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Heemkringleven
Het werkjaar 2011 zorgde zo wat voor een leegloop van onze raad van
bestuur. Walter Backx, bestuurder, overleed op 1 maart 2011, Jos
Van der Heyden, bestuurder-waarnemend secretaris, gaf zijn ontslag
om gezondheidsredenen en René Lamagie, bestuurder-verslaggever,
bood om familiale en gezondheidsredenen eveneens zijn ontslag aan.
Frans Bertels, bestuurder-penningmeester gaf reeds enkele maanden
te kennen dat hij eind 2011 zijn taak zou neerleggen en zijn opvolger
penningmeester wegwijs wou maken in het financiële wel en wee van
onze kring.
Reeds lang zochten we naar nieuwe bestuursleden die interesse toonden
voor heemkunde, maar steeds stootten we op dezelfde antwoorden: “te
weinig tijd, ik ben reeds werkzaam in de een of andere vereniging en wens
me niet meer te binden”. Hopeloos zoeken. Maar eens komt er licht aan
het eind van de tunnel. Rond dezelfde tijd boden zich drie kandidaten aan.
Luc Van den Bempt bood zich als eerste aan en onder de hoede van Frans
Bertels klaargestoomd tot nieuwe penningmeester. Bovendien is Luc de
schoonzoon van onze eerste secretaris Leopold Goos en kunnen we
zeggen dat het in de familie blijft.
De tweede kandidaat was Marc Kelders, zeer gespecialiseerd in alles wat
het voormalige Sint-Mariagasthuis betreft.
Tenslotte kwam Harrie Van Camp opdagen die vooral interesse betoonde
in alles wat heemkunde betreft en vooral voor ons eigen district.
In de algemene statutaire vergadering van 24 februari 2012 werd nota
genomen van het overlijden van Walter Backx en het ontslag van Jos
Van der Heyden, René Lamagie en Frans Bertels. In dezelfde vergadering
werden de drie nieuwe kandidaten door de algemene vergadering
met algemeenheid van stemmen aangesteld. Marc Kelders voor het
zoldermuseum, Harrie Van Camp als verslaggever en Luc Van den Bempt
tot penningmeester. Paul Gysen werd aangesteld als secretaris.

Tot slot willen we de ontslagnemende leden danken voor hun vele jaren
inzet ten bate van onze kring. Wij hopen hen nog vele jaren als leden
te mogen kennen en dat zij nog vele jaren in goede gezondheid mogen
doorbrengen.
Wat de museumplanning betreft nemen we op zondag 22 april 2012 deel
aan de erfgoeddag en op 3,10 en 17 juni 2012 aan de Heemkundezondagen.
Op 28 april 2012 houden we onze algemene ledenvergadering in Huize
Berchem (hoek Grotesteenweg/Driekoningenstraat). Een inschrijvingsformulier vind u in dit nummer. Graag inschrijven via dit formulier. Alvast
bedankt.
Walter Gysen - Voorzitter q

Erfgoeddag 22 april 2012
In samenwerking met het district vieren we op 22 april 2012 “Erfgoeddag”
waar we speciaal aandacht trekken op ons Berchems erfgoed.
We zetten die dag speciaal het paviljoentje in het licht, in de wandeling
het “Slangenhuisje”, genoemd naar de slingerende slangfiguur die op het
dak stond. Ter gelegenheid van deze dag wordt het slangfiguurtje terug
geplaatst en krijgt dit historisch gebouwtje zijn verdiende naam terug.
Daarna volgt nog een geleide wandeling die ook langs ons zoldermuseum
zou komen. Voor deze gelegenheid houden we een fototentoonstelling
over de evolutie van de omgeving Pulhof–Fruithof. Ook een plan van de
firma Amelinckx over het Pulhof met bijgebouwen komen hierop voor.
Ons museum is zoals gewoonlijk open van 14 tot 17 u.

We zijn ervan overtuigd dat met deze versterking ons bestuur terug de
kracht zal vinden om er volop tegen aan te gaan.
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Algemene Ledenvergadering
28 april 2012

Hernieuwing lidgelden

Ook in 2012 houden we onze algemene ledenvergadering ook dit
jaar in Huize Berchem in de Driekoningenstraat 1 te Berchem,
gelegen op de hoek van de Driekoningenstraat en de 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 2011
3. Financieel verslag werkjaar 2011
4. Begroting 2012
5. Jaarplanning 2012
6. Vragen staat vrij
Hierna sluiten we af met een vieruurtje
bestaande uit koffie of thee naar
keuze met gebak. Daarna kan
er nog gezellig tussen pot en
pint nagepraat worden.
Omdat we het zeer democratisch
willen houden vragen we ook dit jaar
geen deelname in de onkosten.
We verzoeken u dan ook onderstaand
formulier ingevuld terug te zenden
aan het secretariaat:
Auwersstraat 34, 2600 Berchem en
dit vóór 25 april 2012.
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Vele van onze leden hebben intussen hun lidgeld reeds betaald.
Dit jaar mogen we zelfs een aantal nieuwe leden en ereleden welkom
heten.
Het lidgeld voor 2012 blijft, zoals de vorige jaren, ongewijzigd:
Familiaal lidgeld
10 Euro
Steunend lid
15 Euro
Erelid
30 Euro
De betaling kunt u regelen via overschrijving of via thuisbankieren
met uw pc op het rekeningnummer IBAN BE53 0680 7122 0053
van de Kring voor Heemkunde Berchem vzw.
Vanaf 2012 sturen we nog enkel lidkaarten naar de leden die
dit nadrukkelijk wensen. Gelieve daarom bij uw betalingsmededeling
te vermelden “lidkaart ja of nee”.
Een overschrijvingsformulier kunt u aanvragen bij onze penningmeester Luc Van den Bempt op het telefoonnummer 03 457 48 40 of
via info@heemkundeberchem.be.
Indien we geen verdere betaling van u ontvangen voor 2012, zal
u na deze uitgave van Heemtenberg geen verdere exemplaren
meer ontvangen.
Jammer genoeg zult u dan niet langer op de hoogte zijn van de
activeiten van onze heemkundige kring en niet langer kunnen
genieten van de heem- en geschiedkundige artikels over ons
geliefde Berchem.
q
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Zoldermuseum “Schaliënhoeve”

Rooiplein 6, 2600 Berchem
Het museum is maandelijks geopend elke 2de en 4de zondag.
De toegang is gratis.

Heemkundig Erfgoed
Met honderden oude foto’s van Berchem
Zondag 22 april 2012
“Erfgoeddag” (Wandeling “Slangenhuis”)

door Jos Vandermaelen
Als nieuwe aanwinst voor 1958-1959 was er Fons Op de Becq die na zijn
debuut bij Lierse enkele jaren bij Sporting Charleroi het mooie weer had
gemaakt en nu terug in het Antwerpse kwam voetballen. Deze transfer bleek
dit seizoen alleszins een meevaller, want Fons ontbrak slechts bij 3 matchen.

Typeploeg 1958-1959 :
keeper: Leysen Louis
backs en stopper: Goris Leo / Vets Marcel / Dries Marcel
halfbacks: De Groote Oscar / De Vos Fons
binnenspelers: Schellens Frans / Busschots Roger
buitenspelers-midvoor: Op de Becq Fons / Verfaillie Leo / Vercammen John

Zondag 13 en 27 mei 2012
Eigen collectie
Zondag 3 - 10 – 17 juni 2012
Heemkundedagen “WOONCOMFORT”
Telefoon vroeger en nu (ATEA)
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
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Berchem Sport 1957 – 1960:
De langzame teruggang (deel 2)

Ons Heem
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De zevende speeldag op 2 november viel Leo Goris in de eerste helft uit
met meniscusletsel, zodat er verzachtende omstandigheden waren voor de
0-3-nederlaag tegen FC Luik. Leo werd de volgende week voor de derby op
Antwerp op de backplaats vervangen door de debuterende René Cools.
Rood-wit won met 5-2 en Berchem zakte daardoor naar de dertiende
plaats met één punt voorsprong op de voorlaatste Olympic Charleroi.
De elfde speeldag op 7 december stond voor Berchem thuis tegen Olympic het eerste degradatieduel op het programma. Marcel Dries en stopper Roger Busschots moesten wegens kwetsuur het terrein verlaten en
met negen tegen elf sleepte Berchem een punt uit de brand. Volgens de
krant lag het gebrek aan beteugeling van de aangewende ruwheid aan de
basis van de ontaarding. Zo kreeg Gilbert Cools de gelegenheid om de
volgende week op Lierse naast broer René zijn laatste match in het fanionelftal te spelen. De voorlaatste wedstrijd van de heenronde kwam rode
lantaarn Tilleur naar het Rooi, won met 0-2 en kwam op één punt van de
geel-zwarten.
Het eerste weekend van 1959 stond in het teken van de plundering van
politiecommissariaten en winkels door inlanders tijdens hevige rellen
in Leopoldstad. Van de ene dag op de andere bevond de Belgische
bevolking zich in het tijdperk van de dekolonisatie. Berchem moest op
zondag 4 januari naar rechtstreekse concurrent FC Beringen en ondanks
Heemtenberg nr. 110
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het wederoptreden van Marcel Dries als midvoor werd het een 5-2nederlaag met een ex aequo met de voorlaatste CS Verviers tot gevolg.
Ook voor Berchem luidde dus de alarmklok en was het de hoogste tijd
om zich te herpakken.
Wegens een afgelaste match was de volgende wedstrijd pas 3 weken later.
Met 11 tegengoals in de laatste 3 matchen stelde zich het probleem van de
verdediging: René Cools en Marcel Vets verdwenen voorlopig uit de ploeg
en, wat men een jaar geleden voor onmogelijk zou gehouden hebben,
ook Louis Leysen werd vervangen; John Vercammen werd linksback en
behield die plaats tot het einde van het seizoen.
Met die omgevormde ploeg werd thuis tegen Standard gelijkgespeeld, maar
een week later na een 3-0-verlies op Anderlecht zakte Berchem naar de
voorlaatste plaats met 2 punten achterstand op de 14e Tilleur. Deze match
was de laatste in het fanionteam voor Jos Wattelé, wiens rechtsbuitenplaats voor het verdere seizoen door Fons Op de Becq ingenomen werd.
De volgende 6 matchen leverden 6 punten op en brachten slechts één
nederlaag, maar er waren wel 3 punten uit de 2 derby’s bij. De ploegen
uit 1e afdeling, ook de Waalse, waren het brutale en defensieve spel van
Verviers hartsgrondig beu en de ontmoetingen met het eveneens bedreigde Berchem waren voor Antwerp en Beerschot een welgekomen gelegenheid om hun stadsgenoten puntengewijs een hart onder de riem te steken.
In de door de Rooi-ploeg met 1-0 tegen Antwerp gewonnen wedstrijd was
het bij de bezoekers alleen rechtsbuiten Theo Rossen die zich met hart en
ziel inzette en misschien daardoor wel in het vizier kwam van het Berchembestuur dat hem enkele maanden later aanwierf. In het commentaar
over deze match formuleerde Volksgazet van 9 maart het zo: “geel-zwart
bleef kranig meester over een tegenstander, waarvoor het resultaat niet
zulk enorm belang had en die daardoor de stimulans miste, die Berchem
naar de zege voerde”.
Op 15 maart trok Berchem naar het gezellige, reeds met lentebloesems
getooide Dudenpark en kon daar tweemaal een achterstand ophalen. Het
was zelfs dichter bij de overwinning dan Union. “Berchem herademt en
heeft haar supporters, die voor enkele weken tot de meest zwartgalligen
van het land behoorden, een nieuwe dosis hoop en moed gegeven” (Volksgazet 16/3/59).
Het keerpunt in de competitie situeerde zich voor Berchem op woensdag
25 maart, een zachte lenteavond, als de in januari afgelaste wedstrijd bij
Gantoise gespeeld werd. De helden van de match waren Fons Op de
Becq die het enige doelpunt scoorde en uitblinker Louis Leysen die langs
pag. 10
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de grote poort terug in het eerste elftal kwam. Dankzij deze zege klom
Berchem al naar de 11de plaats op 3 punten van de voorlaatste.
Na de volgende speeldag op 5 april een vierpuntenmatch tegen Olympic
met 3-1 verloren te hebben verzeilde Berchem met nog 5 wedstrijden te
spelen en op 3 punten van de voorlaatste Racing Doornik terug in de
gevaarlijke zone.
Daarna begon de voorlijn echter op volle toeren te draaien: de kwieke
buitenspelers Fons Op de Becq en Frits Darmont, de technisch onderlegde
binnenspelers Frans Schellens en Frenne Van Dijck en vooral midvoor Leo
Verfaillie, die naast een uitstekende traptechniek ook tor-instinct bezat,
zorgden ervoor dat de laatste 5 wedstrijden evenveel overwinningen
werden met in totaal 18 doelpunten of gemiddeld 3,6 per match. Leo nam
de helft van die goals voor zijn rekening; het was trouwens sinds het
vicekampioen was geweest, niet meer gebeurd dat Berchem zich op korte
tijd zo productief had getoond.
Op 12 april werd Lierse met 4-1 overwonnen, twee weken later won
Berchem met 4-2 het belangrijke duel tegen St.-Truiden, ook nog niet
zeker van het behoud, dankzij een daverende start met 2 goals in de
eerste 8 minuten. De week daarna lukte Leo Verfaillie een hattrick tegen
het degraderende Tilleur en stelde Berchem zich door een 3-4-zege
ook wiskundig veilig.
De laatste match tegen Beringen op 10 mei werd een walk-over voor geelzwart. Een halfuur voor het einde was het o.a. dankzij een nieuwe hattrick
van Leo Verfaillie al 5-0. Dan begon de hoge temperatuur door te wegen:
Berchem voelde de zon branden en had er blijkbaar genoeg van, zodat de
Limburgers nog twee goals konden maken. “Geel-zwart besluit in schoonheid; de voorlinie, dat grote zorgenkind, leverde een opperbeste prestatie en
de zelfzekerheid, waarmee de actie vooral bij de jongeren ging, mag alleszins het beste doen verhopen voor September” (Volksgazet 11/5/59).
Met de prestaties van de afgelopen maand in het achterhoofd waren ook
vele supporters van mening dat volgend seizoen een plaats onder de top
vijf een reële mogelijkheid was.
Eindrangschikking:
1. Anderlecht
10. Berchem
15. Rac. Doornik
Topschutters:
Verfaillie Leo
Schellens Frans
Heemtenberg nr. 110

M
30
30
30

W
19
9
5

V
5
11
18

D
6
10
7

GV
72
47
37

GT
23
61
83

P
44
28
17

16
14								  
q
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De broederschap van de Heilige Apollonia te Berchem
door Hugo Lambrechts-Augustijns
In het kerkarchief van de Sint-Willibrorduskerk bevindt zich een dossier
over de Broederschap van de Heilige Apollonia. Uit de datering van de
documenten (figuren 1, 2 en 3) kan worden afgeleid dat deze broederschap
meer dan 84 jaren actief was te Berchem.
De biografie van Apollonia van Alexandrië is onzeker. Deze heilige uit
Egypte zou geleefd hebben in de tweede eeuw na Christus.
Haar moeder zou van haar bevallen zijn na een vurig gebed
tot de Maagd Maria. Ten tijde
van de Romeinse soldatenkeizer Decius werd zij in het jaar
249 gevangen genomen omdat zij haar geloof niet wilde afzweren1. Apollonia betekent in
het Grieks ‘kracht’2. Haar naam
was reeds vóór onze tijdrekening volksgeliefd in Griekenland.
Apollonia werd gefolterd en volgens Dionysius, bisschop van
Alexandrië, werden alle tanden
uit haar mond getrokken en haar
kaakbeen verbrijzeld.
Toen men Apollonia dreigde levend te verbranden, vroeg zij een
korte bedenktijd. Zij maakte gebruik van de onoplettendheid van
haar bewakers en sprong zelf in
Figuur 1 – Kerkarchief Sint-Willibrordus
het vuur. De jonge kerk vroeg zich
foto HLA
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af of deze daad als een marteldood of als een zelfmoord moest
beschouwd worden. In de vierde eeuw pleit de kerkvader Augustinus
in zijn Civitate Dei haar vrij van zelfmoord. In het martelarenboek
staat dat Apollonia deze daad stelde ‘terwijl het vuur van de Heilige Geest
haar hart in vlam zette.’ Haar attributen zijn een nijptang, een tand in de
hand en het vuur. Vaak zit een tand in de tang. De palmtak die zij in haar andere hand draagt staat symbool voor het overwinningsteken van het martelaarschap (figuren 4 en 5). Een boek in haar hand duidt op de prediking
van het evangelie aan de ongelovigen. Volgens sommige verhalen werden
haar tanden niet uitgetrokken met een tang, maar uitgeslagen met stenen.

Figuur 2 – Kerkarchief Sint-Willibrordus

foto HLA

Apollonia is de patrones van de tandartsen, de tandtechnici en de tandpijnlijders. Haar feestdag wordt op 9 februari gevierd. Zij wordt ook aanroepen
tegen hoofdpijn3.
Apollonia was een ‘virgo presbytera’ of diacones. Zij hielp bij de verzorging
van zieken en armen. In de iconografie wordt zij meestal als een jonge
maagd weergegeven, terwijl zij eerder een dame op rijpere leeftijd was. In
de verhalen veranderde zij van een oudere diacones in een mooie jonge
Heemtenberg nr. 110

pag. 13

prinses, dochter van koning Eusebius, die maagd wilde blijven omwille
van Christus. Door haar een koningskind te maken is zij door het afzien
van aardse rijkdom nog een groter voorbeeld voor het volk.
Het begin van de verering van Apollonia is duister. Haar naam komt voor in
verschillende martyrologia van de 9de eeuw. Florus van Lyon ( rond 860)
plaatst haar naamfeest op 20 februari. Ado van Wenen (Champagne °799
- 16 december 875) neemt 9 februari als herdenkingsdatum.
In Duitsland is Apollonia een van de ‘vierzehn Nothelfer’ of Veertien Heilige
Helpers in nood. Zij zijn de eerste hulpverleners bij allerhande ziektes en
aandoeningen.

Sint Apollonia’s hoofd werd bewaard in de Santa Maria Transtiberina (ook
Transtevera genoemd) te Rome. Haar wapens (Engels: arms4) bevinden
zich in de basiliek van Sint-Laurentius buiten de Muren (San Lorenzo fuori le
Mura). Deze kerk is een van de zeven pelgrimskerken van Rome. Delen van
haar kaak rusten in de Sint-Basilkerk. Andere relieken van de H. Apollonia
bevinden zich in de Jezuïetenkerk van Antwerpen (Carolus-Borromeuskerk),
de Sint-Augustinuskerk van Brussel, de Jezuïetenkerk van Mechelen
(Sint-Pieters en Pauluskerk op de Veemarkt), de H. Kruiskerk van Luik,
in de schatkist van de kathedraal van Porto en in verschillende kerken te
Keulen. Het reliek is dan enkel een tand of een beensplinter.
Als kinderen een melktand verloren moesten zij deze over hun hoofd
werpen in de richting van het H. Apolloniabeeld. Zij mochten niet omkijken
maar wel zeggen:
“Tand, tand, een andere tand, volgend jaar een nieuwe tand.”5
Paul Van Zummeren kende nog een ander gezegde bij dit ritueel6:
Sinte-Aplontje, zo dicht bij de Heer,
daar hebt ge uwen ouden tand weer.
Geef me gauw een andere tand
die er vaster in staat
en er nooit meer uitgaat.
De H. Apollonia is eeuwenlang een zeer populaire heilige geweest, toen
tandbederf een algemene kwaal was. De tandheelkunde was voor veel
mensen onbereikbaar. Wanneer de tandpijn niet overging na aanroeping
van de H. Apollonia had de volksgeneeskunde nog tal van recepten om de

Figuur 3 – Kerkarchief Sint-Willibrordus

foto HLA

William Shepard Walsh somt een aantal plaatsen op waar relieken van de
H. Apollonia bewaard werden. Het belangrijkste deel van haar overblijfselen
bevonden zich in de Sint-Apolloniakerk te Rome. Deze kerk en klooster
werd gesticht in 1300 door Plautia Pierboni.
pag. 14
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pijn te verlichten of te verdrijven.
De verschillende legenden over Apollonia maken haar personage
ongeloofwaardig. Dit wordt nog versterkt door de hoeveelheid relikwieën
die aan haar toegeschreven worden. Het melkgebit telt slechts 20 tanden.
Het volwassen menselijk gebit heeft 32 blijvende tanden en kiezen.
Heemtenberg nr. 110
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Het aantal vereerde Apolloniatanden is er een veelvoud van. Volgens Pater
Van Nueten zou de verzameling tanden en overblijfselen uit de mond van
Apollonia in Rome in de achttiende eeuw al meer dan 20 kg wegen7.

ATEA, een Berchems bedrijf
door Jan Verhelst - Vrienden van het ATEAmuseum

× Figuur 4
Felix Timmermans

Inleiding
Wie in Berchem over industrie praat, komt ontegensprekelijk bij ATEA
terecht, een elektrotechnisch bedrijf dat 80 jaar in de Boomgaardstraat
was gevestigd, alvorens het uitweek naar een industriepark in Herentals
in 1972.
In een eerste artikel geven we een algemene indruk, en in het kader van
de komende heemkunde-zondagen rond wooncultuur, heffen we een tipje
van de sluier rond de impact van het telefoneren op het wonen.

Figuur 5 Ø
Portret van de heilige
Apollonia (geschilderd
door Bernardino Luini,
(°1475- 1533) in het
Heiligdom van de
Heilige Maagd,
Saronno, Italië).

Voetnoten bij “De broederschap van de Heilige Apollonia te Berchem”
1. Annales Ecclesiastici (A° 252, nr. 4) stelt het martelaarschap van de Heilige
Apollonia onder de regering van Philippus in het jaar 252, ofschoon die keizer in
249 al verdwenen was. Andere bronnen spreken van Deciius (249-251) Kardinaal
Caesar Baronius geeft de brief van Dionysius weer, die de vervolging,door Decius
van Apollonia, Metras, Quinta en Serapion verhaalt, in de Historia Ecclesiastica
van Eusebius (Migne, P.G. XX, kol. 606-607) Baronius publiceerde zijn werk
tussen 1588 en 1607 als antwoord op de Lutheran Historia Ecclesiae Christi.
2. Apollonia en aanverwante namen als Apollinaria, Apollinaris, Apollinaire (Fr.)
betekenen ook: de aan (de god) Apollo toegewijde, of ‘tot Apollo behorend’.
3. J. Geussens, Volksbeewegen voor ziekten van mens en dier, in: Verhandelingen
van de katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, verhandeling 392, Antwerpen,
1947, p. 9.
4. De term ‘arms’ in de tekst van William Walsh is ons niet duidelijk.
5. Stijn Van der Linden, De heiligen, Amsterdam-Antwerpen, 1999.
6. Paul Van Zummeren, Margriet houdt haar water niet, ’s-Gravenhage, 1995,
p. 30.
7. Hervé Daras, Verering van tandheiligen, resp. van de H. Apollonia in de
provincie Antwerpen, anno 1991-1992, in Scilla, jaarboek 1992, 25 jg., p. 43.
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Situering: België een grote industriële natie op het einde van de
19de eeuw
Toen Alexander Graham Bell in 1876 de telefoon uitvond, was het kleine
België een wereldwijd bekende natie. Onder Leopold II werd ons land
immers een grote industriële natie in de wereld1.
In dit commercieel en industrieel hart van Europa vond de uitvinding van
de telefoon als het ware een voorbestemd ontplooiingsgebied, zodat ook
daar de telefonie-industrie zich ontwikkelde.
Oprichting Bell Telephone Manufacturing Company (1882)
Het Amerikaans bedrijf Western Electric, dat het octrooi van Graham
Bell in productie nam, was zich bewust van de enorme mogelijkheden
van de Europese markt, en importeerde aanvankelijk zijn telefoons en
telefooncentrales vanuit de USA naar België. Toen ze vaststelden dat
het trans-port en de importrechten vrij duur waren, beslisten ze tot de
oprichting van een Europees filiaal. Zo werd in 1882 in Antwerpen de
Bell Telephone Manufacturing Company opgericht door 2 Amerikaanse
bedrijven: Western Electric, en International Bell Telephone Company
(IBTC)2, met hulp van aantal lokale notabelen (lees: geldschieters).
Na een tiental jaar besloot Western Electric echter zijn vennoot IBTC
uit te kopen, zodat hun vertegenwoordigers in de raad van bestuur, de
gebroeders Jean-Louis en Corneille De Groof, wandelen werden gestuurd.
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Oprichting Antwerp Telephone and Electrical Works (1892)
Die gebroeders De Groof bleven niet bij de pakken zitten, en richtten op
11 april 1892 een nieuw concurrerend bedrijf op, “Antwerp Telephone
and Electrical Works3 was de bedrijfsnaam, de merknaam is steeds ATEA
geweest, zoals in illustratie 1 wordt weergegeven.

Naast de gebroeders De Groof waren ook weer enkele mensen aangesproken, zowel van technische als van financiële aard. De maatschappij
had tot doel de fabricage, de aankoop, de verkoop en de verhuring van
apparaten en materiaal betreffende telegrafie, telefonie en elektriciteit4.
De eerste werkplaatsen in Berchem waren overgenomen van een

Jaar

Firmanaam

Merknaam

1892

The Antwerp Telephone and Electrical Works

Atea

1919

The New Antwerp Telephone and Electri¬cal Works

Atea

1931

Automatique Electrique de Belgique

Atea

1939

Automatique Electrique

Atea

“De gronden waren reeds voor 1830 eigendom van Jan Baptist Coveliers.

1962

Automatic Electric

Atea

De straat werd naar hem genoemd. Eén van zijn erfgenamen richtte in

1970

Atea

Atea

de Coveliersstraat in 1870 een tapijtfabriek op. Jacob Cornelius Coveliers

1971

GTE Atea

Atea

1986

Atea

Atea

(1805-1876), een neef van Jan Baptist, was ook Berchems burgemeester

1995

Siemens Atea

Atea

zekere Coveliers. Deze waren niet groot en karakteristiek voor de
“bedrijfsarchitectuur” van die tijd.
De Kring voor Heemkunde Berchem5 vertelt mij hierover het volgende:

(1847-1862).”

illustratie 1: Verband firmanaam- merknaam ATEA.

illustratie 2: Verband firmanaam- merknaam ATEA.
bron: Berchemse Heemkundige Kring, Chris Vandersnickt.
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illustratie 3: ATEA Ateliers rond 1900
bron: archief Vrienden van het ATEAmuseum
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Regelmatig werden panden bijgekocht in de buurt
van de Boomgaardstraat, Coveliersstraat en de
Belpairestraat, wat wees op een voortdurende
expansie.
Het bedrijf produceerde en leverde vooral
handbediende telefooncentrales in binnen- en
buitenland. Zo werd ondermeer geleverd in
Rusland6 (St.-Petersburg, Moskou, Kiev, Riga en
Odessa), Italië (Rome, Milaan, Turijn, Bologna,
Como,

Venetië,

Napels,

enz.),

Engeland

(Canterbury, Moortgate, Glasgow, enz.), Polen
(Vera Cruz).

(1)
(1)
(1)
illustratie 5: Enkele telefoontoestellen uit de beginperiode
bron: archief Vrienden van het ATEAmuseum
(1) gebouwd door ATEA onder licentie van Ericsson (Zweedse fabrikant)

× illustratie 4: ATEA centrale omstreeks 1900

Bedrijven zoals ATEA deden zoals vele beginnende telefoonfabrikanten.
Ze kochten het “binnenwerk” bij Ericsson, en namen een schrijnwerker
aan om het “meubel” te bouwen. Stap voor stap begonnen ze dan de
onderdelen zelf aan te maken, en finaal ook het ontwerp zelf uit te bouwen.
Kwestie van “de stiel” te leren.

(Warschau, Lodz...), Nederland en zelfs Mexico

bron: archief Vrienden van het ATEAmuseum

Wordt vervolgd.

Telefoontoestellen in de periode 1892-1914
Daarnaast produceerde en leverde ATEA ook telefoontoestellen. Die
“gebruiksvoorwerpen” waren oorspronkelijk eerder robuust gemaakt,
duidelijk ontworpen door techniekers, niet door vormgevers.
De kost van telefoneren was ook vrij hoog, zodat in de periode tot voor de
eerste wereldoorlog enkel bedrijven en mensen met een hoog inkomen
zoals dokters en notarissen over een dergelijk instrument beschikten. Hun
invloed (of die van hun “madame”?) zagen we stilaan ook in de vormgeving.
In Europa was het Zweeds bedrijf Ericsson zeer actief, en ze waren ook
trendsetter, de toestellen waren eerder meubels.
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Voetnoten:
1. Op het einde van de 19de eeuw was België de tweede grootste industriële
natie ter wereld (Bruto Nationaal Product per inwoner) na de Verenigde Staten
2. Een bedrijf opgericht door Gardiner Hubbard, schoonvader van Alexander
Graham Bell, met het oog op de introductie van de telefoon in Europa
3. Die op zijn beurt een Engelse omzetting was van “Ateliers de Téléphone et
Électricité Anversoise”.
4. Bron: stichtingsakte in de annexen van het staatsblad van 20 april 1892, nr 971
5. Met dank aan Walter Gysen en Chris Van der Snickt
6. Voor Wereldoorlog I (in de tijd van de tsaar) waren 160 Belgische bedrijven
actief in Rusland. Een bijzonder afzetgebied dus voor onze economie. In 1914
waren er 20.000 landgenoten in Rusland aanwezig, veel meer dan op dat ogenblik
in Belgisch Kongo.
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Vroeger en Nu

Redactie

uit het fotoarchief van Chris Van der Snickt

Mijn jeugd in Berchem - Verduidelijking
In Heemtenberg 108 verscheen het artikel “Mijn jeugd in Berchem”.
Een aantal lezers had toch de nodige vragen bij “de oproep van Kardinaal
Van Roey om de jeugd aan te zetten om aan het Oostfront te gaan strijden”.
Onze redactie is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel
dat ons wordt aangeboden. Toch hebben we, na de reacties betreffende
de houding van kardinaal Van Roey tijdens de bezetting 1940-1944, de
nodige research gedaan om dit uit te klaren.
We contacteerden hiervoor volgende bronnen en kregen daar volgende
antwoorden:
1. Na telefonisch contact met het aartsbisdom Mechelen-Brussel bleek
dat er nooit een “herderlijk schrijven* van Kardinaal Van Roey in die zin
geweest is.
2. Bij SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij) te Brussel bevestigen ze bovenstaande gegevens maar
delen mee dat de houding van de kardinaal in de beginjaren van de oorlog
eerder afwachtend neutraal was en later zich meer tegen collaboratie
richtte.
3. Wikipedia: Hieruit bleek dat kardinaal Van Roey zich steeds verzette
tegen collaboratie en zich zeker niet zou uitspreken om onze jeugd aan te
zetten toe te treden tot de troepen van de bezetter om aan het oostfront
te gaan strijden.

Ù Foto uit 1925: Oude Baan, later Floraliënlaan (wijk De Leeuwerik - oorsprong 16de eeuw).
Ú Foto uit 1993: Floraliënlaan.

Wel is het zo dat op aanraden van sommige priesters, collegestudenten
zich opgaven om te gaan vechten tegen het communisme. Dat hing echter
af van de gezindheid van deze priesters en die oproep ging zeker niet uit
van het bisdom.
Laten we ook niet vergeten dat jeugdherinneringen, die soms gebaseerd
zijn op misverstanden of verkeerd opgevatte verhalen en dikwijls ook
foutieve inlichtingen, soms de basis kunnen zijn voor incorrecte verhalen.
We rekenen er dan ook op dat hiermee dit artikel afgesloten is en zullen er
als heemkundige kring ook niet verder op ingaan.
q
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Kerk en Parochie

De familie langs moeders kant had
haar roots in het Italiaanse Bergamo.
In de late 15de eeuw ontwikkelden ze
een postsysteem over heel Europa.
Haar overovergrootvader, Antoine of
Antonio de Tassis, was postmeester van
keizer Karel en poorter van Antwerpen.
Zijn posterijen waren gevestigd aan de
Lange Gasthuisstraat. Hij kocht in 1548
gronden in Berchem om er een hof van
plaisantie op te richten: het Posthof.

De Berchemse parochies en kerken
door Mia Verbanck

Sint-Willibrordus - Het interieur 1
Zoals beloofd, stappen we in deze aflevering de oudste kerk van Berchem
binnen. Ze bevat een schat aan kunstwerken: kraagstenen, houtsnijwerk, altaren,
beelden, basreliëfs, schilderijen, grafstenen, fresco’s, glasramen, het orgel,
kazuifels, liturgische voorwerpen, een missaal ... Het kerkmeubilair, de altaren en
kunstvoorwerpen dateren hoofdzakelijk uit de barokperiode.
Op de website van Dienst Toerismepastoraal van het Bisdom Antwerpen zie je al
heel wat beschreven (http://www.topa.be/site/823.html), maar je moet beslist zelf
een kijkje gaan nemen tijdens de openingsuren:
van 1 augustus tot 30 september op woensdag, donderdag en vrijdag van 13 tot
17 uur; van 1 april tot 31 juli en van 1 tot 30 oktober enkel op donderdag van 13
tot 17 uur.
In deze en de volgende aflevering pikken we er enkele bezienswaardigheden uit
die een stevige link hebben naar de geschiedenis van Berchem.

In het hoogkoor prijkt links vooraan
het praalgraf van Marie-Anne van
Berchem.
Ze was de echtgenote
Baron Philippe Théodore de Fourneau.
Met hen gaan we naar de 17de eeuw,
maar we komen namen en plaatsen
tegen die we kennen tot op vandaag.

Wie was Marie-Anne de Berchem?
Marie-Anne de Berchem werd geboren
in 1638 en overleed op 12 april 1663,
amper 24 jaar oud. Ze was de enige
overlevende dochter van Henri (Hendrik)
de Berchem (1611-1673) en Marie de
Tassis (1611-1638). Haar tweelingzus
overleed bij de geboorte.
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Haar grootvader, ook een Antoine de
Tassis (1584-1651), was schepen van
Antwerpen tussen 1618 en 1627. Hij vocht
in het leger van de Spaanse Nederlanden
Antonio de Tassis
tegen de Staten-Generaal en verloor
daarbij zijn linkerarm. Hij was kunstkenner en collectioneur; in zijn testament
van 1649 vertrouwde hij zijn kunstkabinet aan zijn kleindochter toe. Na de
dood van zijn vrouw, Maria Scholiers, was hij priester geworden; in 1630
werd hij gegradueerd kanunnik van Onze-Lieve-Vrouw in de kathedraal.
Grootvader Antonio en haar moeder Marie de Tassis werden beiden
geportretteerd door Antoon van Dyck:
grootvader als kanunnik, moeder als
19-jarig meisje; de doeken bevinden zich
in het Liechtenstein Museum in Wenen.
(De naam “de Tassis” zal later verbasterd
worden tot Taxis.)
De vader van Marie-Anne, Henri van
Berchem, was vanaf 23 augustus 1635
heer van Berchem. Langs vader kant
is ze dus een telg uit het geslacht van
de van Berchems, een naam die voor
het eerst opduikt in de 13de eeuw toen
Wouter Berthout van Ranst, gehuwd met
Catharina van Lier(e), ook ‘van Berchem’
wordt genoemd. Naar hen refereert de
Berthoutstraat in oud-Berchem.
Marie de Tassis
Heemtenberg nr. 110
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Haar man Philippe Théodore de Fourneau,
werd geboren in 1630 en overleed op 16
maart 1701. Hij was dus acht jaar ouder en
overleefde haar 38 jaar. Hij was graaf van
Cruquembourg of Kruikenburg, baron van
Sint-Ulriks-Kapelle en van het H. Rijk, heer
van Ranst, Milleghem, Campenhout, Wildere,
Lombeke, Wambeke, ter-Nath en Vichte. Hij
bekleedde een hoge post in het leger (zie
verder). Hij was de zoon van Philippe François
de Fourneau en Isabelle de Berchem. Hij had
drie broers: Henri François, Charles Antoine
en Evrard.
De familie De Fourneau komt uit
het Brusselse. De geschiedenis
van het “Kasteel van Kapelle” ook
kasteel d’Hannosset geheten, in
Sint-Ulriks-Kapelle, een deelgemeente van Dilbeek vertelt dat
Philippe Théodore, na de dood
van zijn vader, er met zijn moeder
woonde. De ‘De Fourneaustraat’ in
oud-Berchem is naar deze familie
genoemd.
De echtelieden, Philippe Théodore
de Fourneau en Marie-Anne de
Berchem, waren eigenlijk neef
en nicht: Isabelle de Berchem,
moeder van Philippe Théodore
de Fourneau, en Henri de
Berchem, vader van Marie-Anne
de Berchem, waren broer en zus.
Isabelle en Henri waren nl. beide
kinderen van Henri de Berchem
en Isabelle de Rovelasco. (Die laatste was het enig kind van Gaspard de
Rovelasco, burgemeester van Antwerpen in 1605, en Elisabeth van Ketest.)
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Het huwelijk tussen Philippe Théodore de Fourneau en Marie-Anne de
Berchem werd gesloten op 23 April 1653 in Antwerpen. Zij was toen 14
jaar oud, hij 23. Van hun vijf kinderen zijn er drie bij name gekend:
Philippe François (†1706), Barbe Jacqueline (†1726) en Charles Antoine
(1658-1719). Marie-Anne bleef in het kraambed van het zesde kind.
HET PRAALGRAF
Het praalgraf is van marmer. Het monument heeft
een hoogte van 4 m en een
breedte van 2,70 m en het
is bovenaan bekroond met
een gevleugelde zandloper.
De beelden zijn van witte
natuursteen. Centraal zit
een edelvrouw, op een
kussen geknield voor een bidstoel met (gebeden)boek. Op de bidstoel zien
we het wapenschild van de familie ‘de Berchem’ dat het wapenschild van
de gemeente / het district Berchem is geworden. Links en rechts zien we
een engel, ook bovenaan zijn er twee, en we tellen er nog eens twee bij de
bidstoel.
Het grafschrift onderaan in oud-Frans luidt: ICY GIST NOBLE ET
ILLUSTRE DAME MARIE ANNE DE BERCHEM, FILLE DE MESSIRE HENRY
DE BERCHEM, SR. DE BERCHEM ET DE DAME MARIE DE TASSIS,
LAQUELLE L’AGE DE 24 ANS ET SON ANCIENNE EXTRACTION DE LA
MAISON DE BERTHOUT AUTREFOIS SRS. DE MALINES ET BARONS
DE GRIMBERGES, ET D’AUTRES SEMBLABLES, MAIS PERISSABLES
QUALITEZ N’ ONT PEV EXEMPTER QUE SON CORPS NE SOIT LA
NOURITURE DE VERS, ET QUE CES CENDRES NE SOYENT EGALES A
CELLES DES MOINDRES, NE LUY ESTANT RESTE QUE SA SEULE VERTU
POUR SERVIR ENVERS DIEV A SON AME, ELLE EPOUSA MESSIRE PHILIP
THEODORE. BARON DE FOURNEAU ET DE LA CHAPELLE DE RANST,
MESTRE DE CAMP D’UN TERCE D’INFANTERTE ET CAPITAINE D’UNE
COMPAGNIE LIBRE DE CUIRASSES, QUI ETAIT LE FILS DE MESSIRE
PHILIP FRANCOIS DE FOURNEAU, COMTE DE CRUCQUENBOURG, ET DE
DAME ISABELLE DE BERCHEM, LE QUEL TRES AFLIGE LUY A RENDU CE
DERNIER DEVOIR LE 12 D’AVRIL 1663. PRIEZ DIEV POUR SON AME.
Heemtenberg nr. 110
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Het verdwenen boek
door John Truyts

+/- 1900

In vrije vertaling: Hier rust de nobele en bekende dame Marie-Anne de
Berchem, dochter van de weledele heer Henri de Berchem, heer van
Berchem, en van dame Marie de Tassis. Haar leeftijd van 24 jaar en haar
afkomst van de familie Berthout, vroeger heren van Mechelen en baronnen
van Grimbergen, en andere soortgelijk, maar vergankelijke kwaliteiten
hebben niet kunnen verhinderen dat haar lichaam voedsel is voor de
wormen en dat haar asse gelijk is aan die van de minsten. Er rest haar
enkel de deugd God te dienen ten gunste van haar ziel. Ze huwde de
weledele heer Philip Theodore, baron de Fourneau en van de kapel van
Ranst, luitenant-kolonel van een sectie van de infanterie en kapitein van
een compagnie vrijwillige geharnaste soldaten. Hij was de zoon van de
weledele heer Philip François de Fourneau, graaf van Kruikenburg, en
van dame Isabelle de Berchem. Diep bedroefd, heeft hij voor haar dit
monument laten oprichten (letterlijk: haar deze laatste dienst bewezen) op
12 april 1663. Bid God voor haar ziel.
In het Engelse “The Bowes Museum” in het Barnard Castle in Durham
hangt een schilderij uit de Vlaamse school (misschien uit de kringen van
Antoon van Dyck) dat haar bijna zeker voorstelt. Dank zij het grafmonument
in de ‘oude kerk’, het schilderij en veel opzoekingswerk heeft deze jonge
vrouw een gezicht gekregen voor ons vandaag. Een volgende keer dat u
de kerk bezoekt, moet u haar zeker gaan groeten!
q
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In het begin van de 20e eeuw was Jefke De Ridder een heel goede
leerling. Maar ja het werd oorlog en elke financiële hulp kon baten.
Ondanks de lovende woorden van meester Peeters moest onze Jef op
zijn dertiende al ‘op stiel’. Zijn vader die werfbaas was bij de bouwheer
Bascourt, die heel wat woningen afleverde in de nieuwe wijk ‘Zurenborg’
nam hem mee als ‘diender’. Je gelooft het misschien niet maar Jef
deed het gaarne en het duurde dan ook niet lang of Baas Bascourt
promoveerde onze vent als helper metser. Toen hij ook duidelijk snelle
vorderingen maakte, maande de meester hem aan om “op zijn kosten
avondlessen te volgen”. Hij zag het zowaar als een goede investering,
zeker omdat hij een super-order had bekomen om de oorlogsschade
aan het Sint-Mariagasthuis te herstellen.
Ook in de avondschool was Jef de beste leerling. Zowel op theorie
als in praktijk had hij de hoogste punten. Zijn leraar gaf hem zelfs de
raad het boek aan te schaffen van Fr. Durlet, stadsbouwmeester en
kathedraalbouwer. Maar dat kon de bruine niet trekken. Dat boek kostte
zoveel als een heel maandloon. Gelukkig was er sinds korte tijd de
Gemeentelijke Bibliotheek geopend op de Grote Steenweg. Daar kreeg
Jef het boek uitgeleend met voorspraak van zijn schoolmeester. Het
bijna 400 bladzijden dikke boek stond vol met raadgevingen en voor
Jef ging een wereld open. Hij moest en zou dat boek uitlezen nog voor
de eindexamens. Daarom nam hij het boek zelf zelfs mee naar zijn werk.
Tijdens de schaftijd las hij en soms ook wel eens tijdens het werk, een
halfuurtje als Baas Bascourt niet op de werf rondliep. Zo werd hij dus
bijna betrapt toen de Baas onverwacht vroeg terug was. Hij had nog
justekens tijd genoeg om het boek te verstoppen in de spouwruimte van
de muur waaraan hij bezig was.
“Is dat hier nu nog niet af?” knorde Bascourt “dat moet hier af zijn voor
het einde van de dag, kom ik zal wat helpen. En zo werd dat belangrijke
boek ingemetseld en zat Jef in de problemen met de bibliothecaris van
de boekerij. Jef kreeg in de komende maanden nog wel vijf keer een
aanmaning en de boete liep al over de 12 frank.
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Jef is een zelfstandige bouwheer geworden en heel wat Berchemnaren
hebben in een door hem gebouwde woning gewoond in den Groenenhoek.

+/- 1990
“Awel ik heb daar goed mijne kost mee verdiend aan dat jobke in het
Mariagasthuis, zo een spouwmuur van 80 jaar oud afbreken, om van twee
zaaltjes één grote zaal te maken.”
Ik heb daar wel iets eigenaardigs mee gemaakt: in die spouwruimte heb
ik een boek gevonden, in nog goede staat, hij zat wel wat onder het
stof, maar alles was nog goed leesbaar. Het ging over het bouwen van
grote gebouwen, maar zo in de stijl van oud-Antwerpen met spitsbogen
en veel graniet. Niks niet meer van deze tijd. Op het binnenblad stond
nog een stempel van de Berchemse Bibliotheek. Ik heb het boek daar
terug binnengebracht. De bediende schoof zijn brilleke omhoog op zijn
voorhoofd, bekeek het boek in het lang en in ’t breed. Uiteindelijk zij hij
“Amaai, dat gaat u een serieus sommeke kosten makker! ’t Is zowat 80 jaar
overtijd! Effekes rekenen...”
“Hela! Ge denkt toch niet dat ik dat ga betalen. Vraagt dat geld maar aan
het OCMW, makker!“ De bediende bleef beteuterd zitten…
q

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

Zoekertje
Mijn naam is Ludo De Vogelaer, voorzitter van de heemkundige kring
Hever-Stam uit Sint-Amands. Misschien kunnen jullie ons helpen...
In mei doen wij een tentoonstelling rond de kunstschilder Frans De Vadder,
misschien hebben jullie hier ook nog info over.
Volgens onze gegevens zou hij woonachtig geweest zijn in Berchem,
zeggende tot 1935 want toen is hij overleden.
Hiernaast ziet u een foto van het huis waarin hij woonde, een adres hebben
we spijtig genoeg niet. Of het huis nog bestaat of wat er eventueel in de
plaats gekomen is zou ons natuurlijk erg interesseren.
Hopelijk op een positieve reactie en of bijkomende info is erg welkom.
Je kan je de vraag stellen waarom deze interesse, wel Frans De Vadder
ligt op het kerkhof van Sint-Amands begraven en verbleef hier gedurende
een periode van ongeveer 35 jaar een zestal maanden per jaar in onze
gemeente.
Reacties mogen bezorgd worden via het secretariaat van Heemkunde
Berchem of via mail: heemtenberg@heemkundeberchem.be
q
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Huis van kunstschilder Frans De Vadder
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