervan
verliepen niets steeds even vlot, temeer omdat er een sterke oppositie was
die bij begrotingsbesprekingen steeds de stemming hierover eiste, hetgeen
soms tot lange vergaderingen leidde. Peggy Renders-Buelens stelde haar
verwezenlijkingen aan het licht zoals het cultureel centrum, het sportcentum
en de academie voor schone kunsten. Als laatste nam ereschepen Lode
Hancké het woord. Uit zijn toespraak bleek dat een vos wel zijn haren verliest
maar niet zijn streken. Ereschepen Frans Daems was verontschuldigd wegens
familiale aangelegenheden en hoge ouderdom.
Langs deze weg willen we ereburgemeester René Suerickx-Demarbaix en
ereschepen Peggy Renders-Buelens van harte proficiat wensen voor hun
vereremerking en hun steun aan onze kring.
Ook de andere ereschepenen wensen wij te feliciteren met hun aanstelling.

Berchem Royaal - 8 september 2012
Berchem Bruist bestaat vijftien jaar en dat wou het district uitgebreid vieren.
Het feest in en rond de Driekoningenstraat-Statiestraat en Victor Jacobslei
op zaterdag 8 september kreeg voor deze koninklijke editie zelfs een nieuwe
naam: Berchem Royaal. Zoals de vorige jaren was ook onze Kring voor
Heemkunde Berchem aanwezig op Berchem Royaal. Dit jaar werden we
echter aangenaam verrast omdat
de “kraampjes” vernieuwd bleken
te zijn. Wat vorig jaar een redelijk
grote partytent was, bleken het
nu heuse opvouwbare, degelijke
moderne tenten te zijn, voorzien
van een “stralende A”. Hierdoor
moesten we nog extra fotomateriaal
voorzien om te presenteren.
Dankzij het prachtige, snikhete weer was er enorm veel volk op de been
om alle informatiestands van de vele Berchemse verenigingen te bezoeken.
Hierdoor kregen we veel kijklustigen op bezoek in onze tent. Ook veel oude en
jonge mensen, ex-Berchemnaars
en nieuwe inwoners van ons district,
hadden vragen of verzoekjes over
beschikbare foto’s van hun straat of
huis waar ze ooit gewoond hadden
of nu als nieuwe woonplaats hebben. Al bij al een warme, zelfs te
hete succesvolle namiddag waar
we trots op mogen zijn.      q
Heemtenberg nr. 111
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Ons Heem

Zoldermuseum “Schaliënhoeve”
Rooiplein 6, 2600 Berchem

Het museum is maandelijks open elke 2de en 4de zondag.
Toegang is gratis.

Heemkundig Erfgoed
Met honderden oude foto’s van Berchem
Zondag 23 september 2012
Zondag 13 en 27 oktober 2012
Zondag 10 en 24 november 2012
Zondag 8 en 22 december 2012
Telkens van 14 tot 17 uur (Ingang Park-West)
Voor groepsbezoeken en informatie kunt u steeds terecht bij Kris Reymer
op het nummer 03 230 82 90 of e-mail: kris.reymer@telenet.be

Berchem Sport 1957 – 1960:
De langzame teruggang (deel 3)
door Jos Vandermaelen
Typeploeg 1959-1960:
keeper: Leysen Louis
backs en stopper: Goris Leo / Vets Marcel / Vercammen John
halfbacks: De Groote Oscar / Busschots Roger
binnenspelers: Schellens Frans / Everaert Lomme
buitenspelers en midvoor: Op de Becq Fons / Dries Marcel / Rossen Theo.

Berchem begon het seizoen in een toen nog revolutionaire 4-2-4-opstelling,
wat er op neerkwam dat met twee stoppers werd gespeeld en de voorlijn
een man minder telde. Voor de openingsmatch op 6 september belastten
Marcel Dries, die zijn internationale carrière na 31 selecties beëindigd zag,
en Roger Busschots zich met die taak, terwijl Lomme Everaert feitelijk als
halfback fungeerde; vooraan was naast Fons Op de Becq, Frans Schellens
en Leo Verfaillie, nieuweling Theo Rossen van de partij.
In een van de zonnigste zomers van de eeuw werden onder een stralende
hemel de eerste vier matches gespeeld, die voor geel-zwart zes punten
opleverden. Toen echter daarna een reeks van vijf nederlagen volgde met
een doelpuntenverhouding van 2-13 en Berchem na negen speeldagen
op de derde laatste plaats belandde met één punt voorsprong op de
voorlaatste, begonnen de aanhangers hun vertrouwen in ploeg en trainer
te verliezen. Ondertussen was na de derby tegen Antwerp op 25 oktober
een deel van de tribune afgebrand, zodat de Rooi-ploeg tot in januari
haar wedstrijden in het Antwerp-stadion spelen moest. Bovendien raakte
Louis Leysen tijdens die laatste verliesmatch op 8 november na een tiental
minuten gekwetst, viel na de rust definitief uit en bleef de rest van het jaar
inactief.
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Na twaalf speeldagen stonden Berchem en FC Beringen met evenveel
punten op de voorlaatste plaats, als op 6 december geel-zwart bij de
Limburgers op bezoek ging. Via een penalty acht minuten voor affluiten
won de thuisploeg met 1-0, Berchem werd rode lantaarn met hetzelfde
aantal punten als CS Verviers en FC Brugge en raakte in een lastig parket.
Fons De Vos sloot met deze match zijn carrière in het eerste elftal af.
De volgende week greep Berchem de kans aan om na een rommelige
wedstrijd tegen rechtstreekse concurrent FC Brugge met de kleinste
score te winnen en 13e te worden. Twee weken later bij de eerste match
van de terugronde ontving het op één punt geklasseerde Verviers de
Rooi-ploeg, won met 2-1 en wipte over geel-zwart dat naar de voorlaatste
plaats verwezen werd. Daarna brachten de uit drie opeenvolgende
thuismatches gepuurde vijf punten wat opluchting en Berchem terug op
de 13e plaats.
Een morele opdoffer kregen de Rooi-jongens op 14 februari 1960, wanneer
ze in het Bosuil-stadion door Antwerp met 8-1 werden ingemaakt. Toen
in de tweede helft de stand al 6-0 was, kreeg Berchem een penalty
toegewezen die door strafschopspecialist Leo Verfaillie werd omgezet.
Kapitein Marcel Dries was de enige ploegmaat om hem te feliciteren en
het leek wel alsof hij met deze handdruk symbolisch afscheid nam van de
eerste ploeg, want Marcel werd na deze match niet meer opgesteld.

Na de derdelaatste speeldag op 10 april bleef Berchem ondanks een
1-0-zege tegen het degraderende Beringen op de voorlaatste plaats
hangen met twee punten achterstand op Verviers en één punt op Daring
en FC Brugge, met het gevolg dat FC Brugge-Berchem op 1 mei voor
beide ploegen van enorm belang was. Rond het halfuur maakte de
thuisploeg het enige, wat later een gouden doelpunt bleek te zijn. Verviers
verloor ook, maar ontsprong de degradatiedans door een kleiner aantal
nederlagen en Daring haalde één punt. De stand was nu Daring 25 punten
– 13 verliesmatches en Berchem 23 punten – 14 verliesmatches, zodat
geel-zwart nog een waterkansje had om via een eigen overwinning en een
nederlaag van Daring een testmatch af te dwingen.
De week daarna werd zoals vorig jaar de laatste speeldag onder grote hitte
afgewerkt, maar dat belette Berchem niet om zijn beste wedstrijd van het
seizoen te spelen, twee keer een achterstand op te halen en uiteindelijk
Sint-Truiden met 4-2 te verslaan. Aan de andere kant van het land won
Daring in Verviers met 1-4, zodat Berchem zoals negen jaar geleden voor
de titel, nu voor de afdaling door een groter aantal verliesmatches het kind
van de rekening werd.

De volgende maand werd ter gelegenheid van de thuiswedstrijd tegen
Waterschei Oscar De Groote, een voorbeeld van toewijding en iemand
die tot nu toe alle stormen had overleefd, gevierd voor zijn derde lustrum
in de fanionploeg en begon men ook de nieuwe midvoor Theo Rossen op
te merken, waarvan de krant schreef dat deze knaap met onberekenbare
dingen uitpakte en hard, gemakkelijk en veel op doel schoot.

In feite was door de nederlaag in Brugge de kans om in eerste te blijven
reeds grotendeels verkeken. Was het resultaat toen andersom geweest
en FC Brugge na één jaar bij de voetbalelite terug gedegradeerd, iets wat
in de loop van de competitie algemeen verwacht werd, dan zouden de
Bruggelingen misschien later niet de vaandeldragers van het Vlaamse
voetbal geworden zijn. Anderzijds verdween Berchem na 17 jaar uit eerste
afdeling, iets wat door de meeste Belgische voetballiefhebbers betreurd
werd, en hield in de toekomst nooit langer dan vier seizoenen stand in de
hoogste reeks.

Zondag 20 maart werd een zeer slechte dag voor geel-zwart, toen thuis
tegen Standard verloren werd en de andere bedreigden één of twee punten
wonnen, met als gevolg dat Berchem op vier speeldagen voor het einde
van de competitie op de voorlaatste plaats belandde op één punt van de
14e FC Brugge.

Eindrangschikking :
			
1. Lierse
14. CS Verviers
15. Berchem
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M
30
30
30

W
16
8
9

V
8
13
14

D
6
9
7

GV
57
25
36

GT
40
37
56

P
38
25
25

q
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Vroeger en Nu
uit het fotoarchief van Chris Van der Snickt

Ons Heem
ATEA, een Berchems bedrijf - deel 2
door Jan Verhelst - Vrienden van het ATEAmuseum

Herstichting na de eerste wereldoorlog (1919)
Tijdens de eerste wereldoorlog was het bedrijf afgesneden van zijn
afzetmarkten, en was het nagenoeg failliet. Na de oorlog werd vers kapitaal
gevonden, en gebeurde een “herstichting” van het bedrijf onder de naam
“the New Antwerp Telephone and Electrical Works”.
Men begon ook aan diversificatie van producten, en begon met een afdeling
meetinstrumenten, waarin ATEA Belgisch marktleider werd.

Ù Foto uit 1966: “De Put” - deze ontstond bij de ophoging van de spoorweg in 1897.
Ú Foto uit 2008: “De Put” - beide foto’s gezien vanaf de Uitbreidingstraat.

Automatisering van de telefooncentrales
Op de wereldmarkt begon er een trend naar automatisering van de
telefooncentrales zich in te zetten, en ATEA ging aanvankelijk een alliantie
aan met een Engels bedrijf RAT1. Nadeel was dat ze vrij duur waren.
In 1926 werd ATEA overgekocht door een Brits-Amerikaanse holding. Deze
stond aan de top van de telefonie-automatisering met het zogenaamde
Strowgersysteem, dat in Automatic Electric (Chicago, USA) en Automatic
Telephone Manufacturing (Liverpool, UK) werd gemaakt.
Overgang van een artisanaal naar een industrieel bedrijf
De overname betekende de doorslaggevende
stap voor de firma. Het is kort na deze overname
dat het Strowger-systeem werd ingevoerd dat
zo veel heeft bijgedragen tot de expansie.
Tevens werden vanaf 1926 stelselmatig de
artisanale werkmethoden vervangen door een
meer moderne productieorganisatie. Deze
over
gangs
periode duurde tot 1936 en werd
geremd door de wereldcrisis van de jaren
1930-1936 waaronder de onderneming zwaar
geleden heeft.
illustratie 6:
de hef- en draaischakelaar, kern van het Strowger systeem
Prachtig staaltje van elektro-mechanica
bron: archief Vrienden van het ATEAmuseum
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De aansluiting bij de Automatic Electric groep betekende tevens een lange
periode van stabiliteit. Economisch gezien kenden we uiteraard verschillende
“ups and downs” door uitwendige oorzaken waar praktisch geen en
kele
industrie aan ontsnapte: de crisis uit de jaren ‘30, de tweede wereldoorlog en
zijn nasleep, en de heropbloei in de zestiger jaren. Maar door al deze periodes
heen is een gestadige groei merkbaar.
Dank zij de Strowger-technologie konden centrales in binnen- en buitenland
geleverd worden. Een niet onbelangrijke markt was ook Belgisch Kongo,
waar soms ook aangepaste producten voor werden gemaakt.
Op momenten dat er minder werk was, werd creatief naar oplossingen
gezocht. Zo vonden we een ATEA luidspreker van einde jaren 1920, werd
er een afdeling tiretten opgericht, en verkocht men straatverlichting. Ook
verkeerssignalisatie werd sinds 1930 aan de man gebracht, of zouden we
zeggen aan de overheid?
Nadat grote broer BTMC een 10-jarencontract in de wacht had gesleept voor
leveringen aan de nationale RTT, kon ook ATEA begin jaren 1930 een dergelijke
overheidsbestelling op zijn orderboek terugvinden. De overheid verkoos in de
jaren 1930 eerder bij bedrijven zoals ATEA bestellingen te plaatsen, in plaats
van werkloosheidsvergoedingen uit te betalen.
Evolutie van de telefoons in de periode 1920-1940

Gezien er werd overgegaan tot automatisering van de telefonie (de gebruiker
kon nu zelf de gesprekken opzetten, 24 uur per dag) en de evolutie naar een
industrieel bedrijf , was er duidelijk een impact op de telefoontoestellen.
Zowel qua samenstelling, basismaterialen als vormgeving.

Daar waar in 1920 telefoontoestellen uit hout werden vervaardigd, werd het
basismateriaal einde jaren 1920 metaal, om in de jaren 1930 te evolueren
naar bakeliet (uitvinding van de Belg Baekelandt) en zamac (een zink
legering). De vormgeving was ook onderhevig aan tijdsinvloeden.
Per
soonlijk ben ik ‘fan” van het Art Deco toe
stel (derde van links op
illustratie 7).
Als broertje van de telefonie was er ook de huistelefonie en parlofonie.
Waar dit voor de eerste wereldoorlog misschien beperkt was voor
“up
stairs/downstairs” situaties met communicatie tussen meid en
madame, evolueerde dit tot een gans gamma van intercom systemen
en deurluidsprekers, die bv. zeer populair werden in appartementsblokken.

De tweede wereldoorlog (1940-1945)
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog had het bedrijf zoals vele
anderen problemen, zowel qua toevoer als qua afzetgebied. Echter een
Siemens manager kwam het bedrijf leiden, en zo werden standaard ATEA
toestellen ook voor de Siemens markt geleverd. Enkele V-bommen in
de buurt zorgden voor “collateral damage”, maar het bedrijf zelf werd
gespaard.

Naoorlogse relance en expansie

Type

1065

Materiaal Hout
Periode

Ateaphone 28

Atea 1078

Standard
telefoon 38

Metaal

Bakeliet

Zamac

+/- 1931

1938

Vroege jaren ’20 1928

illustratie 7: Evolutie telefoontoestellen 1920-1940. bron: archief Vrienden van het ATEAmuseum
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llustratie 8: systeem 600 en systeem 800.
bron: archief Vrienden van het ATEAmuseum
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Na de 2de wereldoorlog hielp ATEA het Belgisch telefoonnet terug uit
bouwen, en richtte zich ook op de markt van KMO’s. Kleine bedrijven, die
meer en meer telefonienoden hadden, werden door ATEA op hun wenken
bediend.
Het sleutelsysteem 600 werd tussen 1949 en 1964 gemaakt. Men kon de
collega’s door één druk op de knop bereiken, en met een andere knop een
buitenlijn nemen, en zo een extern abonnee opbellen via een kiesschijf.
Dit systeem betekende zowat de internationale doorbraak van ATEA. In
de jaren 1960 werd een herziene en verbeterde versie uitgebracht met het
systeem 800, waarvan 2 miljoen toestellen aan de man werden gebracht.

Technologische revolutie vanaf 1960
Alhoewel er continu naar productverbetering werd gestreefd, gebeurde er
weinig ophefmakende verbeteringen. Dit tot de uitvinding van de transistor
in 1948 zijn intrede deed. In de eerste periode was de impact eerder nog
schoorvoetend, om dan plots vanaf de jaren 1960 tot een ware explosie
te leiden.
Het uitzicht en de grootte van de telefooncentrales, met zijn logge hef- en
draaischakelaars (zie illustratie 6) veranderde drastisch. Alles werd stap
voor stap vervangen door kleine elektronische schakelingen. De eerste
Belgische elektronische centrale voor de RTT werd door ATEA in dienst
gesteld in 1967 in Hasselt. Ook in bedrijfscentrales was er die omwenteling.
Er gebeurde een verschuiving van elektromechanische naar elek
tronische technologie. Alles werd kleiner, vroeg minder uren om samen
te stellen, en werd goedkoper. De telefoontoestellen werden niet meer uit
zamac of bakeliet gemaakt, maar uit plastiek. En het ging ATEA goed in de
golden sixties. Het personeelsbestand verdubbelde bijna, en de jaarlijkse
omzet maakt grote sprongen. In Berchem werd in 1957 het gebouw aan de
Boomgaardstraat vervangen, en in 1962 ook een tweede gebouw.
De technologie evolueerde steeds sneller. Automatic Electric uit Chicago,
het moederbedrijf van ATEA trad in de USA toe tot GTE (General Telephone
& Electronics) in 1955. Zo werd Atea één van de vele bedrijven in de groep
en werd het hernoemd naar GTE ATEA in 1971. Dat zou de firma geen
windeieren leggen.
Wordt vervolgd q
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Bekende Berchemnaren
Himalaya en Antarctica memories
door de Belgian Himalayan Club
met dank aan René Suerickx en Herman Detienne
Op 8 februari 1936 werd Herman Detienne geboren te Berchem in de
Ferdinand Coosemansstraat nummer 32. Vader Robert Detienne kreeg de
achternaam van zijn moeder die een adoptiedochter was van Gustaaf
Detienne. Grootmoeder en overgrootmoeder kwamen uit Zele en hun
meisjesnaam was Geerinck. Vader Robert was werkzaam bij de
Gebroeders Detienne, tegelfabriek in de Waterfordstraat te Berchem.
Moeder Mathilde Van Meensel was een van de dochters van Sylvain Van
Meensel (schilderwerken) in de Lange Pastoorstraat.
Begin september 1939 ging de kleine Herman voor het éérst naar school,
De kleuterschool in de Arthur Sterckstraat o.l.v Mevrouw Distaire was
voor 3 jaar zijn speeltuin. Op de schoolbanken maakte hij kennis met
René Cools, later voetballer in het 1e elftal van Koninklijk Berchem
Sport, Freddy Chaffart, de latere grote baas van de Generale Bank,
Honoré Van Acker, Willy Bol, Toine Roefs en Robert Van Gestel e.a.
De vriendschap tussen René Cools en Herman is tot nu nog altijd niet
verbroken, vorig jaar hebben zij samen hun 75e verjaardag nog gevierd.
In 1942 was de kleuterschool voorbij en ging hij naar het 1e studiejaar
van de jongensschool in de Batkinstraat. Klasgenoten destijds waren
René Lamagie, John Vercammen, Pierre Soffers, Walter Demaeyer, Louis
Lathouwers, Albert Van Looy, Willy Van den Hof, François Huysmans,
Emile Verborgt en de slimste van de klas Leo Kwisthout. In hetzelfde jaar
werd Herman lid van de KSA Sint-Hubertus. De jeugdgroepering was een
welgekomen plaats om zijn ongebreidelijke energie kwijt te raken.
Avontuurlijk en spannend waren de oorlogsjaren voor deze jonge kerels
maar verschrikkelijk de bombardementen op de Erla-fabriek waarvan zij de
resultaten langs de straten zagen passeren. Later eindelijk de bevrijding,
een heerlijk moment van vreugde en opluchting.
Winterhulp kwam juist op tijd voor Herman. Hij moest voor zijn gezondheid
voor enkele maanden naar de kolonie in Kapellen/Heide-Kalmthout.
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In 1950 was het gedaan in de Batkinstraat en ging Herman naar de
Prins Leopoldstraat en koos voor de handelstudies. Deze werden vroeg
onderbroken omdat gaan werken in die tijd “in” was.
Via zijn lange loopbaan in de maritieme verzekering, kwam Herman later
in de havenactiviteiten terecht en leidde hij een bureau voor markage
en controle bij het lossen en laden van schepen. In 1997, na 47 jaar
beroepsactiviteit, ging Herman met pensioen.
In 1959 trad Herman in het huwelijk met Hélène Van Dyck die haar
handelstudies in de Willem Van Laarstraat had gedaan. In 1960 werd het
huwelijk bekroond met een dochter Karin, die samen met schoonzoon
Ronny er voor zorgden dat kleinkinderen Katrien en Mats de familie
kwamen vervoegen.
De éérste stap in de bergwereld
begon voor Herman zeer vroeg.
Voetballen bij Berchem Sport
was niet helemaal zijn ding. In
de bergwereld van Duitsland en
Oostenrijk zette hij zijn éérste
stappen in een grootse wereld
die de zijne zou worden voor
vele jaren.
Een zware knie-operatie in
1972 hield Herman niet tegen
om deel te nemen aan een
internationale expeditie naar
de Himalaya-Nepal in 1973.
Enkele bergen van boven de
5000 meter werden met succes
beklommen. De passie en
Herman Detienne in het Himalaya-gebergte
bezetenheid voor de bergen
Nepal - 1980
was definitief losgebroken.
Op één van zijn expedities nam Herman het wapenschild van Berchem
mee in zijn rugzak. Mevrouw R. Suerinckx-De Marbaix, toenmalige
burgemeester, ontving Herman op het Gemeentehuis en overhandigde
hem een plaket van de gemeente.
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In 1982 was hij co-leider van de 1ste Belgische Himalaya-Expeditie naar
een berg van boven de 8000 meter. De keuze viel op de Dhaulagiri,
8172 meter hoog. Voor deze expeditie nam Prinses Paola de hoge
bescherming waar. Het resultaat was schitterend: 5 belgen stonden
in mei 1982 op de top van deze reus. Enkele maanden later werd het
Belgische team ontvangen op het Koninklijk Paleis te Brussel door
Koning Boudewijn.

Herman Detienne met Mount Everest - 8848 meter

Nu moest hij nog hogerop: de Mount Everest.
Herman kreeg van de Nepalese regering de toelating om de Everest te
beklimmen in de winter van 1988. Deze “permit” kostte 10.000 Dollar.
De voorbereiding naar deze expeditie duurde meer dan 5 jaar. Er moest
een sterk team van alpinisten gevonden worden, een doktersteam,
voedingsspecialisten, radio- en klimmateriaal voor op grote hoogte,
logistieke voorbereiding, het aanwerven van 250 Nepalese dragers en
een tiental sherpa’s. Ook werd beroep gedaan op een drietal Poolse
klimmers, de specialisten van winterbeklimmingen. De totale kost voor
deze gigantische onderneming bedroeg 375.000 euro. Op 5 jaar tijd
had Herman dit bedrag samengebracht dankzij de steun van grote
firma’s en genereuze sponsors.
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Z.K.H. Prins Filip nam de hoge bescherming waar. Tijdens een trainingskamp in Freyr konden de deelnemers aan de Everest-expeditie het bezoek
verwelkomen van Prins Filip die een Belgische vlag overhandigde aan
expeditieleider Herman Detienne. Ook de Europese Commissie ontving
Herman in Brussel en hij kreeg een kleine Europese vlag uit de handen
van Willy De Clercq, Europees commissaris.

Een hulpfonds werd in het leven geroepen voor de weduwe en 2 kinderen.
Voor deze nobele daad ontving de Belgian Himalayan Club waarvan
Herman Detienne de voorzitter was, uit handen van Vlaams Minister Hugo
Weckx de fair-play prijs.
In 1990 nam Herman Detienne contact met een Nieuw-Zeelandse
Everest expeditie en kon hij Rudy Van Snick als deelnemer financieren.
Met succes want op 10 mei 1990 stond Rudy Van Snick op de top van
de Everest. Eindelijk ging voor Herman zijn “levensdroom” in vervulling.
Intussen had Ingrid Baeyens, ’s werelds beste vrouwelijk alpiniste, een
indrukwekkende palmares bijeen geklommen. Weer was het Herman
die alles in het werk stelde om ook Ingrid een kans te geven op het dak
van de wereld te staan. Op 12 mei 1992 was het de beurt aan Ingrid om
de Everest te veroveren.
De uitgeverij Lannoo besteedde veel aandacht aan Herman’s activiteiten
en het was dan ook deze uitgeverij die de 2 boeken, geschreven door
Herman over zijn expeditie-ervaringen, publiceerde. Deze boeken zijn
reeds lang uitverkocht. Intussen waren Sir Edmund Hillary en Reinhold

Ontvangst Koninklijk Paleis te Brussel in 1990. Koning Boudewijn, Herman Detienne
en Rudy Van Snick ter gelegenheid van éérste Belg op de Everest.

De 1e Belgische Everest Expeditie had een zeer zware tegenslag te
verduren. Rudy Van Snick, onze beste alpinist, naderde de top op
23 december 1988 samen met de sherpa’s Ang Rita en Lhakpa Dorjee.
Een overwinning lag voor het grijpen maar het noodlot sloeg toe...
150 meter onder de top van de hoogste berg ter wereld werd Lhakpa
Dorjee getroffen door een hersenoedeem. Met bewonderenswaardige
inspanningen werd de sherpa naar Kamp 4 gebracht op 8000 meter.
Dezelfde nacht overleed deze sherpa in zijn tent. Herman besloot de
expeditie te stoppen uit respect voor de familie van de overleden sherpa.
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Herman Detienne en Rudy Van Snick op de top van de Mount Vinson op Antarctica.
23 december 1995 – met handtekening van Koning Albert II
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Messner op bezoek geweest bij Herman. De Elisabethzaal in Antwerpen
was uitverkocht voor Messner, zoals ook de Arenbergstudio voor de eerste
Everest beklimmer Sir Edmund Hillary.
1995 was dan weer een mijlpaal voor de bergfanaat, Herman Detienne.
Koning Albert II nam het peterschap waar over de Belgische Antarctica
Expeditie met de beklimming van de Mount Vinson, 5120 meter. Samen
met Rudy Van Snick beklom Herman de hoogste berg van Antarctica op de
zuidpool . Op 23 december stonden zij bij minus 25° op de top van deze
ijsreus.
Een audiëntie samen met zijn echtgenote bij Koning Albert op 13 maart
1996 was een bekroning voor het succes van een jarenlange passie in
Himalaya Nepal en Antarctica en het definitief einde van zijn avontuurlijke
tochten.

Audiëntie Koninklijk Paleis te Brussel op 13 maart 1996.

Het was mooi geweest en Herman bracht het er levend vanaf in tegenstelling
tot véél van zijn bergvrienden over de gehele wereld, die nu rusten op de
flanken van de Himalayareuzen.
q
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Kerk en Parochie
De Berchemse parochies en kerken
door Mia Verbanck

Sint-Willibrordus - Het interieur - Deel 2
Het monument ter ere van Theophiel Roucourt

Tegenover het praalgraf voor Marie-Anne de Berchem bevindt zich in
het hoogkoor een herdenkingsmonument voor pastoor-deken Theophiel
Roucourt.
WIE WAS THEOPHIEL ROUCOURT?1
Theophiel Jan Emmanuel Roucourt werd geboren in Diest op 16 september
1834. Hij werd priester gewijd op 16 september 1858. Van 1 oktober 1858
tot 23 februari 1874 was hij leraar dichtkunst en pedagogie aan het
Klein-Seminarie in Mechelen.
Theophiel Roucourt was intussen op 6 februari 1870 één
van de stichters geworden van
de Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taalkunde. Van
bij de start tot in 1876 was hij
secretaris-penningmeester.
De Maatschappij had tot doel
“de wetenschappelijke studie
der moedertaal in Zuid-Nederland te bevorderen”.
Zijn ontwerp van statuten dat
met lichte wijzigingen aangenomen werd, bleef jarenlang richtinggevend voor de
nu nog bestaande“Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis”.
Hij bleef lid tot 1886.
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In het kader van de studie van Nederlandse taal en letterkunde verrichtte hij vooral grammaticale arbeid. Op zijn palmares staan: Le Guide du
jeune poëte, ou préceptes de poésie accompagnés d’un traité complet
de versification flamande et française, Mechelen, 1867; Beknopte spraakleer der Nederlandsche taal, door het Staatsbestuur toegelaten in de
gestichten van middelbaar onderwijs, Mechelen, 1870; Eerste beginselen der Nederlandsche taal, door het Staatsbestuur toegelaten in de gestichten van lager onderwijs, Mechelen, 1870; Proeve van Nederlandsche
woordafleidkunde, ‘ten gebruike der hoogere scholen van middelbaar
onderwijs’, Mechelen, 1871; Beknopte spraakleer der Nederlandsche
taal, ten gebruike der scholen voor middelbaar onderwijs, Mechelen,
1870. Zijn “Beknopte Spraakleer” kende vele herdrukken. Van 24 februari 1874 tot 7 april 1878 was hij de eerste directeur van het Antwerpse
Sint-Norbertuscollege: aan de Sint-Jorisvest opende op 1 oktober 1874
in het voormalige Kindergasthuis Louise-Marie, gesticht door Constance
Teichmann, de eerste “Ecole Moyenne Catholique d’Anvers”. De instelling
droeg de naam van “Institut Saint-Norbert” en omvatte een lagere school
en een middelbare handelsschool.
Op 18 april 1878 – hij was toen 44 jaar – werd Theophiel Roucourt pastoor
benoemd in de Berchemse Sint-Willibrordusparochie. Zeventien jaar later,
op 23 maart 1895, werd hij pastoor-deken van het tweede Antwerpse
district. Roucourt was de grondlegger van talrijke caritatieve werken en
instellingen in het Antwerpse. Samen met monseigneur Julius Delescluze
(Brugge, 30 maart 1851-Berchem, 12 oktober 1935), de toenmalige
rector van de basiliek van het Heilig Hart aan de Merodelei, haalde hij
de Dames van de H. Familie naar Berchem om een meisjesschool op te
richten in de Sint-Hubertusstraat. In 1903 stichtten beide priesters ook
het Sint-Stanislascollege. Twee jaar later, op 13 november 1905, wijdde
monseigneur Roucourt de eerste steen van het college in. Hij had ook
J.B. Stockmans aangezet tot het schrijven van de “Geschiedenis van
Berchem”, een boek dat drie delen bevatte en verscheen in 1886.
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Theophiel Roucourt was ‘prelaat’ van de Paus (het Latijnse praelatus
betekent “aan wie de voorrang gegeven is”.), een erefunctie die verleend
werd aan verdienstelijke geestelijken. Ze mochten de titel Monseigneur
voeren. Afgaande op zijn wapenschild (zie verder) was hij ook kanunnik,
een erefunctie die door de bisschoppen verleend wordt aan verdienstelijke
of aanzienlijke priesters van hun bisdom.
Op 20 september 1908 vierde Roucourt zijn 50-jarig priesterjubileum in
aanwezigheid van kardinaal Désiré Mercier en van August Delbeke,
minister van Openbare werken.
Op 9 september 1918 vierde Roucourt zijn diamanten (60 jaar) priesterjubileum met de nodige luister, o.a. met een ontvangst op het gemeentehuis
in aanwezigheid van de kardinaal en van zijn collega-deken van het eerste
district. De burgemeester hield een feestrede. Monseigneur Roucourt
stortte 2000 frank in de armenkas. De Kerkfabriek liet een monument
oprichten en het gemeentebestuur liet de Nachtegaalstraat omdopen in
Theophiel Roucourtstraat.
In 1920 vierde hij zijn zilveren jubileum als deken van het tweede district.
Op 8 februari 1921 nam hij ontslag als pastoor-deken van Sint-Willibrordus.
Hij overleed in Antwerpen op 25 januari 1926. Hij werd 92 jaar.
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DE GEDENKSTEEN IN DE KERK

Het monument ter zijner ere bevindt zich rechts vooraan in het
hoogkoor. Het werd in 1919 door Jef Strymans gebeeldhouwd.
Het monument bestaat uit drie elementen: bovenaan een basreliëf,
daaronder een gedenkplaat en onderaan een wapenschild en spreuk.

Bovenaan op het basreliëf zien we de geknielde pastoor-deken Theophiel
Roucourt biddend voor het altaar. Kardinaal Désiré Mercier legt hem
de hand op de schouder. Op het altaar een beeld van het H. Hart: de
linkerhand uitgestrekt naar de jubilaris, de rechterhand op zijn hart. Op
het altaar zien we het gestileerde monogram IHS dat vaak verklaard wordt
als de beginletters van “Iesus hominum salvator” (Jezus de redder der
mensen) of van “In hoc signo”, verwijzend naar een gebeurtenis die de
Romeinse keizer Constantijn de Grote (ca. 285-337) overkwam: in 312 na
Christus moest hij een beslissende veldslag leveren. Op de vooravond
verscheen aan de hemel een stralend kruis met de Griekse woorden “En
Toutoi Nika”, in het Latijn “In Hoc Signo Vinces”, d.w.z. ”In dit teken zult gij
overwinnen”. Onder de indruk van de verschijning, liet Constantijn in zijn
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purperen banieren een zilveren kruis aanbrengen. En hij won! Dankbaar
bekeerde hij zich tot het christendom. Het monogram bevindt zich tussen
twee olijftakken, symbool van eeuwige vrede.

Onder het tafereel is een gedenkplaat aangebracht met een Latijnse tekst
in kapitalen die we hier laten volgen met de vertaling. Sommige woorden
zijn afkortingen, vandaar de haakjes.
CHRISTO. SACERDOTI AETERNO : QUI R(everendissi)MUM D(ominum)
UM
Aan Christus, de eeuwige priester, die de zeer eerbiedwaardige heer
THEOPHILUM ROUCOURT : DOMUS PONTIFICALIS PRAESULEM.
Theophiel Roucourt, prelaat van het Pauselijk Huis,
ALTERIUS DISTR(icti) ANTV(erpiensis) DECANUM:
deken van het tweede Antwerpse district,
PASTOREM MULTO COLENDUM
een zeer eerbiedwaardige herder
XII SACERDOTALIBUS DECORAVIT LUSTRIS:
getooid heeft met 12 priesterlijke lustra (12 periodes van vijf jaar):
GRATI ANIMO ET FAUSTIORA ADPRECANTES: SINGULARI STUDIO:
PONI:
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dankbaar (van hart) en het hogere aanroepend
ATQUE EM(inentissim)O AC R(everendissim)MO D(omi)NO D(omi)NO
DESIDERATO
en in aanwezigheid van zijne eminentie en zeer eerbiedwaardige heer, de
heer
JOSEPHO CARD(inale) MERCIER ARCH(episcopus). MECHLIN(iensis)
ADSTANTE
kardinaal Desiré Joseph Mercier aartsbisschop van Mechelen
DICARI CC(uraverunt) AEDILES COMMUNITATIS
hebben de kerkheren met bijzondere ijver (dit monument) laten oprichten
en inwijden
XIII KAL(endis). OCT(obris) A(nno) D(omini) MCMXVIII
op 13 oktober van het jaar Onzes Heren 1918.

Helemaal onderaan, tussen de twee engelenkoppen, zien we het
wapenschild van Roucourt. Uit het aantal kwasten bij de hoed kunnen we
zijn eretitel afleiden: kanunnik. Bovenaan in het schild staat een gekruist
krukkenkruis. Daaronder weer het Christusmonogram IHS. En onderaan
de spreuk “Deus meus et omnia”. Dat is een van de oudste gebeden
van Franciscus. Gewoonlijk wordt het vertaald met ‘Mijn God en mijn al’.
Letterlijk staat er in houterig Nederlands iets als: ‘God - van mij - en alles’.
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BEELDHOUWER JEF STRYMANS
Alphonse Joseph (Jef) Strymans werd geboren in Turnhout, op 24 juli 1866.
Zijn eerste opleiding genoot hij aan de
Academie van Turnhout en in het restauratieatelier van zijn vader. Hij volgde avondles
aan de Academie van Antwerpen tussen
1886 en 1890 en vervolmaakte zich tussen
1890 en 1892 bij Thomas Vinçotte aan het
Nationaal Hoger Instituut voor Schone
Kunsten in Antwerpen.
In 1894 nam hij deel aan de voorbereidende wedstrijd voor de Prijs van Rome. Hij
stelde o.a. tentoon op de ‘Exposition
universelle et internationale de Bruxelles’ in
1910 en op het 47ste Salon van de Kring
‘Kunst en Kennis’ in Gent in 1946. Hij
stichtte in 1907 de kring “Antwerpse kunstbeeldhouwers”. Hij was ook lid van de Borgerhoutse kunstkring “Eigen
vorming” (1885-1914).
Hij was leraar aan de Academie van Berchem sinds 1935. Jef Strymans
overleed in onze gemeente op 14 april 1959.
De man maakte portretten, figuren, decoratieve elementen, standbeelden
en oorlogsmonumenten. Van zijn hand zijn o.m.het beeld van Jan Renier
Snieders, een Nederlandse letterkundige, arts en schrijver. (Turnhout,
1926), oorlogsmonumenten (Florenville, 1923; Schoten, 1926, Halanzy,
Komenen, Limal). Hij maakte ook talrijke decoratieve opdrachten in
Antwerpen voor gevels langs de Leysstraat en de Meir. Je vindt ook werk
van hem in de musea van Tervuren (“Eva’s dochter”, ivoor), Dinant (“De
Wanhoop”, brons) en Antwerpen (“Borstbeeld”, marmer).
In Berchem zijn ook het grafmonument voor Frans Van Hombeeck op de
begraafplaats, en de Madonna aan de Victor Jacobslei van zijn hand.

Vroeger en Nu
uit het fotoarchief van Chris Van der Snickt

Ù Foto uit 1930: Uitbreidingstraat met “donkere brug” Op de spits van het torentje van

het oude station en de terminus van tram 9 na, bleef dit zicht ongewijzigd tot rond 1966.
Ú Foto uit 1994: De Franklinbuilding - gebouwd tussen 1992-1993.

Een volgende keer meer over de fresco’s van Ernest Wante.
Hebt u aanvullingen of verbeteringen? Ze zijn welkom bij Mia Verbanck
(mia.verbanck@skynet.be – 0495 28 65 38). Dank bij voorbaat!  q
1. Hij is al ter sprake gekomen in Heemtenberg 109, maar we konden zijn biografie sinds
de vorige nummers verder aanvullen.
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Ons Heem
Mijn jeugd in Berchem - deel 2
door Rik Blom

Zo ging alles zijn gang. En toen eindelijk, in 1944, de bevrijding door de
geallieerden kwam moesten de Duitse soldaten ons land verlaten. Maar
dat ging niet zonder slag of stoot.
Op 17 november 1944 is er nog een V2-bom gevallen op het klooster van
de school van Sint-Joanna1. Dat was schuin over onze woning.
In de Van Campenhoutstraat was het een V1-bom die veel verwoesting
aanbracht. Het verschil tussen de V1 en de V2 was dat ge de V1 hoorde
aankomen door het geluid van zijn motor, de V2 hoorde je niet. Die gaf
geen geluid maar de ravage was van allebei even erg. Zo zijn er nog vele
bommen op Antwerpen en omgeving gevallen. Het was de bedoeling van
de Duitsers om de haven te vernietigen. Het waren de eerste ‘vliegende
bommen’ op Antwerpen en op Londen. Een V1 vloog totdat de brandstof
op was en stortte dan naar beneden. De V2 was een raket.
Mijn vader (Jefke van de gazet) had het geluk aan zijn kant. Hij was in
de Berthoutstraat en hoorde de motor van de V1 stilvallen. Hij spurtte de
Sint-Lambertusstraat in en drukte zich tegen een gevel. Zo is hij redelijk
ongedeerd, op een paar diepe schrammen na, uit dit bombardement
gekomen. Hij is gekwetst door pannen die voor zijn voeten op de grond
uiteen spatten.
Mijn broer Jan en ik zaten op 17 november bij haarkapper Gaston, in
de Patriottenstraat. Wij zaten te wachten op onze beurt om te worden
geknipt. Wij zaten met onze rug aan een groot glazen raam. De kapper
zei op een bepaald ogenblik: ‘jongens gaat daar van dat raam weg, want
als er iets gebeurt en ge krijgt al dat glas op U dan zult ge er lief uit zien’.
Wij verplaatsten ons van het raam weg en geen twee minuten later brak
de ruit in duizenden stukjes. Toen we buiten gingen kijken hoorden we
zeggen dat een V2-bom op de ‘nonnekensschool’ was gevallen. Dat was
dus schuin over onze woonst.
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We zijn toen vlug naar huis gelopen om te kijken wat er nog heel was. De
ruiten waren allemaal stuk, de voordeur lag in de gang, de rolluiken staken
helemaal scheef. Iedereen was in paniek...
Op de straat lagen kapotte pannen, een geweldige stofwolk, gebroken
glas, stukken steen, het was een ware ravage. Er waren veel gekwetsten
aan hoofd, gezicht en handen van al wat rond vloog. Deze tuigen werden
vanuit Limburg en ook vanuit Duitsland op Antwerpen afgeschoten. De V1
werd van op een schietbaan afgeschoten, de V2 van op een verplaatsbare
‘Meisterwagen’.
De scholen werden gesloten en groepsbijeenkomsten werden verboden.
En zo bleef dit duren tot einde maart 1945. Het werd wat rustiger en in de
maand mei was de oorlog ten einde.
Wat nog wel voelbaar bleef was de rantsoenering. Er waren nog altijd
voor heel wat voedingswaren zegeltjes nodig. Zo waren er nog zegeltjes
nodig voor boter, brood, margarine, suiker en andere voedingsstoffen.
De zegeltjes werden uitgedeeld volgens de samenstelling van het gezin.
Na het einde van de oorlog kwamen de jongens die in de oorlog opgeëist
werden terug van Duitsland. Zoals Jos Halsberghe, Albert Peeters,
Karel Peeters, Neel Van Ishoven en nog vele andere. Zelfs twee jaar later
kwam Leon Verteurve terug thuis na een hele tocht langs Rusland om.
Toen wij voor de eerste keer met de Chiro op kamp gingen, in augustus
1945, moesten we zelf nog rantsoeneringszegels meebrengen. Ook
moesten we een pot confituur meebrengen. En toeval of niet, iedereen had
appelsienschillengelei mee. Dat was toen de goedkoopste maar de minst
lekkere.
Dat eerste kamp na de oorlog was naar Poederlee naar de Hegkapel,
gekend van de legende van de konijntjes rond de hosties. Met twaalf
man en drie leiders vertrokken we met een Rode Kruiswagen van de civiele
bescherming, voor tien dagen op bivak. Louis Peeters, Jan Reymer en
Jane Rutten waren de drie leiders. We hadden een tussenstop in Herentals
aan het college waar onze leider Louis zijn broer, Z.E.H. Jos Peeters
directeur was van het college. Hier konden we een plasje doen.
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Zoekertje

Toen ging het verder naar onze bivakplaats in het midden van de bossen.
Het was een prachtige omgeving. Bossen zo ver dat ge kon zien. En een
dennengeur, om nooit te vergeten.
In de buurt van de kapel staat een hoeveke met een schuur. In die schuur
waren wij gehuisvest. We sliepen op het stro. Zalig. Koken gebeurde buiten
op een open vuur. We moesten dus hout sprokkelen om te stoken. In alle
bossen mocht ge nog niet komen omdat ze nog niet allemaal ontmijnd
waren.
Honderd meter van onze kampplaats stroomde de Aa. Dat was een klein
riviertje met zuiver water. Ge kon de bodem zien. Daar gingen we zwemmen
of pootje baden. Ik herinner me nog dat Louis Alix in het riviertje dook en
met een fel geschaafde borstkas, vol bloed, terug uit het water kwam. Hij
diende flink verzorgd te worden. Ik herinner mij ook dat we de eerste vier
dagen aangebrande pap aten. Gelukkig kregen wij de vijfde dag bezoek
van Theo Geeraerts zijn ouders. Zijn vader was chef-kok op een schip, de
Copacabana. Dat schip was de dag daarvoor in Antwerpen aangemeerd.
Hij heeft ons uitgelegd dat we de pap ‘au bain-marie’ moesten klaarmaken.
Alles was zo opgelost.
’s Morgens na het ochtendturnen was het wassen met koud water.
Daarna gingen we naar de kerk in het dorp. Maar omdat wij niet wisten
om welk uur de missen waren kwamen we daar te laat aan. Onze leider,
Louis Peeters, vroeg aan de pastoor om te mogen communiceren.
Maar die man werd zo kwaad dat onze goesting over was.
Alle gekheid op een stokje. Voor mij was dit bivak het eerste, het beste en
het meest onvergetelijke kamp bij de Chiro en voor herhaling vatbaar.
							

wordt vervolgd

q

Toelichtingen:
1. Zie hierover ook het artikel van Karel Nicolaï van novemberdecember 1999 in Heemtenberg 42: ’55 jaar geleden. Een ramp
om nooit te vergeten’.
Er vielen 32 doden: 30 zusters, een huishoudster en de tuinman.
Gelukkig was de school gesloten.
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Gezocht en gevonden: Le Mont Noir

De “Mont Noir” te Kalmthout in 1933.

In ons vorige nummer van Heemtenberg vroeg Ludo De Vogelaer,
voorzitter van de heemkundige kring Hever-Stam uit Sint-Amands of we
hem misschien konden helpen.
In mei hielden zij een tentoonstelling rond de kunstschilder Frans De
Vadder. Het vermoeden was dat de foto die ze ons bezorgden, een foto
was van het huis was waar de kunstschilder in Berchem gewoond had.
Zodra de foto bij ons team kwam, waren er al snel enkele speculaties over
de locatie. Enig zoekwerk, via Google Earth (een programma waarin je
satellietbeelden kan bekijken en makkelijk via hun zoekmachine de juiste
locatie op de wereldbol kunt terugvinden), leverde topografisch gezien
geen resultaten op. Vermits in ons archief geen gelijkaardige foto bestond,
dan maar op het internet verder gezocht. Dit bracht ons onverwachts in
Kalmthout terecht...
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Het huis bleek een chalet te zijn met de naam “Le Mont Noir” dat zich
bevond op een stuk heidegrond in Kalmthout.
Het bewuste stuk grond, gelegen in de Kriekelaren, was gemeenteheide
tot 1843. In dat jaar werd het verkocht en sindsdien hebben acht eigenaars
elkaar opgevolgd. De derde eigenaar, Firmin Mignot, een Brussels
industrieel, trok er een landhuis op.
Dit landhuis was een voormalig Roemeens paviljoen van een
wereldtentoonstelling. Hij doopte deze chalet Le Mont Noir, de woordelijke
vertaling van Zwarte Heuvel. Heuvel is de woonkern bij het station van
Kalmthout. Dat was de dichtstbijzijnde bewoonde buurt van waaruit hij
zijn afgelegen landgoed kon bereiken. Vermoedelijk verwijst de naam ook
naar de ligging die zo genoemd werd op de eerste kadasterkaarten als
“Eynd van den Zwartenheuvel”.
De 7de eigenaar, Bernhard Bernsohn, Antwerps diamanthandelaar, wilde
er een recreatieoord uitbouwen met zwemgelegenheid. Hij vroeg toelating
om een asseweg en smalspoor aan te leggen naar Heide-Station. Dit
verzoek was de druppel die de emmer deed overlopen en het is naar
aanleiding hiervan dat de Koninklijke Vereniging Natuur- en Stedenschoon
werd opgericht (1910) om te protesteren tegen dergelijke plannen. Het
smalspoor was klaar in 1914. Maar de Eerste Wereldoorlog maakte een
einde aan de wilde dromen.
Duitse militairen en smokkelaars namen er hun intrek en brachten
verwoestingen aan. In 1930 was het totaal verkrot en het smalspoor was
onder het zand bedolven.
De volgende eigenaar, Hector Carlier, liet er in 1941 naast de houten
ruïne een riante villa bouwen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het huis
geplunderd en tot de laatste steen gesloopt. Alles wat niet te heet of te
zwaar was, werd weggehaald, op de funderingen na.
Eind 2009 kon het Agentschap voor Natuur en Bos het gebied van de
Mont Noir aankopen.
Mocht u nog heemkundige raadsels, foto’s of vragen hebben die u graag
opgelost wil zien...
Stuur ze door per e-mail op heemtenberg@heemkundeberchem.be q
pag. 38

Heemtenberg nr. 111

Harry’s Boekenbak
Statiestraat 67
2600 Berchem
Tel. 03 218 69 74
E-mail: harrysboekenbak@skynet.be
Website: www.harrysboekenbak.be
Openingsuren: Maandag van 13.00 tot 18.00
Dinsdag t/m Zaterdag van 9.30 tot 18.00

