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Even verantwoorden...
Rechts van de kerkdeur, bij het verlaten van het gebouw, is een "eerste steen" ingemetseld.
Hij zit daar al zo lang, en we hebben hem daar al zo vaak gezien, dat we niet eens meer lezen
wat er op staat. Maar op een zondagmorgen in november 1979, na de eucharistieviering,
kon ik er niet naast kijken, en opeens drong het tot mij door: welhaast zou hij daar vijftig jaar
staan, welhaast zou Koningshof vijftig jaar een kerk hebben! Maar tegelijk begreep ik dat
Koningshof reeds meer dan vijftig jaar bestond. en dat we dat feit stilzwijgend hadden laten
voorbijgaan. In de gesprekken die daarop volgden, kwam algemeen de wens naar voor dat
het gehele verhaal van het ontstaan en de groei van onze gemeenschap zou worden
vastgelegd; er zijn te veel mooie dingen gebeurd om ze zo maar te laten vervagen; en de
nieuwe en jonge bewoners zullen hun omgeving beter begrijpen en er zich sneller in thuis
gevoelen wanneer ze weten hoe ze is tot stand gekomen.
Maar dan werd het wel tijd eraan te beginnen, terwijl enkele getuigen uit zelfs de eerste
jaren nog onder ons zijn.
Toen ik dat dan eenmaal op mij had genomen. moest ik kiezen: ofwel alleen de grote lijnen
aangeven, ofwel meer in detail treden. De wijze waarop ik mijn opdracht heb opgevat maakt
het onvermijdelijk dat ergens iets van enig belang zou worden vergeten, of erger nog :
iemand met werkelijke verdiensten. Indien ik alleen bij de grote lijnen ware gebleven, dan
had ik dat verwijt kunnen vermijden. Ik vond echter dat wat meer details, wat meer
persoonlijke noten, het gehele verhaal levendiger en aantrekkelijker zouden maken, zo voor
wie er bij was als voor wie het langs deze weg verneemt.
Deze "geschiedenis” wordt een geschiedenis van mensen. niet van gebouwen of straten. En
als er dan al eens iets niet volstrekt korrekt of volledig is, wel: schiet dan maar op de pianist!
Hij heeft bewust het risico genomen, en zal -beschaamd maar dankbaar – uw aanvullingen
en verbeteringen noteren voor de volgende uitgave, bij de viering van het honderdjarig
bestaan van de kerk... nee, ernstig : ik zal een gelegenheid zoeken om eventuele fouten te
herstellen.
Alleszins hoopt de verteller dat u aan het verhaal evenveel vreugde beleeft als hij. De vele
uren die hij bij tientallen oudere en jongere inwoners mocht doorbrengen om hun verhalen
te beluisteren, waren de moeite waard: steeds weer bleek hoe graag ze hier wonen... of
gewoond hebben. Ik neem de gelegenheid te baat om ze nog eens allemaal, eens te meer, te
danken voor hun hulp.
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Zaaien
Het begon met een heel mooie droom en een bittere ontgoocheling.
De droom.
In 1889 werd te Antwerpen Constantin Bosschaerts geboren. In 1908 ging dejonge man
binnen in de Benediktijnerabdij van Afﬂigern, te Hekelgem, die tot de tak van Monte Cassino
behoort. ln 1914 werd hij priester gewijd.
In 1922 Werd dom Bosschaerts door zijn abt naar Engeland. naar de abdij van Ramsgate
gestuurd. Daar ontmoette hij regelmatig dom Bede Winslow, de stichter van het op de
hereniging van de oostelijke kristelijke kerken gerichte tijdschrift "Eastern Churches
Quarterly", dat later "One in Christ" werd en nog steeds een van de leidinggevende
eucumenische tijdschriften is. Hij kwam er ook in kontakt met de andere tak van de
Benediktijnerorde, deze van Monte Oliveto.
De abt van Ramsgate droeg hem namelijk op zich te bekommeren om het
Benediktinessenklooster van Eccleshall, in Noord-England, een stichting van de
laatstgenoemde Benediktijnertak die bij gebrek aan belangstelling dreigde te verdwijnen.
Nu Was de Monte Oliveto-tak zich reeds sedert de 19de eeuw op de hereniging van de
kristelijke kerken gaan richten, zodat dom Bosschaerts in Eccleshall een levendige
belangstelling voor dat opzet ontmoette.
Een opzet dat overigens volledig in de lijn van de toenmalige pauselijke inzichten lag. Op 21
maart 1924 had Paus Pius XI immers reeds aan de abt-primaat van de Benediktijnen een
brief “Equidern Verba“ gericht waarin hij, uitgaande van Jezus' ontroerende bede op de
avond voor zijn dood, “opdat allen n mogen zijn", vroeg dat de orde zich speciaal in zou
zetten voor de hereniging van de kristelijke kerken, vooral dan van de oosterse kerken met
de kerk van Rome. Naast het gebed van allen, en een actie tot voorbereiding van de geesten,
vroeg de Paus ook met aandrang dat in ieder land een abdij zou worden aangeduid waarvan
de monniken met zorg zouden worden gevormd en onderricht in de studies die op de
hereniging betrekking hebben.
Ook de Belgische Benediktijnerprovincie beraadde zich over de middelen om aan die wens
van de Paus tegemoet te komen. De gedachten gingen uit naar twee nieuwe stichtingen, een
in Wallonië en een in Vlaanderen: van uit die laatste zouden de meer noordelijk gelegen
landen worden bewerkt.
Een van de vele voorbereidende gesprekken had plaats te Rome, in 1925; aanwezig waren
dom Bauduin, de vermaarde liturgist. dom Franco de Wyels en dom Constantin Bosschaerts.
Op dat ogenblik was echter ook te Rome Mgr Angelo Roncalli, de latere Paus Johannes XXIII,
die toen net aartsbisschop en apostolisch visitator voor Bulgarije was benoemd. In het
vooruitzicht van die nieuwe taak vroeg hij aan dom Bauduin of die hem geen goed sekretaris
kende; dom Bauduin stelde zijn vriend dom Bosschaerts voor, wat in goede aarde viel; dom
Bosschaerts aanvaardde, in de wetenschap dat een verblijf in het oosten hem de oosterse
kerken beter zou leren kennen en begrijpen.
In april 1925 begon Mgr Roncalli zijn werk in Bulgarije. Vanuit Sofia ondernam hij met zijn
sekretaris vele reizen naar de katolieke priesters van byzantijnse ritus, die daar te midden
van een in meerderheid orthodokse bevolking in zeer moeilijke omstandigheden werkzaam
waren; sommige waren enkel te paard te bereiken.
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Mgr. Doncanelli, latere Johannes XXIII, met dom Bosschaerts
Daar leerde dom Bosschaerts uit de eerste hand de slavische mentaliteit, het oosterse
kristendom en de byzantijnse ritus, zo van de orthodoksen als van de katolieken, grondig
kennen.
Intussen was dom Bauduin zijn stichting in Wallonië te Amay-sur-Meuse (bisdom Luik)
begonnen( Ze werd later overgebracht naar Chevetogne.)
Van zijn kant liet kardinaal Mercier verstaan dat hij in zijn diocees Mechelen iets gelijkaardigs
wenste. Wanneer dom Bosschaerts terugkeerde uit Bulgarije, bekwam hij van zijn abt van
Affligem de toestemming om dat opzet uit te werken. bij voorkeur dus in het bisdom
Mechelen.
Als geboren Antwerpenaar ging dom Bosschaerts te rade bij Frans Van Cauwelaert. toen
burgemeester van Antwerpen. Die bracht hem in kontakt met kapitaalkrachtige personen en
instellingen die voor het plan konden worden gewonnen. We vinden hun namen in het
bijvoegsel bij het Staatsblad van 19 maart 1926: Edward Ceurvorst, nijveraar, Antwerpen;
Charles graaf Moretus Plantin, Stabroek; baron Edward de Borrekens. Antwerpen: Mevr.
Ludovic della Faille de Leverghem, geboren Isabella Bosschaert de Bouwel, kasteel van Villers
te Schoten; Jan de Vroye, Berchem; Frans-Emiel Beuckeleirs-Donche, Merksem; Frans De Bie,
Stabroek; Ernest Oeyen, Antwerpen; Frans-Aloïs Torfs, Antwerpen en Henri van Oekel,
Antwerpen. versterkt door de Naamloze Maatschappij Algemeen Beleggingskantoor en de
Naamloze Maatschappij Antwerpse Volksspaarkas, beide gevestigd te Antwerpen. Op 27
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februari 1926 werd inderdaad door die personen. samen met de Naamloze Maatschappij
"Domaines de Schootenhof” de "Sociètè anonyme pour l’exploitation commerciale et
industrielle de la Banlieue Anversoise" - maar het is niet duidelijk of die laatste groepen wel
klaar zagen waar de anderen naartoe wilden... - en tenslotte de heer Rene De Clercq van
Antwerpen, vóór notaris Cols een Naamloze Vennootschap "Schooten-Koningshof”
opgericht. We merken op, dat de Antwerpse Volksspaarkas werd vertegenwoordigd door
twee harer beheerders die voor ons bekende namen dragen: de heren Constant Simons,
aannemer, en Edmond Fierens, koopman, beiden van Antwerpen. De eerste was de vader
van de heer Simons die nu nog in de Maria-ten-Boslei woont, de tweede de oom van Paul
Fierens (moet hij nader worden omschreven?) wiens vader beheerder van de
Cichoreifabrieken de Beukelaar was en langs zijn broer Edmond de Antwerpse Volksspaarkas
voor het plan had aangesproken. En voor de NM Algemeen Beleggingskantoor (waarin - men
notere het - de heer Victor de Beukelaar geïnteresseerd was) tekende Octaaf Engels, broer
van Herman die nog altijd onder ons woont en die gedurende lange jaren de ontwikkeling
van onze wijk mede bepaalde.
De aandacht van de initiatiefnemers ging naar een erg rustig terrein op het grondgebied van
Schoten, in de heide en de bossen, ver weg van het centrum, eigenlijk dichter bij de kern van
`s Gravenwezel.
Die gronden waren toen hoofdzakelijk bezit van de reeds genoemde "Société anonyme
Domaines de Schootenhof” die in 1904 met de verkaveling was begonnen en als prestigestuk en lok-aas het "Grand Hôtel de Schootenhof'. het huidige Iepenburg, had gebouwd. Er is
een tijd geweest dat "le grand monde" van Antwerpen er 's zondags per koets of te paard
naar toe kwam, meestal om er te komen paraderen.
Jan Olyslaegers kwam er ooit tonen, in de weiden aan de overkant, hoeveel meter hij al van
de grond geraakte met zijn vliegtuig.
De eerste villas van Schotenhof waren dan ook eerder in de buurt van het hotel of langs de
wegen er naartoe gebouwd geworden. Tussen de Wezelse baan en de Botermelkbaan waren
wel lanen getrokken maar er waren zo goed als geen terreinen verkocht.
Het valt op dat in de stichtingsakte van de Naamloze Maatschappij "Schooten-Koningshof"
overal over "lanen" wordt gesproken: Spreeuwenlaan, Dennenlaan. Meibloemlaan,
Domeinenlaan enz…, wat mij persoonlijk mooier lijkt dan "lei". Op Berkenrode vinden we
meer "lanen" met mooie namen.
In mijn jeugd heb ik dat mooie stuk natuur goed gekend. Mijn oudste herinnering eraan
dateert van 1924. toen ik als zevenjarige knaap voor het eerst. meemocht met de
Brasschaatse processie naar Scherpenheuvel, te voet tot Lier, het overige per trein, en 's
anderendaags de omgekeerde weg. In de eerste dagen van mei, rond vier uur in de morgen,
trokken wij met zes- of zevenhonderd mensen achter het kruis door de Zilverstraat; het was
een hobbelig, zanderig karrespoor. In de eerste morgenklaarte hingen Witte nevelslierten
boven de vennetjes die links en rechts in de hei verscholen lagen; de streek heette op de
kaarten overigens "De Wouwers", wat precies "de Vennen" betekent.
(3) "Wouwers" is een Nederlandse afleiding van het Latijnse "vivaria", dus "vijvers" of
vennen. In andere Nederlandse dialecten wordt dat "weiers"; familienamen als Vande
Wouwer, Vande Weyer, Vande Vijver(e) enzovoort hebben dan ook dezelfde betekenis als het
modernere Vande Ven.
Links en rechts schoot een konijn of een fazant wakker door de krachtige tonen van onze
vrijwilligersfanfare, die in latere jaren, tot rond 1955. ook zo vaak de Koningshovelingen uit
hun slaap heeft gewekt.
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Dom Bosschaerts en zijn sympatizanten hadden vooral belangstelling voor een honderdtal
hektaren gelegen tussen de Botermelkbaan. de Zilverstraat, de Wezelsebaan tot aan de
huidige Koningshoflei, waar deze de Alice Nahonlei kruist, dan langs de Alice Nahonlei in de
richting van Iepenburg tot aan het eindpunt van de della Faillelaan en daarlangs opnieuw tot
aan de Botermelkbaan.
Bekijken we dat stuk even in zijn grotere kontekst.
Het is duidelijk getekend door zijn vroegere afhankelijkheid van het Kasteel van Villers. de
oude abdijhoeve die later kasteel werd. Vanuit genoemd kasteel liep een zandbaan,
misschien nog eerder een karrespoor, regelrecht naar de "Wouwershoef", aan de rivier de
Schijn, -de grens tussen de gemeenten Schoten en 's GravenWezel, - en aan de huidige
Botermelkbaan; die hoeve stond dus waar nu het hof "Wit Cruys" staat. En dat karrespoor
werd later de della Faillelaan. Nog vanuit het Kasteel van Villers liep een baan recht naar de
"Botermelkhoeve". eveneens aan de Botermelkbaan gelegen, in de kromming naar de vaart
toe. op de plaats waar tot vóór enkele jaren nog het hofke van Moretus stond; die baan
werd later de Lusthofdreef en de Dennenlei. Voorbij de Botermelkhoeve is later
Botermelkhof ontstaan. dicht bij het kanaal; op een kaart van 1841 is dat hof reeds
aangegeven, met heel wat bebouwing errond: ik tel dertien gebouwen; dichter naar
Koningshof toe staat nog een groep van vier gebouwen, blijkbaar het huidige "La Garenne".
En ook de Zilverstraat staat reeds aangegeven op het plan van 1841, in 1858 zelfs met haar
huidige naam; ze leidde van de Botermelkhoeve naar Schoten-molen.
Ook de Wezelsebaan bestond, als de oude verbinding van 's Gravenwezel met Antwerpen.
Het door de NV Schoten-Koningshof verworven terrein lag voor het overgrote gedeelte
binnen de driehoek gevormd door de Botermelkbaan, de Zilverstraat en de Wezelsebaan.
Slechts op één plaats lag het terrein buiten die drie-banen-driehoek, namelijk tussen de
huidige Alice Nahonlei en de della Faillelei ten zuiden van de Wezelsebaan. tot waar beide
lanen elkander ontmoeten; in die nieuwe driehoek lag nog een stuk "Koningshof"; de grens
werd gevormd door een ontworpen verlengenis van de Spreeuwenlei. verlengenis die echter
nooit werd verwezenlijkt.
Eenmaal die gronden verworven, kon aan de verwezenlijking van het plan van dom
Bossehaerts worden begonnen. De nieuwe eigenaars stelden hem een twintigtal hektaren
ter beschikking, namelijk het huidige kerkplein en een blok tussen de Ruusbroecklei, de
Dennenlei, de Wezelsebaan en de Grasmuslei, nu Erasmuslei. Aan de zijde van het kerkplein,
dat nu rechtover de ingang van de kerk ligt, zou de katolieke Benediktijnerabdij "Kristus
Koning" worden gebouwd voor de paters en de broeders. een gebouw met 80 meter
voorgevel, zeer modern van opvatting, met op het platte dak een heli-haven (1926...), met
binnenin een luchtdrukinstallatie voor het overbrengen van berichten enz. Aan drie andere
zijden van het plein zouden drie gastenverblijven komen, elk voor één van de drie oosterse
belijdenissen. Het grote binnenplein, met in het midden waar nu de kerk staat een soort
rond verhoog, was voorzien voor grootse gemeenschappelijke openluchtvieringen.
De overblijvende tachtig hektaren zouden worden verkaveld met de bedoeling daarop een
gemeenschap van sympatizerende gezinnen te laten ontstaan, die in de geest van de abdij
zouden leven en op hun eigen wijze zouden bijdragen tot het herenigingswerk van de
monniken. Een soort "derde orde".
Zoals bij de Benediktijnen gebruikelijk is, zou op enige afstand een Benediktinessenabdij tot
stand worden gebracht, met de twee takken: zusters en oblaten.
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Dom Bosschaerts, die overigens in Nederland architektuur had gestudeerd, had blijkbaar
geen schrik van bouwen.
ln maart 1926 kwam reeds een kleine groep, een negental zusters uit het reeds genoemde
klooster van Eccleshall. naar Schoten. Gedurende enkele tijd zwierven ze van "Ons Huis", aan
de huidige kerk van de H. Familie, naar "Ter Donck" waar later dokter Van Camp en zijn
familie woonden, en weer naar "Ons Huis".
Kort vóór zijn dood had kardinaal Mercier de wens uitgedrukt dat monniken, zelfs uit andere
orden, zich zouden aansluiten bij het werk van dom Bosschaerts.
Enkelen hadden zich reeds gemeld: dom Schwartz, dom Stoelen, dom Willems. Ze verbleven
voorlopig in de Patrijzenlei 41, waar later de familie Grupping nog heeft gewoond vóór ze
zich op Koningshof vestigde.
In 1926 werden de graafwerken voor de monnikenabdij "Kristus Koning" begonnen. Men kan
er nog de sporen van weervinden in de hof van het landhuis op de hoek van de Meibloemlei
en het Ruusbroeckplein. Er werd zelfs driehondduizend steen aangevoerd.
En toen liep er iets mis.
Paus Pius XI, die eerst de eucumenische idee zo sterk had aangemoedigd, was wellicht
geschrokken door de wending die van protestantse zijde aan de beweging werd gegeven,
waardoor de leiding in hun handen leek over te gaan. In 1928 verscheen de encykliek
"Mortalium animos" die tot voorzichtigheid aanmaande. Maar ondertussen had dom
Bosschaerts reeds bericht gekregen dat zijn initiatief, evenals dat van dom Bauduin in Amaysur-Meuse, moest worden stil gelegd.
De vrouwenabdij mocht zich daarentegen wel vestigen.
Dom Bosschaerts bleef dus die kleine groep helpen.
Overigens boden zich Belgische en Nederlandse novicen aan. Na enig omzwerven in de buurt
konden ze zich in 1930 vestigen in "Le Perron", in de huidige Amelbergalei op Schotenhof.
Die mooie eigendom hoorde toe aan mevrouw Passenbronder. de eigenares van het toen
zeer gekende "Hôtel de Londres" op de De Keyserlei te Antwerpen. Zo ontstond de Priorij
"Regina Pacis", waarbij later de "Vita et Pax-school" werd opgericht.
In 1933 ging Dom Bosschaerts over naar het klooster van Monte Oliveto, en werd monnik
van die congregatie. In 1936 werd hij door de orde-generaal naar London gestuurd om er
een klooster op te richten waarvan hij gemijterd abt werd.
Hij bleef echter bezorgd om zijn stichting op Schotenhof en kwam er meermaals op rust. Ook
zijn vriendschap met Mgr Roncalli bleef hecht; die laatste kwam zijn vriend zelfs bezoeken
op Schotenhof, in 1950. Mij werd voor waar verteld dat Paus Johannes XXIII tijdens een
audientie ooit, aan een aanwezige vroeg, zoals wel meer gebeurt, vanwaar hij kwam: en
toen de Paus vernam dat de man uit België, en nog wel uit Schoten kwam, informeerde of
men nog altijd tram 61 moest nemen voor Schotenhof...
Tijdens een van zijn bezoeken aan "Regina Pacis", op 3 maart 1950. overleed Dom
Bosschaerts aan een hartaanval. Hij ligt begraven op het kerkhof te Schoten.
En toch schoot het zaad op.
Wij keren terug naar 1927, naar de terreinen van de maatschappij "Schoten-Koningshof
De eigenaars zaten er wat verloren bij, nu het kernpunt van hun opzet, de abdij, er niet zou
komen. Tenslotte nam een jong industrieel, die intussen tot de groep was toegetreden, de
gronden over: Victor de Beukelaar, leider van de "Chicoreifabrieken Gebroeders de
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Beukelaar". Toen spelde men blijkbaar nog "chicorei" in plaats van "cichorei"; we zullen dat
verder in de tekst maar overal aanpassen. Hier past wel een woord over die familie die in de
verdere geschiedenis van Koningshof zulke belangrijke rol zal spelen. Er werden opzoekingen
gedaan over hun stamboom, tot zeer ver in de Middeleeuwen, maar laten we ons daarin niet
verdiepen. In de zeventiende eeuw vindt men die familie noordelijk van Antwerpen, te
Ekeren, Stabroek, Kapellen en Hoevenen, en kort na de breuk tussen Nederland en België
zelfs over de nieuwe landsgrens, te Ossendrecht. Bij de verhuizing van Kapellen naar
Ossendrecht, in 1841, verandert overigens de -ae- in de naam in aa-. Te Ossendrecht wordt
in 1847 Bernardus de Beukelaar geboren, die later grossier zal worden en die samen met zijn
drie broers de Cichoreifabrieken de Beukelaar oprichtte en er de eerste voorzitter van werd.

Hij huwde Louisa Crijnen van Stabroek; van hun zeven kinderen stierven twee dochters zeer
jong, twee zonen werden priester, waarvan we er een in de loop van dit verhaal steeds
zullen ontmoeten, een dochter stichtte een religieuze gemeenschap "Medewerksters van
het Eucharistisch Rijk" die in de aanvang op het kasteel van Bouvignes nabij Breda verbleef.
later het oude kasteel van Villers op Schotenhof aankocht en er tenslotte de gehele activiteit
op concentreerde (zodat men nu gewoonlijk spreekt over de "Gemeenschap Van Villers",
een andere dochter werd docent in sociale wetenschappen en maakte zich nuttig in allerlei
activiteiten in de sociale sector. De zevende in de reeks was dan Victor L.A.D. de Beukelaar,
die op jeugdige leeftijd het voorzitterschap van de Cichoreifabrieken de Beukelaar van zijn
oom moest overnemen. en ook voorzitter werd van de Naamloze Vennootschap SchotenKoningshof.
De manier waarop de twintigjarige, hij was geboren in 1898. de leiding van het familiebedrijf
waarnam, met grote verantwoordelijkheidszin en met een heldere geest, bewees dat hij een
nuchtere realist was, waar dat paste; maar tevens bleek hij een sociaal-gericht man. een
idealist met een warm hart.

Tussen groene dennen ….

Blz. 11 van 116

Als diepgelovige nam hij de sociale direktieven van de kerk ernstig op en trachtte ze in zijn
bedrijf ten bate van zijn personeel te verwezenlijken. Kenmerkend voor zijn opvattingen was
dat hij de oplossing niet alleen op het materiële maar evenzeer op het sociaal-ethische vlak
zocht: de praktische uitwerking kan men nalezen in een "Handleiding voor de
maatschappelijke afdeling van de fabrieken der Gebroeders de Beukelaar".
Hij was dan ook. samen met E.H. Henderick - die we ook als een van de eerste bewoners van
Koningshof zullen weervinden - onder de initiatiefnemers die te Antwerpen de kristelijke
patroons groepeerden in wat nu het "Verbond van Kristelijke Werkgevers" heet.
Dal. was dus die energieke, optimistische jonge man die ondanks het mislukken van het
grootse opzet van dom Bosschaerts en zijn groep voor Koningshof een toekomst zag waarin
toch iets van de gedroomde geest en mentaliteit zou zijn weer te vinden: in zijn Koningshof
zou een katolieke en vlaamse gemeenschap worden opgebouwd. Maar daarvoor was een
zware inzet van zijn persoon en zijn kapitaal onontbeerlijk.
Ik beschreef reeds hoe de natuur er hier ter plaatse uit zag: heide, berken. masten en enkele
vochtige plekken; een zeer geschikt werkveld voor de schaapherder die hier, van ergens op
Schotenhof, zijn kudde kwam "weiden", en die de eerste bewoners van Koningshof zich nog
herinneren, hem en zijn schapen die elk een naam hadden; er was een Simonneke bij,
bijvoorbeeld, en dat was het lievelingetje van Marieke Debra. Rond het begin van de oorlog
verdween de herder en zijn kudde uit het landschap. Er liep één beek door de streek, de
Kromvenbeek die van ergens tussen de huidige Columbuslei en de Kromvendreef kwam
(waar dus blijkbaar ergens een Kromven lag. of had gelegen) en die op Koningshof nu op vele
plaatsen overwelfd is; hier en daar is ze nog over enige afstand zichtbaar, zo bijvoorbeeld in
het stuk Kapellei tussen de Dennenlei en het Ruusbroeckplein, of langs de Wezelsebaan
nabij de kruising met de Alice Nahonlei,achter de villa van Staf Segers: vandaar loopt de beek
verder langsheen de Alice Nahonlei en de Victor Frislei tot ze in de buurt van de "Vogelzang"
in de Kleine Schijn uitmondt; ze had een kleine vertakking op Koningshof die van aan de
Botermelkbaan door de eigendom van de familie Noël De Scheemaecker naar de plaats liep,
waar nu de kerk staat; en dat beekje had op zijn beurt nog een kleine vertakking in de
eigendom van de familie Peeters.
Het stuk was zeer schaars bewoond: binnen het aangekochte terrein stond slechts een
landhuis, dat van de familie Van Hissenhoven, in de Spreeuwenlei; de familie bracht daar
vaak de zomer door. Een paar percelen waren reeds verkocht vóór de stichting van de
maatschappij Schoten-Koningshof en werden niet in die maatschappij ingebracht: aldus één
tussen de huidige Dennenlei en Eekhoornlei. tussen de huidige eigendommen van de
families Van Hooydonck en Verbeeck, langs het smalle laantje; dat stuk bos behoorde toen
reeds aan Felix Cooremans (mij verder onbekend); volgens een bouwlijnplan van 5 augustus
1926 stond daarop een houten week-endhuisje dat er overigens nu nog altijd staat; en op
een ander perceel langs de Wezelse baan, ergens op de grens van de eigendommen van de
families Wiedmann en Coen, stond ook zo een gebouwtje; ook dat stuk behoorde niet tot de
maatschappij maar. als ik een klein oud plannetje uit die tijd mag geloven, aan H. de
Beukelaar: zelfs E.H. de Beukelaar kan me niet zeggen over wie het gaat. Langs de
Botermelkbaan stonden enkele woningen: aan de "Koningshofse" zijde een landhuis waar
mevr. Helbig woonde. en waar nu Dr van de Mosselaer en zijn gezin woont; en verderop aan
dezelfde kant, op de spitse hoek van de Botermelkbaan en de Wezelsebaan, een café dat
zichzelf, niet al te bescheiden, "Hôtel Schootenbosch" noemde. Aan de andere kant van de
Botermelkbaan bestond reeds het "Wit Cruys", een groter eigendom waar onder andere de
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familie Fierens soms het verlof kwam doorbrengen en waar later de familie Wirtz langere tijd
heeft gewoond. Schuin over de huidige "Linde" woonde reeds de familie De Ridder, die daar
nog steeds verblijft, en daarnaast was in 1923 door Dr De Groot een landhuis gebouwd dat
intussen reeds "Huize Bethanië" was geworden zoals tot op heden. Schuin tegenover waar
nu het klooster staat, stond een eigenaardig bouwsel, samengebracht uit elementen van
verscheidene stijlen, dat overigens nooit voltooid geraakte; het werd bewoond door iemand
die het kontakt met andere mensen blijkbaar schuwde; niemand kan er meer
bijzonderheden over vertellen; na de oorlog is het onopgemerkt verdwenen. En in de bocht
van de Botermelkbaan, schuin over de uitgang van de Maria-ten-Boslei, woonden de
juffrouwen Moretus in een oud kasteeltje dat pas enkele jaren geleden verdween; in hun hof
stond ook een hoveniershuis en een stenen Theresia-kapel; bij het rechtertrekken van de
bocht in de Botermelkbaan die tegelijk gemacadamiseerd werd, stond de kapel in de weg; de
werklieden van de ondernemer weigerden ze af te breken zodat er elders volk moest
worden gehaald om die karwei op te knappen. Langs de Zilverstraat, ter hoogte van de
huidige "Witte Wilg", en aan dezelfde zijde, stonden twee kleine hoevetjes. een waar "de
Cis" (wie heeft. ooit geweten dat hij eigenlijk Frans Vaerewijck heette?) en het andere waar
Prosper (Opdebeeck) woonde. En ten zuiden van de Wezelsebaan bestond reeds het
"Rozenhof". in 1906 gebouwd door de broer van pastoor Heylen van ’s Gravenwezel op
plannen van een Weens architekt. De familie de Beukelaar kwam er enkele malen op verlof
(ook in andere Villas op Schotenhof) vóór ze het in 1927 aankocht en er zich vestigde. ln het
mooie park. dat er toen nog maar voor de grote helft bijhoorde, - de andere kleine helft
werd later aangekocht, - staat een paviljoentje van zuivere stijl waarvan de oorsprong ietwat
geheimzinnig schijnt te zijn; en sommigen menen dat de heuveltjes. die in het park
voorkomen, eigenlijk verdedigingswerken van de Hollanders zijn, uit 1830; alhoewel we hier
in de streek ook wel heel wat natuurlijke duintjes hebben, waarmede de vallei van de Kleine
Schijn is afgeboord: die rivier heeft gedurende vele eeuwen de ebbe en vloed van de Schelde
meegemaakt. Ongeveer op de plaats waar nu de Frans Reynemundlei in de Wezelsebaan
uitkomt, stonden toen nog twee blauw-arduinen palen met daarop gebeiteld het wapen van
de abdij van Villers: een langwerpige ruit. Op zeker ogenblik is daar een ingang tot het zeer
uitgestrekte domein van Villers geweest. Rond 1949 lagen daar nog brokstukken van die
palen. Die door de gemeentewerklieden stuk werden geslagen omdat ze te zwaar waren om
ze te vervoeren. En ook het huidige "Vijverhof", dat toen in Antwerpen en omgeving
algemeen bekend stond als "De Melkerij" van Schotenhof, bestond reeds en kende veel
succes.
Op een twintigtal meter vóór het ”Vijverhol" lag rond 1910 een mooie vijver, die later werd
gedempt; dat verklaart de naam van de instelling en ook van de laan die echter
oorspronkelijk van aan de Grote Singel rechtdoor naar de Wezelsebaan liep, dus zonder om
te buigen zoals nu.
Tenslotte nog een weinig gekende eigenaardigheid: er heeft dwars door Koningshof een
spoorlijn gelopen.
lnderdaad; de militaire spoorlijn die tijdens de eerste wereldoorlog door de Duitsers werd
gebouwd om de versterkingen van de fortengordel rond Antwerpen met elkaar te
verbinden. doorkruiste het terrein. Zij kwam van Brasschaat, waar ze de Bredabaan op
enkele tientallen meter zuidelijk van het gemeentehuis sneed. liep door het huidige
Gemeentepark van Brasschaat om vlakbij sluis 8, aan het einde van de Lariksdreef (toen nog
Molenbaan) het kanaal te kruisen en zo door het huidige Berkenrode Koningshof te bereiken
aan de kruising van Kapellei en Zilverstraat; vandaar liep ze rakelings langs de eigendom van
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de familie Dessoy en zelfs iets over die van de familie De Feyter, daarna door het blok "van
het boskapelleke", vóór de kerk voorbij en dan door de huidige Koningshoﬂei. destijds een
brede kapping door de bossen: rond 1925 stond er nog een rij Duitse spoorwagens in de
verlengenis van die kapping. nabij de huidige della Faillelei.
Maar vóór de verkaveling van Koningshof begon, werd het spoor reeds afgebroken.
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Hoe het groeide.
We vermeldden reeds dat er tot dan toe slechts een landhuis was gebouwd op het
omschreven terrein; en onder het eerste bestuur van de maatschappij "Schoten-Koningshof"
was er geen enkel gebouw bijgekomen. Die brave lieden waren vermoedelijk te zeer verrast
door het mislukken van hun opzet. Maar onder Victor de Beukelaar kwam er schot in de
zaak.
Vooreerst werd een streng reglement voor het bouwen op het domein vastgelegd; het
moest. in iedere aankoopakte worden opgenomen: een minimum-oppervlakte, 3000 m2 per
perceel; toestemming te vragen aan de maatschappij over het plan van de woning, en voor
het vellen van bomen (milieubescherming voor de term werd uitgevonden: Koningshof
moest zijn karakter van bosgebied bewaren): geen winkels of andere uitbatingen waren
toegelaten, enz. Strenge maatregelen voor wie nog moest beginnen, maar die men later als
bewoner van de wijk pas op hun echte waarde leerde kennen.
In juni 1929 kwam de eerste villa klaar. die van de familie Jacobs, in de Alice Nahonlei; ze
draagt nu nummer 55 en wordt nog steeds bewoond door de dochter van Amedee Jacobs,
Mevr. Josée Bruynseels. Amedee Jacobs, ook de vader van Armand Jacobs die nog op de wijk
woont, was hoofdvertegenwoordiger van de Fabrieken Gebroeders de Beukelaar.
Zes maand later kwamen de beide aanliggende woningen klaar, die van de families Honoré
Snijders en Richard Verduyn (nu de nummers 57 en 53); ook die heren waren hogere
kaderleden van genoemd bedrijf.
En in diezelfde periode kwam er ook de villa van de familie Luyten, rechtover die van Jacobs,
nu nummer 80 in de Alice Nahonlei; de kleinzoon van die familie woont nu opnieuw in onze
buurt, in de apoteek. En op de hoek van de Alice Nahonlei en de Kapellei rechtover de
winkel. bouwde mevr. Sebrechts.
Voor zover kan worden opgemaakt uit een oud plan, waren er op dat ogenblik nog wel
gronden verkocht aan het klooster, aan een Nederlandse familie Roodnat en aan de familie
Van Mieghem. Maar verder werd er in 1929 geen enkel ander huis gebouwd; en evenmin in
1930; tijdens dat jaar werd alleen op 4 oktober begonnen met de bouw van het klooster, op
plannen van architekt G. Voets.
De eerste vijf bleven pioniers, een betiteling die men nog meer verantwoord zal vinden,
wanneer men bedenkt dat nog geen enkele weg was verhard. dat er noch electriciteit, noch
gas noch waterleiding was.
Een tweede maatregel waarmede Victor de Beukelaar het speciale eigen karakter van de
nieuwe wijk wilde verzekeren was de oprichting van de Samenwerkende Maatschappij
"Villapark Koningshof”. Die werd op 7 oktober 1929 vóór notaris Hougardy opgericht door
de Naamloze Maatschappij "Schoten-Koningshof” en de heren Victor de Beukelaar, Joseph
Grote, verzender van Schotenhof, Constant Dietvors. Richard Verduyn, Honoré Snijders,
Gustaaf Voets en Amedee Jacobs.
Beheerders werden de heren de Beukelaer, Dietvors en Voets; commissaris de heer Grote.
Het doel werd omschreven als volgt: "het uitbaten van vervoerdiensten voor reizigers en
koopwaren" voor de leden. en "de “tussenkomst in alle andere ondernemingen wier doel
met het hare in verband staat".
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Pas 1931 werd het eerste jaar van een grote ontwikkeling. Er werd verder gebouwd aan het
klooster van de "Kindsheid Jesu", met bijhorend pensionnaat, en hier mag wel eens de naam
en de persoon van de overste die dat grote bouwwerk en de gehele verhuis van de
Linkeroever naar hier heeft durven ondernemen en tot een goed einde heeft gebracht,
zuster Hubertine Deckers, in herinnering worden gebracht.
In 1931 bouwde ook de reeds genoemde Nederlandse familie Roodnat haar villa
"Mariahove" op de hoek van de Alicc Nahonlei en de Wezelsebaan, rechtover de apoteek; in
de jonge gemeenschap zou de heer Roodnat een voorname rol spelen. En het huis waar nu
de apoteek is gevestigd. villa "Rika", werd datzelfde jaar gebouwd door de familie Van
Mieghem, waarvan de man inspecteur van het onderwijs was. Op een kaart die op 14 juli
1931 door ir Mennes werd getekend, vinden we naast de reeds genoemde nog de woningen
van de familie Claes. "Doornroosje", naast die van Luyten in de Alice Nahonlei, nu het
nummer 78, waar nu de familie Roels-Van Parijs woont; en in de Spreeuwenlei, op de hoek
van de Wezelsebaan, de villa "Sonnevanck" van Marinis; op de hoek van de Alice Nahonlei
en de Spreeuwenlei, de woning van de familie August Van Cauwelaert, "De Wielewaal"
genaamd, een huis dat vóór enkele jaren werd afgebroken; en op de tweede hoek van de
Distelvinklei. rechtover het klooster, de villa van Constant Dietvors, weer een kaderlid van de
Fabrieken de Beukelaar, beter bekend nog als medewerker van de Rotterdamse Courant en
andere. ln de Distelvinklei, naast Dietvors, bouwde E.H. Henderick. proost van het Algemeen
Christelijk Werkgeversverbond; daar woont nu mevr. Haesendonckx. En daarnaast dan weer
bouwde de familie Staf Dillen, die er gaarne aan herinnerde dat hij als bruggewachter was
begonnen, rechtover de fabrieken de Beukelaar, maar die het door zijn opmerkelijke
verkoperstalenten had gebracht tot vertegenwoordiger van een groot automerk; in augustus
1931 betrok de familie Dillen haar woning "Zonneweelde". Gebouwd door de Gebroeders
Dingemans, van Kapellen die later ook de kerk bouwden en nog andere villas hier bij ons.
Terloops: Mevrouw Dillen, nu negentigjaar, woont nog altijd onder ons, in haar
"Zonneweelde". En naast Dillen dan weer bouwde de ondernemer Theuns een villa, die kort
daarna aan de familie Wallaert werd verkocht. Achter E.H. Henderick, tegen de
Botermelkbaan, had pater Geerts, een missionaris op rust, zijn "Huize Nazareth" gebouwd:
enkele maanden later verkocht hij het aan de familie Frencken die er zich ook vestigde; en
een, op de hoek van de Maria-ten-Boslei en de Dennenlei, had mevr. De Ridder gebouwd.
Een heel eigen vermelding ruimen we in voor de bouw van het Sint-Ludgardishofke. op
plannen van architekt De Munter. Die villa werd opgericht voor juffrouw De Schutter. de
toenmalige directrice van Sint-Lutgardisschool te Antwerpen, de "moederschool" van een
hele reeks, en zal in het verdere verhaal nog een grote rol spelen.
ln 1931 werden ook de eerste wegen verhard: de Alice Nahonlei, de Distelvinklei en de
Spreeuwenlei. Ik zeg "verhard" maar dat betekent in werkelijkheid dat er rood baksteengruis
werd gestort en ingewalst; op gezette tijden werd daar dan een soort olie over gegoten om
het geheel wat stevigheid te geven, en dat was één van de taken die aan de sympatieke
figuur Renéke De Rop, weer een oud-gediende van de Fabrieken de Beukelaar, waren
toevertrouwd.
En ik vermoed dat de rij berken, die de bossen aan de buitenzijde, langsheen de lanen.
afboorden. in diezelfde tijd werden aangeplant.
Nog een woord over de reeds meermalen vermelde Alice Nahonlei: op de oudste plannen
heet ze Avenue des Domaines - Domeinenlei, daarna vinden we Constant de Burletlei naar
de naam van een van de deelgenoten in de maatschappij Schotenhof; maar kort na de
oprichting van de n.v. Schoten-Koningshof wordt het definitief "Alice Nahonlei".

Tussen groene dennen ….

Blz. 16 van 116

Nog in 1931 liet Victor de Beukelaar in de Kapellei, op plannen van architect Huib Hoste. het
Clubhuis bouwen, waarin ook de winkel werd ondergebracht; dat was het bescheiden begin
van wat nu het Hotel-Restaurant Koningshof is geworden. Het beheer ervan werd
overgedragen aan de reeds vermelde Samenwerkende Maatschappij, de vereniging van de
leden-bewoners van de wijk. een maatregel die het gemeensehapsleven op Koningshof ten
zeerste zou bevorderen.
Het moet ook in 1931 zijn geweest dat het Vlaams Volkstoneel "Antigone" van Sophocles
kwam opvoeren. Men vertelt dat het in open lucht gebeurde, dus in de zomer; maar een
datum, en de plaats waar werd gespeeld. kon ik niet achterhalen.
En óók datzelfde jaar liet Victor de Beukelaar beginnen met de bouw van een kerk, een
"kapel" zoals men toen zei, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos. Pas later begon men
te spreken over Onze-Lieve-Vrouw-Koningin van alle Heiligen.
Over beide laatstgenoemde realisaties, die elk op haar wijze sterk hebben bijgedragen tot
het tot stand komen van de gezonde, aantrekkelijke sfeer, die gedurende zovele jaren
Koningshof heeft getekend en getypeerd, zal nog heel wat te vertellen zijn.
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De kerk.
Tot de kerk zou voltooid zijn, konden de eerste bewoners van Koningshof de
eucharistievieringen volgen in de kapel van "Huize Bethanië" waar pater Geerts voorging.
Die toestand kon niet blijven duren. Toen de plannen van dom Bosschaerts definitief mislukt
bleken, was er nog wel even hoop dat zich hier een college zou vestigen, in welk geval de
vraag naar een bedeoord een oplossing zou hebben gevonden. Maar ook dat mislukte. Toen
was het duidelijk dat voor de jonge gemeenschap een nieuw godsdienstig centrum moest
worden gebouwd. Bij Victor de Beukclaar verliep er nooit veel tijd tussen de constatatie van
een noodzaak en de realisatie van de oplossing. Architekt Wijnen, die ook de plannen voor
het huis van de familie Luyten had getekend, kreeg de opdracht, en hij ontwierp volkomen
naar de zin van zijn opdrachtgever, een voor die tijd uitzonderlijk moderne kerk, zeer sober
en zeer stemmig. In de eerstvolgende jaren werd er veel over geschreven en gesproken, en
er kwam veel belangstellend bezoek. Men mag hopen dat de eenvoud en de soberheid, die
haar typeren, steeds worden geëerbiedigd.
Voor de bouw van de kerk was er meer nodig dan alleen de plannen. De gekozen plaats ("op
de meest woeste plaats van het domein" schreef iemand in die tijd) was eerder vochtig, zelfs
moerassig. Iemand kwam op de gelukkige gedachte een vijver in hoefijzervorm aan te leggen
rondom de kerk, en met de uitgegraven aarde het niveau van de bodem te verhogen. Ik
meen gehoord te hebben dat Stan Dietvors senior daarbij een rol speelde. De aanleg van de
omgeving en de vijver. met de grasperkjes. die oorspronkelijk met witte paaltjes en draad
waren afgezet, en de beplanting, werd verzorgd door de tuinbouwspecialist Arthur Martin
van Schotenhof. Wanneer we nu, na vijftig jaar, het resultaat bekijken, met het scherm van
de hoge populieren achter de kerk, de overhangende treurwilgen, de rhododendrons vooral als die in de lente bloeien en zich spiegelen in het water - dan mogen we die mensen
wel dankbaar zijn. Spijtig dat het water van de vijver zó bevuild is geraakt dat de mysterieuze
waterlelies verdwenen zijn...
De kerk werd gebouwd door de onderneming Gebroeders Dingemans van Kapellen, Alfons
en Antoine.

De wijding van de eerste steen in 1931
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De eerste steen, de officiële eerste toch. werd gelegd op 3 november 1931 en op zaterdag
25 juni 1932 werd de nieuwe "kapel" ingewijd door de deken van Deurne. Die avond trokken
alle bewoners van Koningshof. en zelfs vele van Schotenhof, met de pastoor van Schoten en
met de geestelijken uit de omgeving naar de kapel om er een warm "Credo" te zingen en het
kruis te vereren.
De kerk was te klein... De zondag daarop werd voor het eerst een eucharistie gevierd. En
werd een ontroerde hulde gebracht aan de nagedachtenis van Victor de Beukelaar... Want
hij, voor wie die dag een dag van grote vreugde zou zijn geweest, was drie maand vroeger,
op 7 maart 1932. plots overleden, slechts vijf en dertig jaar oud. In ieders gedachten was hij
sterk aanwezig.
En dat zou later nog dikwijls het geval zijn, want nog vele van de initiatieven. die hij voor zijn
Koningshof had gedroomd. zouden pas nadien worden uitgevoerd.
Ik sprak reeds over het Clubhuis en de winkel, dat andere centrum voor de jonge
gemeenschap, waar de familie De Rop voor alles en nog wat ten dienste stond; de vader,
Renéke. die voor de veiligheid en de orde op het domein instond, geüniformeerd en met een
grote kepi; de dochter Maria, die de winkel voor haar rekening nam; en Gerard, die voor
alles zorgde, en waarover We het nog zullen hebben.
Wellicht moet men er zich niet over verwonderen dat een kleine groep mensen. zoals die
hier in de eerste jaren in een relatieve afzondering leefde, snel een sterk
gemeensehapsgevoel ontwikkelde. Men bedenke bijvoorbeeld hoe de eerste
Koningshovelingen, om naar het centrum van hun gemeente te geraken, eerst tot aan
Iepenburg moesten rijden (of gaan) over onverharde zandwegen. en pas vandaar langs de A.
Servaislei naar Schoten; en zelfs dat laatste stuk was zo slecht onderhouden dat men op
zeker ogenblik besloot nog liever over de Botermelkbaan naar de Botermelk en zó naar
Schoten te rijden; en wie zich nog kan herinneren hoe die Botermelkbaan er uit zag, dat
oude, smalle, rondliggende, hobbelige kasseiweggeske, die kan zich voorstellen wat dan de
Servaislei mag zijn geweest.
Maar de gemeenschapszin op Koningshof werd niet alleen uit noodzaak geboren. Hij was
ook zo gewild.
De eerste initiatiefnemers hadden gedroomd van een Ieke-gemeenschap die de abdij(-en)
van Kristus Koning zou hebben gedragen en er op haar beurt zou door worden gevoed. Toen
Victor de Beukelaar het roer overnam, vroeg hij niet beter dan diezelfde geest over te
nemen in zijn opzet: een homogene vlaams-kristelijke gemeenschap te vormen. Die geest
viel immers precies samen met zijn eigen levensopvatting.
De kopers van gronden werden dan ook gezocht in de kringen waar die mentaliteit leefde.
Koningshof werd daardoor geen nieuw villapark zoals men er in die dagen van de trek van de
stadsmens naar "den buiten" rond Antwerpen wel een paar zag ontstaan. Waar in andere
villaparken de bewoner zijn buurman met moeite groette, werd Koningshof één grote
familie.
Naast dat bewuste ideaal speelde ongetwijfeld ook een vleug romantisme mee. Voor de
stadsmensen, wat de eerste bewoners dan toch eigenlijk waren, had het wonen op de
buiten, midden in de natuur. in een zekere afzondering, een aureool van eenvoud, van
ongekunsteldheid, natuurlijke gezondheid, en was het de verwezenlijking van de
romantische roep "Terug naar de natuur!" Zij voelden zich pioniers die bomen omhakten, die
met de wisseling van de seizoenen meeleefden, die opnieuw de grond bewerkten, zelf
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zaaiden en plantten (al waren het dan maar bloemetjes en gras). Ze konden eindelijk eens
echt de zon zien opstaan en de vogels horen ﬂuiten in de vroege morgen, ze zagen konijnen
en fazanten nu eens anders dan opgezet of in de etalage van de poelier; en ze ontdekten
hun eerste vogelnest.
Men geraakt vertederd door de lyrische stukjes die zij daarover schreven in hun maandblad
"Buitenleven".
Want inderdaad: vanaf juli 1932 verscheen op Koningshof een eigen maandblad! De
"Samenwerkende Maatschappij Villapark Koningshof' beheerde het en verzorgde de
redactie. Men kan wel veronderstellen dat ook daar Victor de Beukelaar voor de idee en de
nodige middelen had gezorgd. Het abonnementsgeld bedroeg 17.50 fr per jaar,of 1,75 fr per
los nummer, en dat zal wel niet hebben volstaan - met die paar tientallen Koningshovelingen
- om die stijlvolle brochure met talrijke en interessante fotos te financieren. Uit de nummers
van dat tijdschrift, die mij als jonge knaap in die tijd op een eerder toevallige manier in
handen kwamen zolang ze verschenen - namelijk min of meer regelmatig tot einde 1936,
met een laatste speciaal nummer in 1938, volledig gewijd aan St.Ludgardisschool - heb ik
Koningshof leren kennen en er van houden; uit die tijd dateert mijn wens om tot die
gemeenschap te behoren. Er verschenen allerlei opstellen in over alles wat met buitenleven
te maken heeft, zoals die van Leo Michiels over de natuur, die van Flor De Ridder over de
kippenkweek, van A. Martin over de tuin, andere over villabouw, en een lange reeks korte
verhalen van bekende schrijvers die speciaal voor "Buitenleven" iets afstonden: Gerard
Walschap, Jan Grauls, Jozef Simons. Stijn Streuvels, Willem Putman, André Demedts, Albe,
Lode Baekelmans,Mevr. Claes-Vetter, Felix Rutten, August Van Cauwelaert enz. En zeker niet
te verwaarlozen het nieuws, klein en groot, over het leven op Koningshof: wie er weer begon
te bouwen, wie er op verlof kwam, geboorten, huwelijken, vergaderingen enz. Veel van wat
over de eerste jaren in dit verhaal wordt vermeld, komt uit "Buitenleven".
Een ander initiatief van Victor de Beukelaar heeft op zijn wijze de band tussen de mensen
van Koningshof versterkt, ik bedoel de eigen autobus, beheerd en uitgebaat door de
"Samenwerkende Maatschappij Villapark Koningshof”. Men kon vanuit Koningshof wel de
buurttram gaan nemen aan lepenburg; maar de meesten gaven er de voorkeur aan mee te
rijden met "het buske" van Gerard De Rop. Als we de verhalen mogen geloven, dan werd er
daar nogal wat gelachen! En werden er nogal wat plannen uitgebroed. Er bestond een
afdeling voor dames, en een andere voor heren, en in die laatste mocht gerookt worden.
Heel wat kinderen, die bij gebrek aan plaatselijk onderwijs nog naar Antwerpen naar school
moesten. konden op die wijze gevaarloos en in goed gezelschap ter bestemming geraken;
vooral aan de Antwerpse St-Ludgardisschool en aan het sedert 1930 geopende StLievenscollege werd dagelijks een belangrijk contingent afgeleverd; in beide leefde immers
dezelfde geest die ook Koningshof animeerde. Het succes van "het buske" was zo groot, dat
in 1932 een tweede exemplaar werd ingelegd.
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Gerard de Rop met “het buske”
Het bestaan van het Clubhuis bood uiteraard een goede gelegenheid om het
gemeenschapsleven op de nieuwe wijk te organiseren.
Op 8 januari 1932 werd "de club" opgericht. Alle gezinshoofden waren lid. Het doel: "het
bevorderen der saamhorigheid onder de inwoners van Koningshof in de geest van
christelijke naastenliefde en onderlinge hulpvaardigheid." Als eerste voorzitter werd de heer
Roodnat gekozen. een Nederlands ere-inspecteur van het onderwijs, voorbeeld van snelle
integratie voor de vele Nederlanders die zich hier sedertien nog hebben gevestigd. Er waren
twee ondervoorzitters: de heer Staf Dillen voor de ontspanning. en rechter August Van
Cauwelaert, auteur en broer van Frans, voor "ontwikkeling". Andere bestuursleden waren:
de heer Snijders, sekretaris, met de heer Verduyn als adjunkt, de heren Leo Michiels en Claes
als penningmeesters; en als proost E.H. Henderick.

Het eerste clubgebouw
Van meet af aan werd een grote aktiviteit ontplooid: dezelfde winter nog gaf August Van
Cauwelaert een voordracht over "Mijn ervaringen als politierechter", werd een biologische
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wandeling georganiseerd en geleid door Leo Michiels, in het genre van vele andere die hij
later nog verzorgde. werden whist-drives georganiseerd door Staf Dillen, en werd er een
karnavalfeest gehouden.
De dames hadden hun eigen "Mariavereniging", met mevrouw Sebrechts als voorzitster; ze
hadden zowaar een eigen vlag, die door de heer Snijders. oud-leerling van de Antwerpse
akademie. was geschilderd "met olieverf op blauwe veloer" zegt zijn zoon Herman. Waar
mag dat stuk uit ons verre verleden gebleven zijn? De vereniging had als doel, naar eigen
zeggen: onderlinge hulp bij ziekte, werken van liefdadigheid, en allerlei werk dat nuttig is
voor de uitrusting en de versiering van de kerk.
Er bestond ook een bloeiende kinder-club. die iedere donderdagnamiddag (destijds de halve
vrije schooldag) onder leiding van Minneke Claes, nu beter bekend als mevrouw Colpaert,
geholpen door nog enkele jonge dames, voor sport en spel zorgde.
Het zelfde jaar 1932 was overigens nog rijk aan vele andere vermeldenswaardige
evenementen.
"De veldkapel” (later werd, zoals nu, over de "boskapel" gesproken) werd op 28 mei van dat
jaar ingehuldigd, in het bos tussen de Ruusbroceklei en de Kapellei - het "muggenbos"
zegden velen uit eigen pijnlijke ervaring. Ze werd opgesteld op een kleine verhevenheid, een
dertigtal meter van de Ruusbroeeklei, ongeveer rechtover de plaats waar ze nu staat in de
hof van de pastorie; er liep een wegel naartoe en er om heen; op de verhevenheid stonden
een vijftal hoge mastebomen en enkele rhododenders. Het heel sobere, stijlvolle kapelletje
was gemaakt naar een schets van architekt Kurt Grote, van Schotenhof, een "adoptieve"
Koningshoveling, trouwe medewerker bij al wat hier gebeurde en onder meer trouw klient
van "het buske". Het beeldje kwam uit "Huize Bethanië". De kapel werd ingewijd door
pastoor Potters van Schoten, en het beeldje werd door Mevrouw Victor de Beukelaar in de
nis geplaatst. Mevrouw en juffrouw Jacobs hadden voor de versiering gezorgd.
Op die plechtigheid waren ook voor het eerst de zusters van de Kindsheid Jesu aanwezig,
met een grote groep leerlingen van hun school. Op 25 maart hadden reeds enkele zusters
hun intrek genomen in het klooster, ook al stonden er nog geen vensters of deuren in, en al
lag er nog geen vloer... Op 24 april waren ze plechtig verwelkomd op Koningshof en had de
gehele gemeenschap haar nagelnieuwe gebouwen betrokken. Ze omvatte vier en twintig
zusters en honderd vijf en veertig jonge "pensionnairekens".
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EH. P. de Beukelaar
En in augustus werd de jonge E.H. Piet de Beukelaar, broer van Victor, door de bisschop
aangesteld als rector voor de kerk van Koningshof, nadat gedurende enkele weken E.H.
Henderick die rol had vervuld. De nieuwe herder, pastoor zou hij pas veel later, in l965
worden, was op 23 mei 1929 gewijd, en had enkele tijd als onderpastoor doorgebracht in
het Nederlandse Klinge.
Misschien verwondert het iemand dat we op alle plechtigheden de pastoor van Schoten zien
opduiken; tot in 1937 bleef Koningshof inderdaad deel uitmaken van de parochie van SteCordula van Schoten-Centrum; dus was de man hier wel degelijk op zijn plaats.
Kort na E.H. de Beukelaar verscheen hier ook pater Van Pelt, norbertijn van de abdij van
Averbode, die aan de abdij "Regina Pacis" was verbonden, maar elke zondag op Koningshof
voorging in een van de eucharistievieringen. Hij zou dat gedurende meer dan tien jaar blijven
doen. De pater hechtte veel belang aan de "eucharistische kruistocht", de beweging van
priester Ward Poppe. en stichtte ook op Koningshof weldra een groepje dat hij tot lang na
zijn vertrek en tenminste tot rond 1955 persoonlijk bleef stimuleren.
In 1932 werd ook de eerste, niet ingevoerde Koningshoveling geboren: Walter Verduyn. Er is
daarover wel wat betwisting geweest: Corrie Dietvors was al iets tevoren geboren, maar...
enkele meter buiten de toenmalige grenzen van Koningshof, op "Morgenrood", net voorbij
de Madonnadreef, links in de Alice Nahonlei.
Onder de families die dat jaar hier hun verlof kwamen doorbrengen vinden we de familie
Fernand Van Parys, alsook de schrijver Geraard Walschap met zijn gezin.
En als "vaste" nieuwe bewoners vermelden we dat de familie Van der Heyden op "Rozenhof"
in dienst kwam: juffrouw Corry en Henri zijn nog altijd onder ons. En de club kreeg een
telefoon: 5 88 80.
Op 18 september 1932 werd achter de kerk, langs de Kapellei, het eenvoudige maar
stemmige gedenkteken voor Victor de Beukelaar onthuld. Het was gebouwd met de
opbrengst van vrijwillige gaven. De beeltenis werd uitgevoerd door Simon Goossens.
Honderden vrienden en sympatizanten waren opgekomen voor die blijk van waardering en
dankbaarheid. Men zag er Mgr Van Cauwenbergh, bisschop van Sinaus, Mgr Crets, abt van
Averbode, staatsminister Frans Van Cauwelaert, juffrouw De Schutter, directrice van de St-

Tussen groene dennen ….

Blz. 23 van 116

Ludgardisschool, E.H. Danis, proost van de christelijke sociale werken, K. Platteau, voorzitter
van de R.K. Werkgevers, E.H. Frencken, proost van de jeugdorganisaties van het bisdom
Breda, ook de jonge P.W. Segers, de latere staatsminister, toen nog sekretaris van de Sociale
Hogeschool te Leuven, en vele andere vooraanstaanden. Onder leiding van pater Geerts
werd een huldezang uitgevoerd, op tekst van inspecteur L.O. Van Mieghem en op muziek
van de dirigent.
EH. Henderick sprak namens de plaatselijke geestelijkheid; de heer Brusseleers, namens de
initiatiefnemers, bracht hulde aan de nagedachtenis van Victor de Beukelaar. sterke
persoonlijkheid, diepgelovig katoliek, sociaal-ingesteld werkgever, idealist en tevens realist.
Uit zijn toespraak meen ik volgende passus te moeten overnemen opdat het eenvoudige
gedenkteken achter de kerk, waar we zo vaak wandelaars zien bij stilstaan en zich vragen
stellen, zijn boodschap zou blijven doorgeven:
"Deze gedenksteen wil geen praalmonument zijn dat wordt opgetrokken ter verheerlijking
van een man. Het wil enkel zijn aandenken bewaren en, met dit aandenken. zijn nobel
voorbeeld van maatschappelijk dienstbetoon. Het wil voorhouden aan de knapen en meisjes
van Koningshof dat de vroeg-gestorven stichter dezer kerstelijke gemeenschap bezweken is
op het veld van den arbeid. Niet de arbeid ten bate van zelfzuchtige of beperkte belangen,
maar de arbeid in dienst van den evennaaste, de arbeid in dienst van zijne onderhoorigen,
de arbeid in dienst van de pauselijke leerstelling der christelijke solidariteit. Het wil
voorhouden aan het komende geslacht, dat ons pogen in dienst moet staan van de
gemeenschap en dat ten aanzien eener hoogere bestemming, ieder onzer iets moet
bijdragen, hoe luttel ook, tot het intellectueel, het zedelijk of stoffelijk erfgoed dat onze
voorgangers ons hebben nagelaten. Dit is de blijvende les die het voor het jonge geslacht wil
trekken uit dat rijke leven."
Moge dan deze, nu wellicht wat verouderd klinkende taal, nog worden verstaan en aanvaard
door de jeugd, wanneer ze te voet, per fiets, brommer of auto langs het gedenkteken
passeert.
In oktober 1932 herbegint de aktiviteit in de Club. Ernest Claes komt spreken over "Hoe ik
met Hendrik Conscience kennis maakte" en later geeft Gerard Walschap aan de leden de
primeur van zijn boek "Trouwen". Er werd een fotowedstrijd georganiseerd en de heer Jose
Van Hissenhoven won; er was een St-Niklaasfeest en een Kerstfeest, en de toneelgroep
speelde "Het varken met de twee hespen" waarin Gerard de Rop, Fernand Claes, Victor en
Carlo Petré, Livien Lingier, Edward en John De Ridder en Henri Van der Heyden hun talenten
toonden.
En de eerste hoogstudent van Koningshof werd geregistreerd: de jonge heer Raymond
Luyten, student in de medicijnen aan de Universiteit van Leuven.
Met "het buske" werd een nachtdienst ingericht om de bewoners van de nieuwe wijk een
gelegenheid tot theaterbezoek te geven in Antwerpen. En nog een gedenkwaardige primeur:
E.H. de Beukelaar gaf toestemming om te schaatsen op de bevroren vijver rond de kerk, een
toestemming die nog altijd geldig blijft, tot grote vreugde van de jeugd.
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Ook de bouwbedrijvigheid ging verder. Einde 1931 was de familie Stevens in de Alice
Nahonlei begonnen te bouwen. naast de familie Claes, dus de villa waar nu Clairette en Willy
Van Meerbeeck wonen in nummer 76. De heer Stevens. vader van mevrouw Debra,
grootvader van Marieke en Oscar Debra, gedurende twee en twintig jaar gemeenteraadslid
te Borgerhout, bouwde zich op Koningshof "eigenlijk alleen maar" een buitenverblijf, dat hij
op 12 mei 1932 voor het eerst betrok. De sfeer beviel de familie echter zo goed dat het
uiteindelijk hun definitieve woonst werd. We noteren dat toen langs de Alice Nahonlei reeds
de geknotte eiken stonden. Voor een tombola ten bate van het pas opgerichte SintMichielscollege te Brasschaat werd een villa verloot in de Distelvinklei, ze viel ten deel aan
de heer J. Schellekens van Turnhout, die er echter niet zelf kwam in wonen. Ze werd later
verkocht aan de heer Janssens, de schoonzoon van de heer Stevens. Ze draagt nu het
nummer 4.
In de Kapellei begon de heer De Ceuleneer, directeur van de boekhandel "De Standaard" te
Antwerpen, op plannen van architect Lauwers, van Mechelen, de villa te bouwen waar nu de
familie De Roeck woont. Een plat dak. zoals toen in de mode kwam. Ook een plat dak kreeg
de villa die de familie Lombaerts in de Distelvinklei, naast Wallaert liet bouwen, waar nu de
familie Verhulst woont. En eveneens met plat dak de villa "Ter Dennen" van de familie
Peeters-Rombouts. op de hoek van de Kapellei en de Groenendaallei. Ze is tot op heden nog
door de familie bewoond. De juffrouwen Peeters zouden overigens in de winter, als
Koningshof onder de sneeuw lag, het landschap opvrolijken met hun arreslede waarmee ze
dienstvaardig de een of andere Koningshoveling-in moeilijkheden naar huis voerden.
En ook de zeer moderne villa van de familie Van Parys, op plannen van de bekende en
vooruitstrevende architect Stijnen, kreeg een plat dak. "Buitenleven" sprak van een "ware
verrassing op architectonisch gebied".
Maar aan de andere kant van Koningshof werd ook anders gebouwd: langs de Dennenlei
bouwde daar de familie Carlos Simons-Reynen (wiens vader beheerder was van de N.V.
"Schoten-Koningshof”) hun villa "Mastenhof", het eerste buitenhuis met rieten dak, het
eerste van een lange reeks die, eigenaardig bijna alle te vinden zijn in de helft van
Koningshof ten westen van de kerk.
Bij de kerk worden twee villas gebouwd: een voor de heer Eugene de Jongh, advokaat, recht
over het gedenkteken; vóór ze voltooid was. had ze reeds haar naam: "Dopheide”; nu woont
er de familie Noël de Scheemaecker; en een andere voor de heer Theuns, zelf ondernemer.
die wil verkopen of verhuren; ze werd gekocht door "Ome Kees", schoonbroer van, Stan
Dietvors vader, en werd bekend als de "blauwe villa"; gedurende enkele tijd woonde de man
daar, en kwam hier de wegen platwalsen; nu woont daar de familie Brusselmans. Dat jaar
vestigden zich ook nog hier de families Verbinnen, d'Aes en Pacquay.
Eind 1932 werd overigens de Koningshoﬂei, tot dan een brede kapping in de bossen. maar
slechts een smal pad door de heide, echt aangelegd en verhard, en de heer Martin boordde
ze af met sierlijke, kleurrijke rode beuken. En ook de Distelvinklei, de Spreeuwenlei, de
Alice Nahonlei, de Kapellei en de Maria-ten-Boslei werden verhard.
En zo zijn we het jaar 1933 reeds binnengetreden.
Laten we eerst de primeurs uit dat jaar vermelden.
Het eerste huwelijk op Koningshof verbond juffrouw Irma Dillen en de heer Liekens. Er was
vanzelfsprekend veel belangstelling en sympatie, er werden bloemen aangeboden door
Armand Jacobs en Jef Snijders. en Adrienneke Claes las een gedicht voor dat voor de
gelegenheid was ineengestoken door de heer Snijders en Mevrouw Sebrechts. En op
"Zonneweelde", de woning Van de familie Dillen, werd een receptie gegeven.
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Op Paaszaterdag (de vasten eindigde toen nog op Paaszaterdag ‘s middags) verstopten de
dames van de Mariavereniging een hele mand paaseieren in de bossen, om ze door de
kinderen te laten zoeken, "Karel de Beukelaar hapte er zo gretig in dat zijn hele gezichtje
weldra op ne chocolade-pudding geleek" verhalen de kronijken. En er wordt verteld dat Luc
Marinis met enkele ongekookte echte eieren in zijn broekzakken ging zitten... Dat paaseieren
rapen schijnt nog lang nadien te hebben bestaan: in 1950 hebben onze kinderen er nog aan
meegedaan.
Op 6 mei l933 werd voor de eerste maal op zaterdagavond in mei in processie naar de
boskapel gewandeld, een traditie die nog standhoudt; maar er komen niet meer zoveel
muggen op af...
Pater Ansbertus (Luyten) droeg zijn eremis op, dus weer een primeur; het werd een
plechtige gebeurtenis die grote belangstelling wekte. In de optocht gingen alle
Koningshovelingen mee. zodat er geen toeschouwers waren. Pater Norbertus (Max) Wildiers
sprak de kanselrede uit.
Niet lang nadien vertrok José Van Hissenhoven naar het seminarie.
ln 1933 werd ook voor het eerst op Kerstmis een middernachtmis opgedragen. Een
aangrijpende gebeurtenis, niet zonder romantiek, hier midden in de bossen en de heide. ver
van het dorp en de stad; maar heel echt, in de sobere, non-conformistische stijl van
Koningshof. die de aanwezigen sterk aanzette tot gebed en tot het beleven van Jezus'
boodschap in het dagelijkse leven. "Een onvergetelijke gebeurtenis." Er was zoveel volk van
hier en elders (wij kwamen die nacht met de Verkenners van Brasschaat naar Koningshof!)
dat men verplicht was geweest kaarten uit te geven om te bereiken dat de echte
Koningshovelingen een plaatsje hadden!
Ook voor de eerste keer werd het Ziekentriduum georganizeerd: ongeveer honderd vijf en
twintig zieken werden toegesproken door pastoor Willeborg, van Bloemendaal (Nederland),
de stichter van het ziekenapostolaat, en pastoor Maurice Van Hoeck. de leider van het zelfde
werk in het bisdom. Het verliep zoals nog altijd, met plechtigheden en toespraken in de kerk,
eucharistievieringen en zegening, de maaltijden in het klooster, en de onopvallende maar
efficiënte hulp van Koningshovelingen. zo jong als oud, zo leek als kloosterling. Die eerste
keer hadden, naar men mij zegt, vooral zuster Steen - toen reeds! -, mevrouw Jacobs en
mevrouw de Beukelaar, samen met juffrouw Corry Van der Heyden, veel werk verzet.
En ook een zeer droevige gebeurtenis, een eerste overlijden en in de geschiedenis van de
kerk een eerste begrafenisdienst: de familie Van Parys werd getroffen door de plotse ziekte
en dood van de jonge, veelbelovende zoon Guido. Zijn naam leeft voort in de naam van zijn
woning; zijn herinnering blijft leven in het hart van zijn vele vrienden.
Intussen werd een mooi beeld van Onze-Lieve-Vrouw binnengebracht in de kerk, werk van
beeldhouwer Damen. Het werd door allen geprezen om zijn eenvoudige stijl, volledig in
eenklank met de kerk. Op zondag 5 februari 1933 werd het gewijd.
In die eerste tijd vervulde Edward De Ridder de rol van koster in de nieuwe kerk. En we
hadden ook een koor, waarin juffrouw Corry Van der Heyden, juffrouw Ducaert, Joske De
Rop. juffrouw Minneke Claes en anderen meezongen; er was zelfs een heren-koor. met
de heren Raymond Luyten, Kerremans, de twee broers Petré enz. De eerste koorleider was
Fernand Eelen geweest, heel in 't begin, en daarna pater Geerts. Later nam E.H. de Beukelaar
ook die taak op zich.
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De (mannen-)club in 1932
Nog in verband met de kerk, maar als een overgang naar de "burgerlijke" aktiviteiten van de
gemeenschap, moet nu worden gesproken over de fameuze Vlaamse Kermis van de zomer
1933, waarvan de opbrengst zou dienen voor de verfraaiing van de kerk. Er was voordien
ook reeds een Vlaamse Kermis gehouden op "Huize Bethanië" waar vele Koningshovelingen
aan hadden meegewerkt, maar ditmaal was het iets volledig van "ons". De idee kwam van
juffrouw De Schutter, van St-Ludgardishofke. De gehele "kermis" werd overigens
opgebouwd in wat nu weer eens de "St-Ludgardisdreef' heet, maar dat eigenlijk officieel
altijd de Maria-ten-Boslei is geweest. De heer Stevens, de nieuwe voorzitter van de Club want de heer Roodnat was naar Nederland teruggekeerd - had de leiding van de
voorbereidselen, en alle standen waren door de zorgen van de twee "plaatselijke"
kunstenaars, de heren architekt Kurt Grote en kunstschilder Frans van der Linden in een
estetische vorm gegoten, en zo door ondernemer Theuns uitgevoerd. Iedereen werkte mee;
als men de namen van de medewerkers op een lijntje zet. dan kan men wel de vraag stellen
wie dan wel als klienten optraden; vermoedelijk verliet iedereen regelmatig zijn eigen tentje
om bij de buurman wat briefjes te gaan "inleveren". Er was een tea-room in St-LudgardisHofke, met patisserie en dergelijke zoetigheden, "kramen" met handwerk, bloemen,
speelgoed, parfumerie, een paardjesmolen. een "kind zonder naam", een "kaarske-schiet",
een muzeum, een hoepla (wat dat dan ook mag geweest zijn...), een tombolakraam, men
kon met ringen naar wijnflessen gooien, hengelen, er was een schiettent, een patatfritkraam, een nagelklopperij, een "poesje", een keuken, een "schuifaf' en een Pallietertent
voor de dorstigen. En er was tenslotte de Kunsthalle; in dat mooi-versierde gebouwtje werd
een heuse tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerk georganiseerd, zowel met
werk van eigen bodem: van mevrouw Theunen, van mejuffer Duwaerts, van Leo Michiels,
van Frans van der Linden, van Kurt Grote, van Sam. De Vriendt, naast beeldhouwwerk van
Lode Vleeshouwers – die samen met zijn echtgenote de beroemde pianiste Angèle Simonart
kort daarna op Koningshof begonnen te bouwen - als werk van elders: van Schlutterbach, L.
Muller, Roesingh en P. Joostens als schilders. Etsen van Juliaan De Vriendt, de schoonvader
van August Van Cauwelaert, G. Baksteen, A. Blomme, F. Severin, F. Timmermans, J. Van
Hoof, J. Van Steen, Eug. Yoors, en beeldhouwwerk van J. Damen, S. Goossens en A. Jacobs.
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Die Kunsthalle werd later overgebracht naar ergens een plaats midden het toen nog niet
ontgonnen gedeelte van Koningshof, ergens tussen de Eekhoornlei en de Zilverstraat,
ongeveer op de scheiding van de huidige eigendommen van de families Engels en Verleyen,
en diende enkele tijd als onderkomen voor drie jonge kunstenaars die hier, na een voetreis
naar het Heilig Land, waren aangeland. Ze hoopten hier een schilder- en beeldhouwschool te
stichten. Koningshof had toen nog ver in de ronde de faam dat hier allerlei mogelijk was wat
elders niet kon. Twee van de jonge artiesten heb ik nog goed gekend, hun familie woonde in
Brasschaat. Het waren Nederlanders, de gebroeders Raaymakers, langharigen - de oudste
noemden we "Kristus", niet meer of niet minder; en verder waren ze vegetariërs. Hoe
eigenaardig ook hun uiterlijk was. Ze waren niet zonder begaafdheid, vooral Piet, van wie
het beeld van de heilige Theresia is, dat nog steeds achter in de kerk staat; in "Huize
Bethanië" staat eveneens nog een Onze-Lieve-Vrouw van hem: de tweede, Emile, schilderde
het Kristushoofd, rechts in de kerk; naast zijn naam staat "Bid voor mij". De derde was ene
Rademaker. Na een jaar viel de groep uiteen: Piet huwde een meisje uit Brasschaat en
vestigde zich in Frankrijk, ergens hoog in de Alpen, waar hij lang nadien nog woonde en
beeldhouwde; het laatste nieuws dat ik over hen vernam, dateert van vóór een tiental
jaren. Het "artistenkot“ is al lang verdwenen. Maar echte Koningshovelingen noemen het
smalle wegeltje tussen Dennenlei en Eekhoornlei, in de verlengenis van de Ruusbroecklei,
nog altijd "het artistenweggeske".
Nog tijdens het verlof van 1933 boden enkele jongeren zich aan voor een mooi werk, het
werk van de speelpleinen voor stadskinderen. Gedurende vier weken, elk jaar, kwamen een
driehonderdtal zulke kinderen hier in de bossen spelen, eerst rond het huidige Iepenburg,
daarna op een open plek bij 't klooster. later aan de Kunsthalle waar ook een grote open
plek te vinden was. 's Middags werd zelfs een warme maaltijd verstrekt, klaargemaakt op
een echte gaarkeuken. Gedurende enkele jaren gingen de kinderen naar het marmerenven,
in Schilde, maar in 1943 kwamen ze terug naar Koningshof.
Ondertussen bloeide het gezelschapsleven op Koningshof welig voort. Elke woensdag- en
zaterdagavond waren er Club-avonden, waar werd gekaart en gebiljart; want de Club had
een Russische biljart gekregen en de eerste "concours" daarop werd moeizaam gewonnen
door Staf Dillen. Enkele maanden daarna kwam er zelfs een echte biljarttafel: ik vraag me
nog altijd af waar ze nog de ruimte vonden om hun keu achteruit te trekken... Buiten werd
een kegelbaan aangelegd. En, nog belangrijker: er werd een familietennisclub opgericht, met
advokaat R. De Jongh als voorzitter en Carlos Simons als ijverige sekretaris, tevens spelend
lid. Voorlopig hadden ze nog geen eigen terrein, maar dat te verkrijgen werd juist hun eerste
grote opgave.
Op 24 mei 1933 voerde de toneelgroep. in open lucht vóór de Club, "De Taalman" op, onder
leiding van Kurt Grote. De heer Verbinnen was de grote animator. Op 11 juli van dat jaar
kwam de "Vlaamse Kring" van Mariaburg-Brasschaat het successtuk "De Koning drinkt" van
Jos Janssens opvoeren. Op de vooravond was overigens in de Club het Vlaamse feest gevierd
"in ‘t vroede en in 't sotte". Er zijn verder nog echo`s van een voordracht van pater Morlion.
de leider van de katolieke Filmactie, een whist-drive. een Sint-Niklaasfeest voor de kleinen.
een fameuze jacht waarin de heer Dillen een leidende rol speelde en Herman Engels, - die
intussen in dienst van de firma de Beukelaar was gekomen en na het overlijden van Victor de
verdere ontwikkeling van Koningshof leidde - om zijn thuis geduldig wachtende vrouw
enigszins te paaien een schone haas, of juister: een hazepels opgevuld met hooi meekreeg.
Er wordt ook nog melding gemaakt van een koor "De Nachtegalen" onder leiding van de
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heer J. Verhaegen, leraar van de lagere afdeling van St-Lievenscollege, die wel in Schoten
maar niet op Koningshof woonde maar gezien zijn werk dagelijks met "het buske” en zijn
kliënteel meereisde en tenslotte werd geadopteerd.
Rond de kerk deed Philips ondertussen proeven met een nieuwe verlichting. Tot dan toe
stonden er schijnwerpers om de mensen wat voor te lichten in de duisternis. Later zullen er
stijlvolle lage lampen, "paddestoelen", worden geplaatst op de hoeken van de grasperkjes.
en zullen zelfs enkele lanen elektrisch worden verlicht, een toen nog ongekende weelde; het
waren wel maar gewone electrische gloeilampjes, maar overal elders, ook in de stad en in de
dorpen, leefde men nog met gas voor de straatverlichting. Ik herinner me nog die verlichting
in de Maria-ten-Boslei en de Koningshoflei maar naar men mij zegt, stonden er zulke lampen
op elke hoek van de bewoonde straten.
Koningshof is later overigens op die te voortvarende passen moeten terugtreden: na de
oorlog was er een hele tijd geen verlichting, en daarna werden er gaslantaarns geplaatst, die
elke avond door de lantaarnopsteker met zijn typische lange stok werden ontstoken. Het
heeft tot begin van de vijftiger jaren geduurd vóór er opnieuw electrische verlichting kwam.
In 1933 behoorde het aan- en uitknippen van de electrische verlichting tot de dagelijkse
taken van Renéke De Rop. Op de hoek van de Spreeuwenlei en de Wezelsebaan heeft tot nu
toe een van de oude palen stand gehouden.

1932. De Maria-Vereniging
Dat jaar gingen de dames van de Mariavereniging per autocar op reis naar het nieuwe
bedevaartoord Beauraing.
En pater Geerts, de eerste, alhoewel officieuze geestelijke leider van de wijk - daar hij de
kapel van "Huize Bethanië" bediende - werd elders benoemd en werd vervangen door E.H.
Stuckens. oud-aalmoezenier van de gevangenis in de Begijnenstraat.
In 1934. dan. blijken er reeds heel wat vaste gewoonten ingang te hebben gevonden; er zijn
dan ook heel wat minder uitzonderlijke gebeurtenissen te melden; de nederzetting heeft
haar eigen ritme gevonden.
In de kerk werd in maart 1934 een St-Jozefsbeeld geplaatst, van de hand van dezelfde
beeldhouwer Damen die ook het beeld van Onze-Lieve-Vrouw hakte, en in dezelfde sobere
stijl. En rond die tijd verwierf de kerk ook een schilderij van juffrouw Duwaerts, verwant aan
de familie Peeters van de Kapellei, voorstellende "De graflegging van Jezus"; het Heilig Graf
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in de Heilig-Landstichting te Nijmegen, heeft als voorbeeld gediend. Het schilderij heeft lang
in de zijkapel van de kerk gehangen. En de familie van pater Max Wildiers, die toen op
Schotenhof woonde, schonk een kostbare kelk, die aan een oom van de pater had
toebehoord. Het is een zogenaamde Tassilo-kelk, een kopie van een gotische kelk die Karel
de Grote ooit liet vervaardigen, en die nu in de dom van Aken wordt bewaard.
En de processie ging uit, voor de eerste keer, maar reeds van de kerk naar het klooster (zoals
nog tot vóór enkele jaren, al had de wijk zich allang ook in de andere richting uitgebreid.)
Over die processie valt overigens wat te vertellen. De heer Arthur Oeyen verbleef vaak hier
in de buurt. Hij was nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse grote processie van
de kathedraal te Antwerpen, en werd bereid gevonden om raad te geven bij de opbouw van
de processie van Koningshof: welke groepen, welke volgorde, enz. Verscheidene dames.
onder meer de dames Simons en Debra, naaiden mooie klederen voor de "heiligen" en de
engelen, inbegrepen de vleugelen van die laatsten en hun gouden kroontjes. En vader
Snijders ontwierp processievlaggen en schilderde ze ook zelf. Mevrouw Simons heeft de zorg
voor het kleden van de processiegroepen met liefde en ijver volgehouden zolang er zulke
groepen mee in opstapten.
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Schattenjacht op Koningshof.
In de lente van 1934 verschenen op Koningshof enkele vreemdelingen, drie Fransen en een
jonge Duitse gravin. Ondanks hun pogingen om het doel van hun bezoek geheim te houden,
werd na enkele tijd bekend dat zij op zoek waren naar een drietal koffers met
kostbaarheden die op het einde van de oorlog 1914-1918 door een hoog Duits officier, de
oom van de jonge gravin, "ergens" langsheen de vroegere militaire spoorweg waren
verstopt. naar alle waarschijnlijkheid op Koningshof. Ook een andere Franse groep bleek op
zoek te zijn naar de verborgen schat; bij het uitbreken van het fameuze Stavisky-schandaal,
dat Frankrijk in die dagen volkomen overhoop zette, was inderdaad een summier plannetje
met de gegevens over de vindplaatsen opgedoken. Zelfs verscheen hier een Nederlandse
auto met een tweetal blijkbaar hooggeplaatste personaliteiten. Een van de groepen deed
beroep op een bekend professor-pendelaar. Toen de Antwerpse pers over al die
bedrijvigheid begon te schrijven, doken verscheidene out-siders, amateur-schatgravers op.
De schat werd nooit weergevonden. Eventuele belangstellenden kunnen nog altijd een kans
wagen; ze kunnen over dat alles nog meer aanduidingen vinden in het nummer van 1 april
1934 van het toenmaals veelgelezen geïllustreerde weekblad "Ons Land"...
Wat de bouwbedrijvigheid betreft noteren we dat er een nieuwe laan werd geopend
rechtover de kerk, vermoedelijk de huidige Erasmuslei, en dat de familie Stefaan Van
Veldhoven op 1 april haar "Heiklokje" in de verlengenis van de Koningshoflei betrok; het was
gebouwd door ondernemer Janssens van Merksem. In de latere geschiedenis van
Koningshof, en tot nu toe, zal de familie zeer aktief blijven. Vader Van Veldhoven, Stefaan,
werd toen reeds "de man inzake sportwereld en koersen" genoemd. Later werd hij zelfs
voorzitter van Koningshof Football Club. Nog in de Koningshoﬂei begonnen de families
Leysen en Vrancken te bouwen, de eerste op de hoek van de Koningshoflei en de Alice
Nahonlei, waar vroeger "het fazantenbos" lag; de tweede dichter bij de kerk, Villa "Johanna"
waar nu nog de dochter Mevr. Van Hoorenbeeck met haar man woont. Ook de familie
Vleeshouwers (zie bijlagen 1 en 2) betrok haar mooie landhuis, en Leo Michiels, die tot dan
toe helemaal aan 't randje maar nog juist er buiten had gewoond, namelijk op
"Morgenstond". een van de twee woningen in de Alice Nahonlei juist voorbij de
Madonnadreef, - kwam nu echt op Koningshof wonen en wel in de "tombola-villa" in de
Distelvinklei.
Onder de tijdelijke zomer-bewoners vinden we mevr. weduwe Van Kerckhoven, de familie
Leclef en de familie Wirtz.
Daar de heer Stevens, voorzitter van de Club, nog steeds elk jaar voor enkele maanden in
Borgerhout verbleef, werd besloten dat de heer Michiels hem tijdens de afwezigheid als
voorzitter zou vervangen. Er werden die winter voordrachten gehouden door E.H. Prims.
stadsarchivaris, over "De Schelde door de eeuwen heen", door pastoor Arens over "Het
leven der bijen", en door de auteur Jef Simons, schoonbroer van Herman Engels.
Op Halfvasten werd door de dames, als een parodie op de toen allerwege gehouden Missverkiezingen, tijdens een leutige avond een "Master Koningshof" gekozen.
Mejuffer Gusta Peeters las namens de jury de uitslag voor, maar de kronijken hebben de
namen van de mededingers deerlijk misvormd: de prijs ging naar "de heer Niklaas". Zeer
ingewijden in de geheimen van toen zeggen me dat daarmede de heer Stan Dietvors vader
werd bedoeld. En nog in de lente werd door de heer A. Martin met de aanleg van het
tennisveld begonnen. naast de Club. waar het nu nog altijd ligt. Bij de plechtige opening, op
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19 mei, kwam mevrouw V. de Beukelaar het lint doorknippen, "de kleine Oscar Debra"
mocht bloemen overhandigen en er waren toespraken van de voorzitter van de Club de heer
Stevens en van de voorzitter van de tennisclub de heer René De Jongh. Het valt mij op dat de
kinderen die dag allemaal in "t wit gekleed waren; we treffen dat later opnieuw aan bij de
befaamde Midzomerdagen, De tennisclub had als kleuren groen en oranje gekozen; voor
ingewijden zal het allicht een betekenis hebben gehad.
Onder de aanwezigen was de heer Charles Nayaert, tenniskampioen van België, die na een
match verklaarde dat het terrein tot de beste van België behoorde: stante pede werd hij
overigens lid van de club. Dezelfde dag werd ook besloten tot de bouw van een tweede
terrein naast het eerste, en dat kwam er dan ook tamelijk snel, vooral dank zij de
bemoeienissen van de heer Carlos Simons. Wanneer later op het jaar de eerste
tenniskampioenschappen werden georganiseerd, werd de heer Pierre Leclef kampioen
single-gentlemen; bij de scholieren won Karel Van Kerckhoven, bij de scholiersters zijn zuster
Jet, bij de dames mevrouw Carlos Simons. terwijl het dubbelgemengd ging naar de heer
Leclef en mejuffer Naeyaert, de zuster van de toenmalige Belgische kampioen, en het
dubbelspel-heren door de ploeg Hermans-Simons werd gewonnen; de heer Hermans bracht
die zomer met zijn familie door in het huis van Wallaert.
In het Clubhuis werd intussen iets meer intiems gevierd : Gerard De Rop bracht er zijn jonge
bruid Irma binnen, Het jonge paar werd door de Koningshovelingen met veel sympathie
bedacht. Irma zou nog zeer lang, tot in 1958, in de winkel staan om Koningshof van
levensmiddelen en drank, en de jeugd van zoetigheden te voorzien.

1932. De jeugd van Koningshof
En in de hof van de Club werden enkele kinderspelen aangebracht.
Noteren we ook de oprichting van de naaikring ten bate van behoeftigen.
Onverwacht werd dat jaar nogal wat aandacht besteed aan initiatieven die zich buiten onze
grenzen, op Schotenhof. situeren. Het oude hotel Schotenhof, ooit het paradepaard van de
"S.A. Domaines de Schotenhof” en verzamelplaats voor de Antwerpse "high life", leed sedert
enkele tijd aan bloedarmoede. Een nieuwe maatschappij, de NV Nieuw Schotenhof, werd
gesticht, en onder de vennoten vindt men verscheidene namen die ook op Koningshof
bekend zijn. Er werd met frisse moed en frisse gedachten van wal gestoken. Zo werd in de
weiden aan de overkant een grote vijver gegraven: ongeveer 30 000 m3; moesten daarvoor
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worden verplaatst, met mankracht en schoppen, een paard en een klein spoortreintje! Stan
Dietvors senior mocht daar weer eens tonen wat hij kon. Bij gelegenheid van het graven van
de vijver werd door Leo Michiels een interessant verslag over de geologische samenstelling
van de ondergrond opgesteld; men kan het vinden in "Buitenleven". het nummer van
september 1934.
Het jaar 1935 verliep in de familiale. vriendschappelijke geest van de nieuwe gemeenschap
die haar eigen stijl verder uitbouwde.
De kerk was nog altijd het centrum waar de Koningshovelingen hun inspiratie voor die eigen
levensstijl kwamen halen.
Het Ziekentriduum werd voor de tweede maal en met evenveel inzet. en succes ingericht. En
de Kerstnachtmis was weer even aangrijpend, met nog meer deelnemers dan vorig jaar.
De rector. E.H. de Beukelaar, was weer eens van woonst moeten veranderen; hij woonde de
laatste tijd op "Maria-Hove", de villa van de heer Roodnat. die naar Nederland was
teruggekeerd; maar toen de familie na enkele tijd toch maar weer naar Koningshof
terugkwam verhuisde de rector naar "Distelvinknest" in de Distelvinklei. Men begrijpt
waarom men aan de bouw van een echte pastorie begon te denken. Kort daarop werd
daarvan de eerste steen gelegd, op de hoek van het Ruusbroeckplein en de Meibloemlei,
rechtover de huidige pastorij. En de Club organizeerde verder haar aktiviteiten. We horen
over een karnavalviering, een voordracht van Leo Michiels over "het geheim van de
radiolamp”, een muzikale avond verzorgd door de heer Marinis, een avond Poesje-theater,
nog eens Leo Michiels met filmen over Bell-Telephone. en de traditionele whistdrives van
Staf Dillen en zijn al even traditionele jacht/kloppartijen gevolgd van feestmaal.
En de edele tennissport werd verder dapper beoefend.
De damesvereniging van haar kant. nog altijd aangevoerd door mevrouw Sebrechts,
organizeerde uitstappen naar de wereldtentoonstelling te Brussel en naar de boeteprocessie
van Veurne.
En op 8 september kwam het Vlaams Volkstoneel, onder leiding van Staf Bruggen, en met
Toontje van der Plaetse, het vredesstuk "De Leeuwendalers" van Vondel opvoeren in het
openluchttheater. Wel had men dat openluchttheater elders opgebouwd omdat intussen de
Grasmuslei (waar vroeger werd gespeeld) was opengesteld, maar - alhoewel ik aanwezig was
- ik kan me niet meer herinneren waar het was opgericht. Ik geloof in de verlengenis van de
Koningshoflei, tegen de della Faillelei. Die opvoering was eigenlijk een initiatief van de paters
Dominikanen van Antwerpen. Het Vlaams Volkstoneel, toen in zijn bloeiperiode, bracht dat
moeilijke stuk op een meesterlijke wijze, en de talrijke aanwezigen droegen iets mee van de
vredesgeest die het stuk bezielt. Men bedenke dat de eerste voortekenen van de
wereldoorlog, die min dan drie jaar later zou losbarsten, reeds op de gemoederen drukten.
Op Koningshof werd echter nog dapper gebouwd, in tegenstelling met wat elders het geval
was. Optimisten worden door Koningshof speciaal aangetrokken.
Er kwamen zes nieuwe villas in de Wezelse baan, zo een "Ronduit" voor de heer Karel
Bodart, op plannen van dom Constantinus Bossehaerts; en de woning van de familie
Gevaerts, villa "Eksternest", waar later de familie De Grave lang woonde; en een bungalow
voor kunstschilder Frans van der Linden in de verlengenis van de Koningshoflei; en de familie
Marinis liet een tweede landhuis bouwen. ditmaal in de Distelvinklei: ook de heer C. Simons
bouwde een tweede in de Dennenlei, naast zijn "Mastenhof", daar waar nu de familie Van
Bavel woont; en mevrouw Van Kerckhoven bouwde op de hoek van de Kapellei en de Mariaten-Boslei; en op de hoek van de Kunstlei en het plein aan het klooster bouwde de familie De
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Maeyer "Het Karveeltje", nu bewoond door de heer Van Gestel, en de familie Leysen-Van
den Eede bouwde op de hoek rechtover mevrouw Debra-Stevens de villa "Jasmijn"; in de
Alice Nahonlei bouwden Luc en Liza Janssens-Horemans een modern landhuis op plannen
die bij mijn ouders thuis vele avonden lang werden in-en uit-elkaar gehaald. Tenslotte
bouwde de familie Van Roey haar villa op de hoek van het kerkplein en de Koningshoflei. Op
drie jaar tijd waren er twintig villas bijgekomen. En de familie Verbinnen betrok "De
Heidebloem" in de Alice Nahonlei, waar later Greyson, en tot vóór kort de familie Jules
Stuckens woonde.
Wat de verbindingen met de bewoonde wereld buiten Koningshof betreft weze vermeld dat
de "beruchte slechte weg van Schotenvaart naar Schotenhof" -lees: de A. Servaislei, "die
schande voor de gehele Antwerpse omgeving" eindelijk in orde zou worden gebracht.
Enkele tijd later, in 1935, werd zelfs van overheidswege een regelmatige autobuslijn
ingelegd; het "buske" van Gerard zal voortaan nog alleen schoolkinderen vervoeren.
Men zal hebben opgemerkt dat de ontwikkeling van Koningshof zich uitsluitend - op
uitzondering van wat gebeurde aan het einde van de Dennenlei - situeerde in een helft van
het domein, namelijk westelijk van de kerk. Dat houdt natuurlijk verband met de aanleg van
de nutsvoorzieningen, maar anderzijds ook met het feit dat een groot perceel, hoger
beschreven. lang gereserveerd bleef voor de abdij of iets gelijkaardigs. Dat had ook wel zijn
aangename kanten: dat gedeelte bleef ongerept van natuur en de jagers konden er in de
herfst naar hartelust jagen. Hoe het er daar uit zag vernemen we uit het verhaal van een
wandeling, dat we met de (blijkbaar graag verleende) toestemming van de auteur de heer
Leo Michiels volledig overnemen uit "Buitenleven" van juli-augustus 1935. We moeten de
lezer echter wel waarschuwen: de Kunstlei heette toen nog Eekhoornlei (evenals de huidige
laan van die naam), de "zavelplek" waarover ergens wordt gesproken, lag ongeveer
rechtover de Groenendaallei in de Kunstlei, en wat de St-Ludgardisdreef wordt genoemd, is
eigenlijk de Maria-ten-Boslei.
"Wandelen op Koningshof: Ontdekkingstocht in 't Onbebouwde. "
Om het oorspronkelijk landschap van Koningshof te leren kennen kunnen we niet beter doen
dan te wandelen in het onbebouwd gedeelte, waar de vegetatie nog betrekkelijk vrij is van
menschelijken invloed. –Door zijn bestemming tot villapark. immers is het onvermijdelijk dat
vreemde faktoren de levensgemeenschap van het domein zullen beïnvloeden. Zoo iets
brengt steeds voor den natuurvriend, de belangwekkende verschijnselen mede van
verovering en afweer, van indringing en assimilatie, in een woord: strijd. Doch hierover een andere maal. Nu willen we er ons rekenschap van geven, hoe het
natuurpark Koningshof er uit ziet. (Het beheer is steeds zoo bereidwillig aan
belangstellenden toegang te verleenen tot overigens verboden terreinen).
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Bijgaand kaartje moge u als gids dienen: de cijfers verwijzen naar den tekst.
We vertrekken aan de kostschool en slaan links den aanleg van de Eekhoornlei in, die ons
dadelijk buiten het villacentrum en in de eenzame natuur brengt.(1)
Eens voorbij de zavelplek, maken wij kennis met een paar karakteristieke planten van den
vochtigen zandgrond: de pijpenstrootjes (Molina coerulea) en de dopheide (Erica tetralix).
(2) Dat de pijpenstrootjes inderdaad pijpenstrootjes zijn komt hierdoor, dat de stengel over
zijn grootste lengte zonder knoopen is. Die lengte bereikt soms bijna een meter, wat voor de
langste Goudapijp nog wel kan volstaan. Molinia is "ons" gras, het gras van het heideland.
Een Schoon gras is het bovendien. met de overheerschend blauwe tonen. – Het heeft den
naam een goed voedergras te zijn. De konijnen schijnen er evenwel niet op verlekkerd. – In
juli bloeit de dopheide, zij luidt met haar mooie purperen klokjes de karmijnen weelde in van
den heidebloei. Honigreuk zweeft in de lucht nabij de bloeiende Erica's.
Het mastbosch rechts is doorsneden door een waterloop. (3) Deze gracht voert water aan
naar den kerkvijver en draineert dit lagere deel. De omgeving ervan is steeds eenigszins
vochtig, mede door de laagte van den bodem. Onder de masten gaan we een ander
heidekruidgewas vinden: de boschbes (Vaccinium Myrtillus). Het bestand is er gering te
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noemen. maar het schijnt zich uit te breiden. Van een mogelijken oogst make men zich
voorloopig geen illusies! Temeer daar lijsters en fazanten er ook lusten. Langsheen deze
gracht gaande ontmoeten wij nog andere bewoners van dit tamelijk vruchtbaar, eenigszins
alluviaal gebied: de zomereik (Quercus Robur), gadel, braambes, varens en mossen. kortom
een flora die zich door haar grooteren rijkdom van de omgeving onderscheidt.
We volgen de gracht nog een weinig, dweerschen opnieuw den aanleg van de lei, - het
Molinetum zouden we het kunnen noemen omdat de pijpestrootjes hier overheerschen - en
dringen in het tegenover gelegen mastbosch. - Na eenige schreden bevinden wij ons op het
overblijfsel van hetgeen eertijds een dreef was. (4)
Langs weerszijden van het spoor staan nog de eiken, geplant bij den aanleg. Deze roode eik
(Quercus rubra), hoewel geen inheemsche plant, mogen we niet zonder vermelding voorbij
loopen.
Slaan we nu rechts af, en laat ons dezen lommerrijken weg volgen. We kruisen de
geasfalteerde St.-Ludgardisdreef en loopen nog een eind verder, tot we, bijna ten einde, een
vrij diepe gracht ontmoeten. Hier loont het nogmaals de moeite, om dezen waterloop een
eind stroomopwaarts langs te wandelen, dwars doorheen het bijna ongerepte bosch, om
een der wildste hoekjes van Koningshof te ontdekken. (5)
We keeren nu op onze schreden terug om de Kapellei op te zoeken. Op de steile wanden van
de gracht, in de schaduw. is het een gekozen gebied voor varens. Het dubbelloof (Blechnum
Spicant) tiert hier weelderig. Het heeft zijn naam naar de twee soorten bladeren: de
onvruchtbare, die in een rozet staan en tegen den bodem aanliggen, en de vruchtbare,
langer en rechtopstaand. - Als er, wegens de droogte, haast nergens paddestoelen zijn, is er
nog steeds kans, op de wanden van de gracht een kleine portie Dooierzwam (Cantharellus
Cibarius) te vinden.
Zoo zijn we op de. eveneens geasfalteerde, Kapellei gekomen. Die volgen we rechts tot aan
de Dennenlei, dweerschen en vinden, schuinlinks, de Eekhoornlei terug. Langs deze gaat de
wandeling verder. We moeten daarvoor het hekje (6) openen en ervoor zorgen, het achter
ons weer dicht te maken. De Eekhoornlei loopt zuidwaarts, door een gebied waar de
ontwikkeling van den mast in de vrije natuur het best te volgen is. Het is een vrij jong bosch,
met weelderige onderﬂora van struikheide (Caluna Vulgaris). Onthoudt de bloeidatum: 15
Oogst, opdat ge rond die tijd het Colunetum kunt bezoeken!
Mast en heide zijn ongetwijfeld een voldoende reden om u langs hier te geleiden. Ik heb er
echter een van meer gewicht! Laat me u nu een echte aristokraat voorstellen: Epipachus
Latifolia, een orchidee, een echte orchidee hoor! De Wespenorchis (want zoo is haar
nederlandschen naam) bloeit als de wespen (Vespa media) vliegen. Epipactis moet ge vinden
langs weerszijden van den weg, tusschen de berken. Denk niet dat orchideeën alleen in
tropisch Brazilië te vinden zijn. Uit onze omgeving zijn me vier orchideeën bekend: Orchis
Maculata, de gevlekte orchis; Listera Ovata, de keverorchis, die beide vrij zeldzaam zijn;
Orchis latifolia. het handekenskruid uit de zure weiden en ten slotte Epipachis Latifolia, die
heelemaal niet zeldzaam is. Ik moet nu wel weerstaan aan den lust om met u bij Epipachis
een paar uurtjes zoek te brengen (en zonder verveling hoor!] maar we hebben onze
wandeling te voleinden. - Houdt het maar te goed!
Van dezen weg loopen rechts een paar paadjes naar de kleine huisjes in de Zilverstraat. Dat
is onze richting.
In de Zilverstraat wil ik u brengen om u te laten zien hoe schilderachtig zoo'n Kempische
zandweg is. In zuidwestelijke richting gaande, ontwaren we weldra aan den linker kant een

Tussen groene dennen ….

Blz. 36 van 116

gebied waar de mast niet tieren wil. (7) Ik moet u dat doen opmerken omdat we straks nog
ergens zullen komen waar hij van zelf groeit, alhoewel het vochtgehalte van den bodem
weinig verschilt. - Hier is, voor een paar jaren, het terrein omgeploegd en geëffend. De
bovenste grondlaag is ondergedolven en waarschijnlijk tevens iets dat voor den mast
onmisbaar is : de bacteriën van den bodem. De mast heeft een weinig ontwikkeld wortelstel,
met haast geen wortelharen. Hij is maar slecht geschikt om zelf rechtstreeks voedsel op te
nemen uit den bodem. De mikroskopische zwammen, met hun fijn kluwen van zwamdraden
doen het voor hem: dat is symbiose. Waar de bakteriën ontbreken, gedijt de mast niet.
Hiermede zijn we weldra de Zilverstraat ten einde en naderen de Wezelsche baan. Ook deze
baan is oerkempisch: een zandweg, bezoomd door eiken. Deze zandweg is, eeuwen lang
wellicht, het eenige verbindingsmiddel geweest tusschen 's Gravenwezel en Brasschaat. In
den mullen grond hebben alle soort voertuigen hun spoor geprent en telkens weer heeft het
nimmer vastliggend zand de groeven uitgewischt.
Of het de kempische boer was, schommelend-hoog gezeten op de kar schadden, door den
tragen os getrokken, - of het de schallende jachtstoet was der heeren van Wezel, - of het de
dronken benden waren van Marten van Rossem na hun braspartij op Vordensteín, - of de
Hollanders die hier in 1830 hun loopgrachten groeven, - of het een krachtige automobiel is
die de teekening van de banden in de aarde drukt, na een paar dagen ligt de zandbaan weer
landelijk rustig: vergeten.
De heuvels die wij weldra rechts van de baan waarnemen (8] schijnen inderdaad overblijfsels
te zijn uit den opstand van 1830.
Waar nu de Wezelsche baan de Dennenlei kruist slaan we links af. Hier (9) is een partij waar
berk (Betula alba) de hoofdtoon vormt. Op verschillende plaatsen van Koningshof bevinden
zich dergelijke “Betuleta”, de meeste nog vrij jong. Iemand die de schoonheid van een
ontwikkeld berkebosch waardeert, zal er toe willen bijdragen om deze berkenbestanden zoo
weinig mogelijk te schenden.
Een weinig verder, geeft rechts een nieuwe dreef uit op de Dennenlei, die we hierbij
verlaten. We begeven ons in het mastbosch daar tegenover en schrijden daar doorheen, in
nagenoeg paralleele richting met de Dennenlei. (10) Let nu eens op de dennenaalden, die
den bodem bedekken: de kleur is anders dan gewoonlijk: lichter en warmer. Die naalden zijn
ook langer dan de gewone “vlimmen”. De kegels die op den grond te vinden zijn, zijn ook
niet de gewone “mastentoppen” en als ge nu op de boomen wilt letten kunt ge ook hier
verschil bemerken. Het is een ongewoon zicht, dat de buitenste boomen van het bosch tot
onder toe begroeid zijn met jonge takken. We staan hier inderdaad niet voor de gewone den
(Pinus Sylvestris) maar voor de Doorn-den (Pinus Rigida).
In dezelfde richting ontmoeten we weldra hetgeen er van een ouden weg nog overbleef en
eenige meters verder, het “lidteeken” in het bosch, van het vroeger strategisch spoor. We
slaan hier rechtsaf om hier het bosch in “dwarsche doorsnede” te aanschouwen.
In het linker gedeelte van het bosch zoeken we nu den waterloop dien we straks hadden
verlaten en die we nog een eind stroomafwaarts willen volgen. Deze gracht beschrijft hier
een bocht aan welks binnenzijde een gebied is waar enkele edele naaldbomen zijn
aangeplant dat we nu echter niet opzettelijk bezoeken.
Aan de samenvloeiïng echter van de gracht. die we volgen en de afloopende gracht van den
vijver (11) is op de oorspronkelijke hoogte een stukje overgebleven van het terrein, dat op
peil gebracht werd met de aarde uit den vijver. Hier tiert de Els (Alnus Glutinosa) zooals hij
zelden groeit. Aan de andere zijde van het spoor (12) is een laag gebied, soms overstroomd,
waar het Bosch vervuld is van een fijnen kaneelgeur. Die geur komt van de Gagel (Myrica
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Gale), een heester die hier overvloedig groeit. Het is hier tevens het bevoorrecht gebied voor
het Veenmos (Sphagnum) dat als een donzig kussen den bodem bedekt.
Even groeten wij de H. Moeder Gods. in het boschkapelletje dat haar hier devoot werd
toegewijd.
Op de hoogere plaatsen (13) heeft zich de AdelaarsVaren (Pteris Aquilina) gevestigd. In de
Lente kruipen de scheuten uit den onderaardschen wortelstok en richten zich op boven de
aarde als kleine gebalde vuistjes. Als 't Zomer is geworden. wuiven de vlerkende veeren het
licht te gemoet. In den herfst verdort alles tot een droog gebladerte dat bruikbaar is als een
gezond slaapleger.
Nu verlaten wij dit merkwaardig gebied. Dweerschen den zandweg en dringen in de
tegenoverliggende heide.
Zoekend waar de gracht aan haar betonnen keurs ontsnapt, bereiken wij een laag gebied,
met geheel andere vegetatie. (14) Het is de succeslooze aanvang van een bouwbedrijf. Door het graven zijn levensvoorwaarden voor den plantengroei ontstaan. gansch
verschillend van de omgeving. Vandaar ook een geheel andere levensgemeenschap.
waaraan we heden echter niet meer aandacht mogen besteden.
We zoeken nu in zuidwestelijke richting het dreefje, waarvan het begin door een hoop
steenpuin wordt aangeduid. We naderen een der oudste en schoonste mastbosschen van
Koningshof. Let nu eens goed op. Jonge mast schiet allerwege op, krachtig en gezond. Het
zijn natuurlijke zaailingen van de oude hoogstammen hier nabij. Wat onderscheid in
levenskracht tusschen deze spontane zaailingen en de vruchteloos aangeplante zieligaards
van daar straks. (7)
Voor liefhebbers van wolken en schoone zonsondergangen, mag deze plek niet onbekend
zijn. Van op de hoogergelegen punten Westwaarts schouwend, ontwaart de blik een
grootsch tafereel, dat in decoratieve schoonheid moeilijk te overtreffen is.
Even vóór we de Wezelse baan bereiken, slaan we links af, voor een wandeling doorheen het
statig mastbosch. (16) Hoewel de bodemflora minder aanzienlijk is, heerscht er in dit bosch
een druk dierlijk leven.
Konijnen graven hun onderaardsche vertrekken, - fazanten, gedekt door het nabijgelegen
heestergewas, zoeken voedsel in het mos; - eekhoorn en specht bewerken de mastentoppen
elk op hun manier. Zoudt ge een mastentop, door den eekhoorn afgeknaagd, kunnen
onderscheiden van dengene door den specht gebeiteld?
Daar we met de Wezelsche baan gelijkloopend blijven, bevinden we ons weldra in een
versche “Querschnitt” van het bosch. Wat. verder stuiten we op een ouden grintweg die het
gebied van Koningshof afwatert naar het Klein Schijn. Rechts van dezen grintweg zoeken we
op de steile wanden nog een vertegenwoordiger van de Kempische flora: de Waternavel
(Hydrocotyle Vulgaris), waarbij de steel in 't midden van 't blad begint: schildvormig blad.
Zoek eens naar de bloemen! Er zijn er hoor!
Een weinig naar `t Oosten vinden we de Koningshoflei die ons terugvoert naar de Wezelsche
baan. Nogmaals volgen wij deze in Oostelijke richting. De eiken zijn hier vrij gehavend: voor
eenige jaren zijn ze overvallen geworden door Valsche Satijn-vlinder en droge winters
daarop volgend hebben ze verder toegetakeld.
Voor we den steenweg naar 's Gravenwezel bereiken, hebben we links een hekje gevonden
in de afsluiting.
Hierdoor komen we op de Distelvinklei. Rechts heerscht weer de struikheide en de lei zelf
werd getrokken doorheen het Calunetum. Voor een vijftal jaren werd het gerooid en het
tracé van de baan gemaakt.
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Op de plaatsen waar de baan nog niet verder werd aangelegd herovert het zijn rechten. Het
jong heidekruid is krachtig en groen.
We hebben nu den grooten gevel van de Kostschool, en daarmede het einde van onze
wandeling in `t zicht. Tot daar het verhaal van die wandeling. We raden u aan ze nu eens
over te doen, voor zover dat nog mogelijk is.
Men zal nu allicht begrijpen waarom de Cis. de bewoner van een van de twee kleine
hoevekens langs de Zilverstraat, door de maatschappij tot boswachter werd beroemd; geen
mens die beter het wild wist huizen dan hij. Rond die tijd werden ook de typische geelblauwe schildjes met "Verboden toegang – Prive domein" (of was het "op straf van boet"?)
aangebracht, waarvan het laatste bij mijn weten tot voor een tiental jaren is blijven hangen
op een masteboom op de hoek van de Ruusbroecklei en de Dennenlei, waar nu de familie
Koch woont.
Maar er gebeurden nog veel belangrijker dingen in 1935.
Er werd namelijk een studentenbond opgericht, de "Studentenbond Koningshof`”,
aangesloten bij de K.S.A. Voordien was er wel een poging gewaagd om onze studenten te
doen aansluiten bij de Antwerpse "Witte Kaproenen",. die eerder tot de kort tevoren
verboden A.K.V.S.-strekking behoorde; maar dat werd niet voldoende ingevolgd door de
betrokkenen. Het initiatief voor de oprichting van de K.S.A. kwam van de heer José Van
Hissenhoven, die oordeelde dat Koningshof nu stilaan wel zo belangrijk was geworden dat
de daar wonende studenten zich mochten losmaken uit de studentenbond van Schoten, en
zelfstandig gaan werken. De beslissing viel op de laatste zaterdag van het Paasverlof 1935,
José Van Hissenhoven werd als eerste leider aangesteld; kort nadien werd hij echter al
opgevolgd door Francis Greyson, en later door de heer Leo Van Parys. De familie Van Parys
heeft hen overigens van bij het begin gastvrijheid verleend. Onder de eerste leden vinden
we, naast de reeds genoemde, nog Dolf De Rop, Herman Snijders, Frans Wallaert,... Op 18
augustus 1935 hebben de K.S.A.-ers een welgeslaagd en druk bijgewoond feest gehad. Het
toneelstuk "Nonkel Judokus" werd opgevoerd. En Karel Van Kerckhoven maakte zich
verdienstelijk als dichter, componist en uitvoerder op de accordeon. Het begin van een
geschiedenis die nog steeds niet is afgesloten.
En niet alleen het aantal collegestudenten nam toe, ook het aantal kandidaten voor de
allerlaagste graad in het onderwijs; Siska Aertbeliën, de vroedvrouw van 's Gravenwezel,
werd nogal vaak naar Koningshof geroepen; de ouders begonnen te denken aan een
Froebelschooltje; na overleg met het klooster werd het plan nog wat uitgesteld.
Tot hun grote verrassing moesten de Koningshovelingen een zeer onaangename zijde van
het buitenleven ook leren kennen: een van de dames werd in de eenzame Wezelsebaan
overvallen.
De Club richtte dadelijk, ten bate van alle inwoners, een organizatie voor onderlinge hulp bij
eventuele ongevallen en brand op; een comité bestaande uit de heren Peeters, Dillen,
Michiels en Dietvors had het plan uitgewerkt; de centrale, met al het materiaal, o.a. bijlen en
sirenen werd bij de heer Peeters ondergebracht, op "Ter Dennen". Het plan voorzag dat
iedere inwoner een fluitje kreeg, om in geval van gevaar de buurt om hulp te vragen; aldus
lag er ook daarvan bij de heer Peeters een hele voorraad. die hij zeker nooit helemaal is
kwijtgeraakt. De eerste brand wordt overigens niet lang nadien gesignaleerd in de
Koningshoﬂei, in het bos naast Vrancken. Hij werd gelukkig snel geblust.
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Ook tijdens het jaar l936 zullen we de "pioniers" nog even als het ware op de voet volgen.
Het jaar begon met een droevige gebeurtenis, het onverwachte overlijden van juffrouw
Maria De Rop, die in de eerste moeilijke jaren de winkel draaiende hield en steeds voor
iedereen even vriendelijk was. Ze werd onder algemene verslagenheid uitgeleide gedaan
door een grote menigte vrienden; nooit tevoren had de kerk zulke toeloop gekend. Om haar
te vervangen dienden maatregelen te worden genomen; haar broer Gerard en zijn jonge
vrouw lrma namen het werk in de winkel op zich: Gerard had nu toch heel wat minder om
handen nu "het buske" niet meer zo vaak moest rijden. Op 16 mei trad hij officieel in dienst,
waarbij een avondfeest werd aangeboden.
Gedurende korte tijd stond er ook een taxi aan de Club; maar de idee was te
vooruitstrevend, en werd spoedig verlaten.
In verband met de kerk valt er nog iets te melden waarvan wij nog altijd de weerklank horen:
er kwam een klok in de toren. Ze werd gedeeltelijk gefinancierd uit giften van
Koningshovelingen zelf. en men zegt dat de namen van de milde gevers erin gegoten staan.
Het is maar een kleine klok, maar iedereen kent die helle klank waarmee ze oproept tot
gemeenschappelijke vieringen, zo bij droevige als bij feestelijke gelegenheden. Gedurende
vele jaren werd ze trouw met de hand geluid door Renéke De Rop en later door juffrouw
Corry van der Heyden. Wie onder de oudere Koningshovelingen voelt niet een beetje
heimwee bij de gedachte aan het Angelusklokje op een warme zomermiddag?
De voorzitter van de Club, de heer Stevens, moest wegens ziekte zijn functie neerleggen;
men koos de heer André Lombaerts, uit de Distelvinklei, om hem op te volgen. De gewone
activiteiten werden voortgezet.
Beeldhouwer Lode Vleeshouwers werd dat jaar biljartkampioen. Er werd een voordracht
gegeven door dr Fierens, van Antwerpen, over openluchtscholen, een voordracht met grote
gevolgen, zoals later zal blijken: pater Van Roey kwam spreken over "Fakirs en fakirisme", er
werd weer een tenniskampioenschap georganizeerd waarbij een heer Stuart het enkel-heren
won, en ook het dubbel-heren met de heer della Faille, en bovendien het dubbel-gemengd
met juffrouw Lucienne Elebaers. En in de herfst werd er weer gejaagd, zoals reeds traditie
was, net zo als er in de winter weer werd geschaatst rond de kerk; alleen kwam er maar
altijd meer en meer volk.
Op 11 juli werd er ook weer feestelijk gevierd, maar daarbij dient speciaal vermeld: die dag
opende met een kinderfeest waarbij de jeugd een stoet vormde met hun versierde fietsen,
"trotinetten" en wagentjes; voor die versiering hadden ze de bloemenhoven leeggeroofd; er
werden prijzen toegekend, en het bleek dat iedere deelnemer een eerste prijs had... En toch
blijkt er, ondanks de gelijkenis, echt geen verband te bestaan tussen deze eerste
bloemenstoet en de latere legendarische Midzomerdagen van het na-oorlogse Koningshof.
Het hing in de lucht samen met de harsgeur...
Op initiatief van de heer Peeters werd een missiefeest ingericht. En E.H. Henderick werd in
de bloemekes gezet bij zijn vijf en twintigjarig priesterschap. Hij was intussen aangesteld als
geestelijk bestuurder voor de instelling "Kindsheid Jesu". Er kon overigens ook een gouden
huwelijksjubileum worden gevierd: bij dr en mevrouw Duckaert.”s’ Avonds ging een
lichtstoet het gouden paar feliciteren, het koor zong, er werd zelfs een cantate uitgevoerd
die de dokter ooit, lang tevoren, zelf had gecomponeerd.
De K.S.A.bloeide: er waren vijftien leden, wat veel mag worden genoemd in verhouding met
het aantal inwoners van de wijk. Op een open plek in de eigendom van de familie Van Parys
werd een eerste lokaal gebouwd; er zouden er nog volgen... Er werd een plechtige belofte-
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aflegging gehouden, samen met een eucharistieviering en een feestvergadering; de leden
werden toegesproken door o.a. Leo Van Parys en E.H. Eelen van 's Gravenwezel en er werd
veel gezongen.
Het nodige geld voor de werking was verdiend met een toneelstuk dat enkele tijd tevoren
was gespeeld, en waarvan ik de titel niet heb kunnen weervinden; en in 1936 speelde men
"Baas Best en St-Antonius" een stuk dat in die tijd de ronde van de studentenbonden deed;
van de opbrengst kon zelfs een deel worden afgestaan aan de Schotense katolieke vrije
scholen; er was namelijk op dat ogenblik in Schoten een kleine schoolstrijd uitgebarsten: het
toenmalige gemeentebestuur wou "God uit de gemeentescholen"; als verdediging werden
verscheidene vrije katolieke scholen opgericht, wat vanzelfsprekend een zware financiële
inspanning nodig maakte; maar de bevolking steunde mild, en talrijke inwoners van
Koningshof verleenden hun waarborg aan de leningen die moesten worden aangegaan. Ook
de school van de Laaglandlei werd toen opgericht, en onze huidige wijkzuster Rosa begon
daar te werken. De K.S.A. werkte ook mee aan het Ziekentriduum, aan propaganda voor een
Katoliek Kongres te Mechelen en voor een plechtigheid in Koekelberg, en ondernam
fietstochten om met andere K.S.A.-bonden te gaan verbroederen.
Het kerkelijk leven ging zijn nu reeds traditionele gang: de feestdagen, de processie, de
zaterdaagse kaarskesprocessie naar de boskapel in mei, enz. Ook het derde Ziekentriduum
kende weer een groot succes, groter nog dan de vorige: oorspronkelijk had men gedacht één
triduum te houden om de drie jaar, maar Koningshof leverde zulke puike organisatie en zulk
mooi en aangenaam kader dat men liefst jaarlijks terugkwam.
Twee feiten heb ik met opzet enigszins achtergehouden, twee gebeurtenissen die zich op 21
juli 1936 voordeden.
Op die 21 juli viel een beslissing met verstrekkende gevolgen: principieel werd besloten tot
de oprichting van Sint-Ludgardis-Openluchtschool! De raad van de Vereniging voor Katoliek
Vlaams Onderwijs, vanAntwerpen, was bijeen op Sint-Ludgardis-Hofke, in verband met het
feit dat in de volgende alinea zal worden besproken. De eigenares van het Hofke, juffrouw
De Schutter, was er dat jaar mee begonnen op het Hofke gedurende de zomermaanden,
wanneer verscheidene stedelingen met hun gezin op Koningshof kwamen verblijven, privéonderwijs te verstrekken aan enkele kinderen uit die families: Anni De Jongh, Arnold Van
Kerckhoven, Christine Van Cauwelaert, Margriet Van Parys en ook soms Marieke Debra. De
idee schijnt gekomen te zijn van advokaat René De Jongh uit de Spreeuwenlei. Die beperkte
proef leverde zulke gewaardeerde resultaten op dat mevrouw Debra-Stevens namens een
klein comité -waarin de Rector Piet de Beukelaar zat en ook mevrouw Van Kerckhoven en de
heer De Jongh - ging praten met de directie van Sint-Ludgardisschool Antwerpen met de
bedoeling te komen tot de oprichting van een bestendige school op Koningshof. en dan nog
wel een openluchtschool, de idee die op een van de voordrachten van de Club met zoveel
liefde, geestdrift en kundigheid was verdedigd door dr Fierens. De Maatschappij SchotenKoningshof bleek dadelijk bereid het initiatief financieel te steunen. En zo kon reeds in
oktober 1936 juffrouw E. Gevaert, in aanwezigheid van Mgr Van Eynde en vele
personaliteiten, de eerste steen van het eerste openluchtpaviljoen komen leggen. Zoals de
gewoonte was (en nog is) van "Katoliek Vlaams Onderwijs", de stichting van Lieven Gevaert,
werd een "plaatselijk comité" opgericht: Rector de Beukelaar, mevrouw Debra. advokaat R.
De Jongh en de heren Stevens, A. Lombaerts en Fern. Van Parys.
De eerste leerlingen kregen nog enkele tijd les in het Hofke; ze waren met zeven; Anni De
Jongh, Jean en Mimi Marinis, Christine Van Cauwelaert, Mieke de Beukelaar, Cor Dietvors en
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Oscar Debra; ook Marieke Debra was ingeschreven, maar ze viel ziek juist vóór de school
openging.

1937. Het eerste openluchtpaviljoen
In januari 1937 konden de kinderen uit "het Hofke" verhuizen naar het typische gebouwtje
waar ze voortaan wijsheid en gezondheid tegelijk zouden opdoen.
En in mei werd in het Hofke een internaat ingericht voor de leerlingen waarvan de ouders
niet in de buurt woonden, want ook ver buiten Koningshof vond de idee van een
openluchtschool weerklank. Het was overigens de eerste in Vlaanderen. En misschien ook
een van de eersten waar jongens en meisjes werden aangenomen voor dezelfde klassen,
een opvatting die nog steeds niet overal schijnt te worden aanvaard. Als eerste
onderwijzeres werd juffrouw Cecilia Van den Berghe aangesteld: ze zou later de alom
gewaardeerde directrice worden.
Ik gaf reeds te verstaan dat de mensen, die deze beslissing troffen, niet zo maar per toeval
op die 21 juli 1936 te Koningshof bijeen waren. Het was evenmin om de nationale feestdag
te vieren; nee, dat verschafte hen enkel een vrije dag, die zij hier wensten door te brengen
omdat Koningshof zijn eerste lustrum vierde.
Inderdaad, de allereerste aanzet voor Koningshof dateert immers uit 1926, toen dom
Bosschaerts en de mensen rondom hem van wal staken. Maar hoezeer men het ook moge
betreuren, vóór 1929 kwam er niets tastbaars tot stand en eigenlijk betekende pas de
beslissing tot het bouwen van een eigen kerk het begin van de ontwikkeling van onze
gemeenschap. Daarom vieren wij het vijfde lustrum nu in 1981-1982. Maar destijds stond
1926 nog vers vóór de geest en men sloot de eerste tien jaren af in 1936. Heel Koningshof
(van die dagen) was bevlagd, en er werd een plechtige dankmis opgedragen. De nieuwe klok
werd gewijd, en na de mis trok men naar het monument van Victor de Beukelaar voor een
gemeende dankbetuiging aan de stichter. Constant Dietvors sprak als afgevaardigdbeheerder van de Samenwerkende Maatschappij Villapark Koningshof. ‘s Namiddags werden
voor de jeugd behendigheidsspelen georganizeerd (maar de groten lieten zich spoedig
meeslepen in de wedijver: mevrouw Wallaert veroverde zelfs de titel van kampioenetouwtrekken.) Er was ook een ballonwedstrijd, waarvan de eerste prijs in enigszins
verdachte omstandigheden werd opgeëist door iemand wiens kaart werd teruggestuurd uit
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Tirol... waar de juffrouwen Peeters toevallig op verlof waren... En 's avonds kwam het
Vlaams Volkstoneel "De molen van Sans-Souci" opvoeren.
Met die eerste lustrumviering wou ik de aanvangsperiode van Koningshof besluiten. De
gemeenschap had haar eigen geest en haar eigen stijl gevonden. Het is voor de beschrijving
van de volgende jaren niet meer nodig de gebeurtenissen nog van zo nabij te volgen; van nu
af volstaan de grote lijnen.
Alleen nog even een kleine tabel die al het lief en leed, waarover de vorige bladzijden
verhalen, in nuchtere cijfers weergeeft :

Aantal gebouwen
Bebouwdc oppervlakte
Bewoners
Verbouwde kapitalen
Electriciteit
Gas
Verharde wegen
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1926
2
8.000 m2
14
300,000 fr
0m
0m
0m

1930
7
18.000 m2
32
9000.000 fr
0m
0m
0m

1936
54
180.000 m2
442
11,5 milj. fr
3.600 m
3.600 m
3.500 m
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Angstige jaren
De eerste periode werd afgesloten met de viering van het eerste decennium van de NV
Schoten-Koningshof.
Rond diezelfde tijd veranderde overigens onze kerkelijke "status": bij koninklijk besluit van
24 september 1937 werd de hulpparochie van de Heilige Familie opgericht, en onze kerk, die
tot dan toe deel had uitgemaakt van Ste-Cordulaparochie, de hoofdkerk van Schoten. werd
een bijkerk van de nieuwe parochie. En daarbij werd haar ook een eigen werkgebied
toegewezen.
Daarom gaat van nu af onze aandacht naar de toestand en de gebeurtenissen op het gehele
grondgebied van wat eens onze parochie zal worden.
Laten we eerst even zien hoe het er rond de terreinen van de NV Schoten-Koningshof uitzag,
voor zover we er nog geen melding van hebben gemaakt. Het gaat dan voornamelijk over
het gedeelte dat over de Zilverstraat ligt, in de richting van Schoten-Centrum.
Langsheen de Zilverstraat lag aan beide zijden een groot mastebos; enkel ter hoogte van de
twee kleine huisjes van "de Cis" en de "Prospeer" lag een open plek. Maar voorbij die gordel
van een paar honderd meter breed stond er vooral wild kreupelhout, met nogal wat berken
erin. Links en rechts lagen kleinere en grotere vochtige plekken. De naam van de
Kromvenbeek, die nog door Koningshof loopt en ontstaat in de buurt van de dreef, die nu de
Kromvendreef heet. Maar al zeer lang bestaat. - getuige de mooie eiken erlangs, ze staat
overigens al op een kaart van 1860 - wijst duidelijk op het bestaan van een Kromven daar in
de buurt. Ook de huidige Lariksdreef bestond toen reeds als een breed karrespoor met wat
halfverwilderde bomen erlangs; maar die had wel reeds een naam: de Molenbaan, komende
van aan de grens met Brasschaat, voorbij de Elshout, en leidende naar "Schootenmolen", die
volgens een plan van 1860 nog aan het eind van die "Meulebaan" stond, naar mijn raming
ongeveer honderdvijftig meter over de Wezelsebaan, in de verlengenis van de huidige
Lariksdreef en tevens van de Zilverstraat. op een hoge duin zoals er daar wel meer bestaan.
Er zitten daar nog stenen van de fondering in de bodem. Een paar honderd meter zuidelijk
daarvan, dichter naar de Lusthofdreef toe en allicht over de Grote Singel, wordt overigens
nog een "Rosmalen" aangegeven. een dorsmolen die door een paard, dat in een kring
rondliep. werd bewogen. Voor zover ik het zie, moet dat zijn waar nu de familie Van Hoof
woont, op de hoek van de Grote Singel en de Vinkenlei; hun eigendom heet overigens
"Molenveld"; en zou die "Rosmolen" niet de naam van de eigendom van de familie de
Beukelaar, het "Rozenhof", hebben geïnspireerd?
Ook de huidige Sparrenlaan bestond reeds als een karrespoor - rond 1860 heette ze
Zandstraat - en zelfs de huidige Malpertuuslaan; maar dat was slechts een smalle veldwegel.
Tussen de Molenbaan (Lariksdreef), de Sparrenlaan en de Malpertuuslaan lag een heide met
grotere en kleinere vennen links en rechts, en mooie duinen, die de jeugd van Schoten
"Jonkersberg" noemde, voor hen een prachtig speelterrein. Er loopt daar één beek door. van
aan de Lariksdreef langs de Sparrenlaan. en dan met een hoek van negentig graden naar en
onder het kanaal onderdoor waar ze in de Zeurtebeek uitmondt; ze heet officieel "waterloop
nr 15" of "Bloemendaalbeek". Op de kaarten, die vroeger meestal door Franstaligen werden
opgesteld, heet de Zeurtebeek "Zuytbeek". Maar aan de "Schotense" kant van de
Malpertuuslaan lag landbouwgebied: de weiden en de velden van boer Dieltjens, die
woonde op een hoeve langs de Wezelse baan, dicht tegen de brug, zo ongeveer waar nu de
winkel van de familie Thijs staat. Naast die hoeve stonden overigens nog twee kleine
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huizekens. En aan de overzijde van de Wezelsebaan stond zoals nu nog, het huis van de
bruggewachter, vlak aan het kanaal.
Laten we het overigens eens hebben over dat kanaal.
Het Verbindingskanaal Antwerpen-Turnhout werd (met de hand. met schop en kruiwagen)
gegraven rond 1856. Sedert het graven van dat kanaal werden de gronden. die er langs
lagen, overigens wat minder vochtig. Over dat kanaal kon men geraken, voor zover ons
verhaal betreft, behalve over de brug aan de Wezelsebaan of over de sasdeuren van sas 8,
ook over een brug aan dat sas ongeveer in de verlengenis van de Lariksdreef. Die brug was
oorspronkelijk gebouwd voor de militaire spoorweg die door het (latere) Koningshof liep.
Aan het sas stond de woning van de sasmeester, zoals nu nog. Dichter naar de Botermelk
kwam men eerst aan het café van de familie Knaps, waar wij vanuit Brasschaat in de zomer
kwamen zwemmen, en nog verderop, voorbij de Zwaaikom, stond de woning van de
bruggewachter aan de brug van de Botermelk.
En zo zijn we rond. Nemen we nu het verhaal op waar we Koningshof in 1937 loslieten.
Over geheel West-Europa hing een dreigende wolk. De spanning tussen Duitsland enerzijds,
Frankrijk en Engeland anderzijds, steeg voelbaar. Misschien zette dat sommige mensen uit
de stad nog meer aan om zich in dat rustige, idyllische Koningshof te vestigen. Er werd wel
niet erg druk gebouwd, maar er kwamen toch altijd weer nieuwe vaste bewoners bij, en
daaronder waren er met namen die tot nu toe nog altijd erg bekend klinken: in 1937 de
familie Grupping, nadat ze eerst enkele tijd op Schotenhof hadden gewoond, in 1937 ook de
familie Stockbroeckx, in 1938 Jef Seghers en familie die hun villa bouwden op de hoek van de
Koningshoflei en de Erasmuslei. Nog in 1938 de familie Van Meerbeeck, in 1940 de familie
Lucien Krekels - die overigens in 1936 reeds het verlof had doorgebracht in villa "Berlindis"
op de Botermelkbaan, - in 1940 ook de familie Noël De Scheemaecker, eerst voorlopig en
daarna definitief; ook de duiven van de heer De Scheemaecker kwamen mee, en die recente
verhuis had als gelukkig gevolg dat ze in de oorlog niet door de Duitsers werden
"gemobilizeerd": ze zouden de weg naar hun hok niet terugvinden. Al die nieuwe
Koningshovelingen brachten nieuw leven in de gemeenschap. vooral omdat het om zeer
kinderrijke gezinnen ging. en ze hadden blijkbaar weinig moeite om zich te integreren.
Van kinderrijke gezinnen gesproken: het feit dat Koningshof zo ver van het centrum
verwijderd lag, bracht mee dat de plaatselijke jeugd voor haar vrije tijdsbesteding alleen op
eigen initiatief was aangewezen. Zo werd er, natuurlijk, veel gevoetbald, soms op de open
plek aan de Kunsthal, soms op de vlakte naast het. klooster, in de Kunstlei. Op de duur werd
dat toch wat georganizeerd en er ontstond een echte voetbalploeg, die zelfs een paar jaar in
competitie meespeelde. Als spelers vermeldde men mij de gebroeders Leclef, Paul, Pierre en
Michel, twee broers Van Regenmortel, Karel Van Kerckhoven, Mon Wouters, Stan Dietvors,
en zelfs Stanley Van den Eynde. De oorlogsgebeurtenissen maakten een einde aan het
bestaan van die eerste officiële Koningshoofse voetbalclub.
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1939. DE KSA op trektocht te Overpelt
Ook in 1937 voerde het Vlaamse Volkstoneel "De Vredesbond van Delle" op, weerom in
openlucht in de Erasmuslei. en dat als afscheid voor pater Jan Fierens, die naar China
vertrok. De familie Fierens woonde wel niet op Koningshof - ze verbleven op Schotenhof, in
de villa "La Chanterelle" aan het kasteel van Villers, waar nu mevrouw Van Impe woont maar de verbindingen met Koningshof waren van die aard, zoals reeds bij de oprichting van
de Naamloze Maatschappij "Schoten-Koningshof" werd vermeld, dat de viering hier werd
gehouden. Wanneer de pater dan enkele dagen later met de ss Scharnhorst zijn reis begon,
werd hij vanuit Antwerpen tot aan Doel begeleid door bevlagde bootjes met de jeugd van
Koningshof.
In 1938 wordt door kunstschilder Frans van der Linden en zijn dame langs de Botermelkbaan
het hotel-restaurant "De Linde" geopend. Mevrouw Van der Linden woont daar nog steeds.
De K.S.A. begon over de Botermelkbaan. daar waar nu de minigolf is aangelegd, een nieuw
lokaal te bouwen, maar om een of andere reden mocht dat niet doorgaan.
Later werd dan een mooi lokaal opgetrokken tussen de Dennenlei en de Eekhoornlei, zo
ongeveer in wat nu de eigendom van de heer en mevrouw Wiedmann is.
En het Vlaamse Volkstoneel kwam in openlucht "Boeﬁe" opvoeren.
Ook in die tijd toonde zich weer eens op treffende wijze hoe sterk de gemeenschapszin hier
was ontwikkeld.
Een van de eerste bewoners, steeds zeer aktief geweest in alles wat er leefde en roerde,
werd plots zwaar ziek, een ziekte die hem vele maanden te bed hield; tot overmaat van
ramp viel na korte tijd ook zijn echtgenote, vermoedelijk deels door oververmoeidheid,
eveneens ziek. Gedurende al die tijd kwamen dan de dames van Koningshof het werk in het
gezin - er waren verscheidene jonge kinderen - opknappen, en een zestal heren kwamen om
de beurt elk een nacht bij de zieken waken; hun namen mogen nu wel eens worden
vrijgegeven: het waren de heren Frans van der Linden, Lode Vleeshouwers, de heer Van
Hissenhoven, de Heer Marinis, de heer Van Parys, en nog een paar andere wier naam ik niet
terugvond.
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En ondanks de tijdsomstandigheden bloeide Sint-Ludgardis-Openluchtschool.
Gedurende anderhalf jaar stond juffrouw Van den Berghe voor alles alleen; maar na het
Paasverlof van 1938 kwam juffrouw Van Herck, van Retie, in dienst, recht uit de
normaalschool; ze "kreeg" de eerste drie studiejaren, met een vijftiental leerlingen,
waaronder Jo Stockbroekx. Juffrouw Van den Berghe gaf het vierde, het vijfde en het zesde.
Kort daarvoor was het internaat opgericht, met een vijftiental internen; daar juffrouw Van
Herck gedurende haar eerste jaar op "het Hofke" inwoonde, speelde ze in praktijk ook
goevernante over de internen; later werd daarvoor juffrouw Schrijvers aangeworven; en er
kwam ook een econome, juffrouw Van Hoof. Juffrouw De Schutter bleef zich persoonlijk
sterk aan de jonge school interesseren; wekelijks kwam ze op bezoek, eerst per tram, later
met de wagen van de heer Fernand Van Parys.
Tijdens het groot verlof van 1938 werden een twintigtal stadskinderen op "het Hofke"
ondergebracht.
ln die periode, rond 1938, na de burgeroorlog in Spanje, werd in België een oproep gedaan
om noodlijdende Baskische kinderen op te nemen. De toenmalige overste van het klooster,
zuster Sulpicia, iemand met een hart van koekebrood, stelde aan haar medezusters voor dat
het klooster ook een tiental jongetjes zou opnemen, wat graag werd goedgekeurd; maar
toen de brave zuster in Antwerpen de vluchtelingetjes ontmoette en zag in welke toestand
ze verkeerden, bracht ze er uiteindelijk vijf en dertig mee, plus twee begeleidende priesters!
Dag en nacht moesten er kleertjes worden genaaid, onder leiding van zuster Gondrada. Ook
de bewoners van Koningshof hielpen om in het nodige te voorzien. Later kwamen er zelfs
nog een tiental jongens bij. De groep bleef daar ongeveer een jaar; ooit, is er zelfs een
voetbalmatch Koningshof-Baskenland gespeeld. Maar toen ook hier de oorlogsdreiging te
groot werd, zijn ze naar hun vaderland teruggebracht. Na de oorlog is een van hen ooit op
bezoek gekomen van uit Zuid-Amerika, waar hij naartoe was getrokken.
Rond die tijd verwierf de kerk ook het mooie houten kruisbeeld dat helemaal in het
hoogkoor staat en dat bij de kruisverering wordt gebruikt. Het is werk van de reedsvermelde "Ome Kees" Theuns die in de "Blauwe Villa" aan de kerk woonde. De gebroeders
Raeymaeckers, die in de "Kunsthalle" resideerden, hadden hem ervan overtuigd dat hij een
natuurlijke aanleg voor beeldhouwen had; en zijn eerste werk, ons groot kruisbeeld, bewijst
dat op overtuigende wijze.
Begin september 1939 brak dan het onweer los.
Duitsland verklaarde de oorlog aan Frankrijk en Engeland. België mobilizeerde zijn leger en
stelde het "te velde" op. Op 27 september werd het 24e Linieregiment, uit de
Leopoldskazerne van Brugge, per trein naar Ekeren-Station gebracht, en van daaruit
marcheerde de groep over Hoogboom en Brasschaat naar Koningshof en 's Gravenwezel,
waar de soldaten om 7 uur 's avonds aankwamen. De Geneeskundige Kompanie 1e peloton,
waaronder de heer August De Schepper met zijn vier en twintig brankardiers, werd als het
ware opgewacht aan het Godshuis van 's Gravenwezel door de toenmalige overste Moeder
Bernarda, die de vemoeide manschappen onderdak aanbood. Ze werd geholpen door een
verpleegster van het Wit-gele Kruis, juffrouw Sophie. een naam die we eventjes onthouden.
De soldaten van het regiment werden links en rechts bij de bewoners van het dorp,
sommigen zelfs in schuren, ondergebracht; ook op Koningshof kwam een grote groep
terecht; op zeker ogenblik zat het plein vóór het klooster vol soldaten. De kleine Guido
Liekens deelde hen al de perziken uit die in de hof van de Dillen's te vinden waren. Ook
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enkele officieren werden op onze wijk ingekwartierd; de heer Pierre Leclef, zaliger
gedachtenis, - wiens familie overigens reeds op Koningshof het verlof had doorgebracht werd bij de familie Van Hissenhoven opgenomen. Ook in het klooster werden soldaten
ondergebracht, waaronder enkele priesters; men herinnert zich daar nog een pater Solvijns,
trappist, een pater De Keyser, E.H. Sonneville, E.H. Loontjens, en die werd toevallig later
geestelijk bestuurder van de orde waartoe de zusters van ons klooster behoren, en hij is dat
tot op heden. De drie volgende maanden bouwden de soldaten bunkers langs de Turnhoutse
vaart en langs het Anti-tankkanaal. Vrijdag 27 november kwam koning Leopold het 242e
Liniereglement schouwen; de soldaten kwamen onder de indruk van zijn ernst, maar ook van
zijn vriendelijkheid tegenover kleine kinderen en eenvoudige mensen.
Dit jaar was er bijzonder veel volk in de Kerstnachtmis, waaronder ook soldaten die in de
buurt waren ondergebracht. Henri Van der Heyden had een mooi stalleke getimmerd, met
veel echt hooi er in. Tegen het einde van de mis bleek een van de soldaten, die geen stoel
meer had kunnen bemachtigen, overmand door de warmte van de grote ronkende kachel en
de vaak, in dat hooi in `t slaap te zijn geraakt...
Op 8 januari 1940 vertrok het 24e naar andere gewesten, maar het moet wel zijn dat de
jongens hier een goede indruk hadden opgedaan, enerzijds. en door de bevolking ook
werden geapprecieerd; de heer Leclef kwam later terug om juffrouw Van Hissenhoven te
huwen en de heer De Schepper huwde juffrouw Sophie die in september de groep mede had
ontvangen in het Godshuis van 's Gravenwezel.
Beide gezinnen wonen nog steeds op Koningshof; wel moeten we intussen het overlijden
van mevrouw De Schepper en van de heer Leelef betreuren.
Het 24e werd opgevolgd door het 22e van Gent, dat hier bleef liggen tot het begin van de
oorlog.
Er kwamen grote legertenten, later houten barakken om de soldaten in onder te brengen, zo
bijvoorbeeld daar waar nu de minigolf van de "De Linde" is gelegen.
Voor de jeugdige lezers vermelden we dat de winter van 1939-1940 bijzonder hard was en
lang aansleepte; gedurende welhaast drie maand lag er twintig tot dertig centimeter
sneeuw.
Toen kwam die fameuze 10 mei 1940. In volle nacht bliezen de klaroenen de soldaten
wakker. Men hoorde reeds de Duitse vliegtuigen in grote groepen overvliegen. Plots kwam
het bericht dat heel de streek moest worden ontruimd. In de vroege morgen pakte iedereen
haastig het duurbaarste en het hoogstnodige bijeen en stopte zoveel mogelijk in alle
beschikbare vervoermiddelen. Alleen de familie Grupping sliep rustig verder, tot tenslotte de
ongewone drukte bij de buren ook daar opviel. In het klooster had eerst iedereen in de
kelders beschutting gezocht; daarna besloten echter ook de zusters te vluchten zoals de
buren; drie zusters wilden niet weg, maar die hebben heel wat schrik uitgestaan! Ze hebben
in ieder geval een voor een de bruggen over de vaart horen opblazen door de Belgische
troepen. Toen die voor de Wezelse baan in de lucht ging, werd de hoeve van Dieltjens nogal
erg beschadigd, de twee aangebouwde huizekens zelfs zo sterk dat ze nadien nooit meer
hersteld werden, en in 1944 dan ook werden afgebroken.
Wat er hier gebeurde tijdens de afwezigheid van de burgers is me door niemand verteld,
niemand weet er veel van. Maar toen men eindelijk weerkeerde – Renéke De Rop schijnt de
eerste te zijn geweest - bleek de winkel van Gerard totaal leeggeplunderd te zijn.
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Er was nog niet dadelijk opnieuw gas en electriciteit, zodat men links en rechts wel eens het
eten zag bereiden op open vuurtjes in de hoven. Gelukkig was het uitzonderlijk mooi weer.
De soldaten die hier hadden gelegen, werden weer opgesteld achter de Leie, naar het
schijnt. Ze hielden daar enkele dagen stand, en er vielen daar gekwetsten en zelfs doden.
Anderen werden krijgsgevangen genomen en met tienduizende over Antwerpen afgevoerd
naar de Duitse krijgsgevangenenkampen. De heren Van Parys lieten uit hun voorraden op
verscheidene plaatsen in de stad kisten fruit neerzetten om aan de gevangenen uit te delen.
Op Koningshof kwamen nu Duitse soldaten liggen. Op het gemeentehuis hadden ze
gevonden waar Belgische troepen ingekwartierd waren geweest. Er kwamen er ook in de
houten barakken over de Botermelkbaan; die hebben overigens voor alle nationaliteiten
gediend: Belgen, Duitsers, Canadezen, Engelsen, Amerikanen...
Sint-Ludgardis-Hofke was natuurlijk een gedroomde gelegenheid om er soldaten in onder te
brengen; de kinderen waren voor de krijgsverrichtingen naar huis gestuurd, er was dus
ruimte en beddegerief. Juffrouw De Schutter besefte het gevaar en vroeg juffrouw Van
Herck, die intussen met haar ouders in Schoten was komen wonen, alle dagen de luiken op
en af te laten zodat het gebouw er bewoond uitzag. Zekere dag kwamen de Duitsers toch
een kijkje nemen: juffrouw Van Herck wist tijd te winnen, en haar vader haalde snel de
tweemaal twintig wollen dekens weg en verstopte ze thuis waar ze de gehele oorlog zijn
bewaard gebleven.
De Duitsers drongen echter niet aan, en na het groot verlof herbegonnen de lessen.
Na enkele tijd werd het internaat dan overgenomen door de VKSJ (werd mij gezegd) en
beheerd door een zekere juffrouw Van Acker; maar daarover heb ik geen nadere inlichtingen
kunnen vinden.
ln de eerste tijd viel de aanwezigheid van de Duitse soldaten niet eens erg op; in de eerste
twee jaren waren ze overigens niet zo heel talrijk. Alleen werd tot hun gerief de tramlijn, die
tot dan toe slechts tot aan "Hôtel Schootenhof', nu lepenburg was aangelegd, rond
Nieuwjaar 1941 verlengd tot. aan de grens van 's Gravenwezel, aan het begin van de
Wezelsebaan.
Voor de bewoners van Koningshof een schone zaak: er waren vele auto's opgeëist, en na
korte tijd was er geen benzine meer te vinden, behalve met uitzonderlijke toestemming van
de Duitse overheden.
In 1940 begon E.H. Jozef De Vocht, wiens familie te 's Gravenwezel woonde, bij de
zondagsdiensten hulp te verlenen in de kerk van Koningshof, zodat hij dat nu. In 1982, reeds
twee en veertig jaar doet! En ondanks de oorlogsomstandigheden vestigden zich hier nog
steeds nieuwe families: de familie Roels, de familie Jekeler, de familie Pauwels en andere. In
1941 werd de heer Van Minnebruggen aangesteld als sasmeester voor Sas 8; zijn familie
woonde eerst in de brugwachterswoning aan de Wezelsebaan, en betrok in 1943 het huis
aan het sas zelf, waar ze tot 1981 bleven wonen.
Stilaan lieten de oorlogsomstandigheden zich meer en meer gevoelen. Er ontstond een
nijpende voedselschaarste, die vanzelfsprekend eerst de arbeidersbevolking trof. Zoals
overal in het land werd ook te Schoten een comité "Winterhulp” opgericht, waarin
verscheidene Koningshovelingen een rol begonnen te spelen. Er werden warme maaltijden
verstrekt in "Ons Huis", nabij de kerk van de Heilige Familie. Wie een maaltijd kwam afhalen,
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moest wel enkele rantsoenzegels inleveren, vooral voor het vlees dat zo zeldzaam was, maar
daarbij werd nogal eens door de vingers gekeken voor mensen die het moeilijk hadden.
Wie kwam. werd bedeeld. Op sommige dagen werden duizend maaltijden verstrekt! Het
tekort, dat op die wijze vanzelfsprekend ontstond, moest dan "in 't zwart" worden
aangevuld. Daarvoor was er in de garage van het "Rozenhof", van de familie de Beukelaar,
een volledige slachterij ingericht, waar de heer Roels, vader van de heer Roels-Van Parys, op
deskundige wijze voor het vlees zorgde. En ook "zwarte" aardappelen waren er nodig; met
de hulp van de toenmalige goeverneur Frans Wildiers (wiens familie op Schotenhof. in "De
gulden schaduw", woonde) en van een Duitse officier - maar niemand kon me vertellen of
die wel goed besefte wat er gebeurde - werd zelfs ooit een lading van tien ton aardappelen
uit Nederland overgebracht over de nochtans hermetisch-gesloten grens. Ook de heer F. Van
Parys, en de toenmalige burgemeester Antoon Wolfs. latere Koningshoveling, maakten zich
bij dat alles zeer verdienstelijk. Antoon Wolfs werd overigens tijdens de oorlog door
iedereen in Schoten om zijn inzet ten bate van zijn dorpsgenoten geliefd en geprezen.
Maar óók in die tijd verloor de rector een goede helper, zijn vriend pater Van Pelt. die na elf
jaar verblijf op "Rozenhof" met een bevordering naar zijn klooster, de abdij van Averbode,
werd teruggeroepen. De pater bleef echter tot nu toe een steeds graag geziene gast op
"Rozenhof" en op Koningshof.
Zo goed en zo kwaad als dat mogelijk was werd gepoogd het gemeenschapsleven op
Koningshof gaande te houden. De declamator Modest Lauwereys kwam voordragen. Achter
de "Club" werd ooit een openluchttoneel opgevoerd met vader Grupping in vrouwekleren;
natuurlijk een volkomen succes. En op het tennisterrein kwam het Reizend Volkstheater "De
gecroonde Leerse" opvoeren. De tennisclub speelde verder: er bestond een tijdje een
zangvereniging voorjongeren; en de biljartclub, waarin de heer Grupping zeer aktief was,
droeg schipperspetjes !
ln 1941 werd opnieuw een voetbalclub. "De Pechvogels" genaamd. Opgericht, op initiatief,
vooral, van de heer Grupping. Ze sloot dadelijk aan bij het Katholiek Sportverbond en koos
als clubkleuren geel en zwart.
Eigenlijk was het niet alleen een voetbalclub, want behalve voetballen ging men ook
wandelen, werden fietstochten georganizeerd, werd er ping-pong gespeeld, gezwommen in
de vaart, en waren er ook wel eens danspartijtjes. Als leden vinden we Karel Van
Kerckhoven, Toon Grupping, Stan Dietvors, de twee Hermans`en, Frans, Fernand en Willy
Keyenbergh, van Schoten-Centrum, twee Ruts'en, een Verhoeven, een Smets, Paul Van
Roey, Pierre Leclef, Mon Wouters, Bob Van Noten, Jacky Wirtz en nog meer. Er werd nog
steeds gespeeld op die open plek naast het klooster aan de Kunstlei, en het valt ook op dat
men veel namen weervindt die reeds werden genoemd in verband met de eerste ploeg van
vóór de oorlog. Vermits de ploeg geen eigen installaties had, moesten de spelers zich wassen
en omkleden in de garage achter de "Club", het Hotel-Restaurant "Koningshof".
In ‘t begin van de oorlog nog onder Karel Van Kerckhoven als groepsleider, en nadien onder
Jan Roels bleef ook de KSA aktief, nu in het eerste "Snekkarshof” in de duintjes, rechts in de
huidige Zwaluwenlei; ditmaal was het een bouwsel in betonplaten. Men ging zelfs nog op
kamp, tijdens de oorlog: in 1941 in Sint-Huibrechts-Lille. "De moord van Nijlen" werd
opgevoerd in de feestzaal van "Huize Bethanië", door een paar Jekeler`s, Karel en Nol Van
Kerckhoven. Kamiel Seghers, Herman en Jef Snijders, Jan en Jef Roels en Paul Van Roey, en
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ze gaven er zelfs een vertoning van te Schoten op een Vlaamse Kermis ten bate van
"Winterhulp".
Vele K.S.A.-ers maakten zich overigens verdienstelijk in het werk van de Speelpleinen.
Regelmatig werd een groep kinderen uit de stad naar hier gebracht; ze mochten dan spelen
in de bossen en de heide in de buurt van het "artistenkot", alias "Kunsthalle". Ze kregen daar
ook maaltijden. Herman Snijders organiseerde de zaak, samen met Leo Van Parys, de zonen
Van Hissenhoven en anderen.
De Rector had overigens nog iets anders in gang gestoken: bij onderzoek was gebleken dat
er onder de schoolkinderen in de stad veel pre-tuberculose heerste; hij begon een werk dat
zulke kinderen opnam. Wel heeft hij met dat werk zeven keer moeten verhuizen: van ergens
in Schotenhof naar “Hôtel Schootenhof", - zoals het oude hotel, nu Iepenburg, nog heette, vandaar naar "Caritas" of Huize Bethanië, langs de Botermelkbaan; na de oorlog werd dan
"lmmaculata" gebouwd, en daarna trok men weer ergens anders naartoe, op Schotenhof.
Wie zal ooit te Weten komen wat E.H. de Beukelaar alles heeft ondernomen ten bate van de
armsten. van de meest-hulpbehoevcnden? Maar van hemzelf zal men het wel niet te weten
komen... Zo heb ik ook van anderen moeten vernemen hoe hij tijdens de oorlog een groep
Joodse kinderen verstopt hield, tot het te "heet" Werd; Anneke De Vocht, de zuster van EH.
De Vocht. die hem hielp met zijn werk voor de kinderen, bracht ze op levensgevaar in kleine
groepjes naar een klooster in Wallonië; wellicht hielpen nog andere personen daarbij. maar
dat is me niet bekend geworden.
Zo had hij in die periode ook een bloeiende Bond van het Heilig Hart. waarvan de leden zich
er toe verbonden elke maand minstens eens te communiceren. Dat kan nu enigszins
eigenaardig lijken: wij hebben nu de communie als een essentieel deel van de mis leren zien;
in de hedendaagse optiek is een mis zonder communie niet echt volledig: maar destijds
durfde men uit eerbied voor het H. Sacrament niet zo vaak communiceren.
Een goed voorbeeld voor wat Johannes XXIII bedoelde met de noodzaak van een
"aggiornamento". Onze rector had er wel de hand voor om scheef gegroeide opvattingen te
vervangen door nieuwere inzichten - die echter gewoonlijk in feite héél oud waren en
teruggingen tot de eerste tijden van het christendom, zoniet tot Jezus zelf.
ln 1942 werd de "Club" en het tennisterrein verkocht, om voortaan door mevrouw LiekensDillen als een gewoon hotel-restaurant te worden uitgebaat. Gerard en Irma De Rop
verhuisden met de winkel naar "Villa Maria", op de hoek van de Kapellei en de Alice
Nahonlei, waar nu "Den Door" en zijn dame de zaak voortzetten.
Ook in 1942 vestigde zich de familie Vanhentenryck definitief op Koningshof: reeds sinds
1932 hadden ze in de Eekhoornlei een bungalow laten bouwen waar ze vaak de zomer
doorbrachten; nu kwamen ze hier wonen.
Van de eigenlijke krijgsverrichtingen voelde Koningshof aanvankelijk niet veel. Wel kwamen
al meer en meer gealliëerde bommenwerpers over, wat telkens toch de ermee gepaard
gaande angst veroorzaakte.
Vooral bij het vorderen van de oorlog, toen de massale bombardementen op Duitsland, en
zelfs op strategische punten in bezet gebied, talrijker werden, nam het gevaar toe voor
vliegtuigen die door het Duitse afweergeschut waren getroffen en die ofwel neerstortten
ofwel hun bommen ergens lieten vallen om hun eigen reddingskans te vergroten. Een van
zulke gevaarlijke tuigen raasde eens rakelings over de huizen van de families Stevens en Van
Parys. Een ander, met een twaalftal soldaten aan boord, stortte ergens bij Casa Blanca neer;
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twee jongens zouden er het leven bij hebben gelaten; iemand meent te weten dat de
overigen zich in "De Linde" kwamen overgeven; iemand anders meent dat ze de weg vonden
naar plaatselijke kontaktpersonen. Zoals die gekwetste vliegenier die met de parachute uit
zijn getroffen toestel was gesprongen, op een vroege morgen aanklopte bij Prosper in de
Zilverstraat en dadelijk vroeg naar de heer Ullens, van het kasteel van Schoten. Een ander
maal lag er ‘s morgens een grote parachute aan de kerk; de eigenaar was allang verdwenen.
Nog andere verhalen van die aard werden mij medegedeeld, maar het is zo moeilijk de
waarheid van de verbeelding te schiften, dat ik er beter niet nader op in ga.
Tegen het einde van de oorlog werden de Duitsers overigens zenuwachtiger en strenger. Alle
studenten werden verplicht een jaar in Duitsland te gaan werken, ofwel dienst. te nemen in
de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen, die onder meer op lepenburg een kamp had.
Ook op Koningshof waren een aantal jongens opgevorderd.
Sommigen trachtten zich te verbergen. Op zekere dag zagen enkele dames een autobus
stoppen, ergens aan de Alice Nahonlei; er stapte een groep soldaten uit, vermoedelijk
Gestapo. Op min dan geen tijd werden alle families, die iemand verstopten, gewaarschuwd
door de vrouwelijke jeugd, en er werden zelfs posten uitgezet om eventuele thuiskomers te
verwittigen. De K.S.A. hield juist een recollectie voor de leiders van het gewest, waaronder
Jan Roels, in het lokaal aan de Zwaluwenlei. De Duitsers dachten wellicht dat het om een
bijeenkomst van een weerstandersgroep ging en ze trokken er op af en omsingelden het
gebouwtje. En de K.S.A.-ers hadden alle moeite van de wereld om hen ervan te overtuigen
dat ze slechts een ongevaarlijke jeugdbeweging waren. Toch durfde Jan Roels niet naar huis;
hij mocht een dag en een nacht verblijven op het "Rozenhof".
Op een dag werd er bij een van de Koningshoofse families, die wat met de diamanthandel te
maken had, een huiszoeking gehouden. Diamant was een zeldzame grondstof voor het
vervaardigen van sommige wapentuigen. Het gehele huis werd overhoop gezet: het kon
immers niet zijn dat een diamanthandelaar geen diamant in huis zou hebben! Toch werd
niets gevonden. De "speurders" hadden inderdaad niet opgemerkt dat mevrouw een beursje
vol van het kostbare spul had laten verdwijnen in de wasmand naast de strijkende meid in
de keuken...
Begin 1944 kregen de zusters het bevel het klooster volledig te verlaten; het werd opgeëist.
Er werd een school voor kinderen van Vlamingen, die in Duitse dienst waren, in
ondergebracht: de "Heimschule Flandern". De leerlingen, een driehonderdtal op zeker
ogenblik, kregen naast het leerprogramma van het middelbare onderwijs in Duitsland, ook
een paramilitaire vorming.
De vijf zusters vonden een onderkomen in de villa "Het Heuveltje" van de familie Wallaert,
aan de Botermelkbaan, rechtover Richard Otte; de internen werden naar huis gezonden, en
de externen kregen verder les, eerst in "Huize Bethanië", later, toen ook daar Duitse
militairen werden ondergebracht, in het duivenlokaal van de gebroeders De Scheemaeeker
in de Kapellei dat vriendelijk ter beschikking werd gesteld.
De meubelen en ander gerief van de zusters werden links en rechts bij Koningshovelingen
opgenomen: hier een piano, daar dekens of boeken, ginder nog wat anders.
Half 1944 werd voor iedereen duidelijk dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Zelfs vele
Duitse soldaten begonnen klaar te zien, vooral toen de gealliëerden er in juni in gelukten op
de kust van Frankrijk te landen. Bij de familie Simons op de Dennenlei kwamen twee jonge
soldaten vragen om verstopt te worden; gedurende enkele tijd werden ze ondergebracht in
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de toen onbewoonde villa waar nu de familie Ophoff woont, op de hoek van de Dennenlei
en de Maria-ten-Boslei, naast Simons; die twee eigendommen grenzen aan elkaar, en langs
daar konden de deserteurs ongezien van eten en al het nodige worden voorzien. De
kinderen Simons. die het geheimzinnig gedoe uiteindelijk toch opmerkten, konden gelukkig
goed het mondje dicht houden.. Ook op het "Rozenhof" werd een Duits deserteur verstopt.
Tot dan toe was Koningshof nog redelijk goed buiten de eigenlijke krijgsverrichtingen
gebleven. Nochtans moeten er in de buurt wel ergens weerstanders hebben gezeten, want
op zeker ogenblik werd een van de masten, waaraan de hoogspanningskabels langs de
Turnhoutse vaart bevestigd zijn, door een ontploffing omvergeworpen. De Duitse overheden
eisten dat alle nachten door burgers uit de buurt wacht zou worden gehouden aan die
masten. Uiteindelijk werd het voor de jeugd een mooie bijverdienste: vele vaders kochten
zich vrij van hun beurt die dan door hun zonen werd overgenomen, vanzelfsprekend tegen
betaling. Meer dan eens, overigens, draaide de karwei uit op een gezellig partijtje kaart in
het hooi.
Kort na de landing van de gealliëerden in Normandië lanceerden de Duitsers hun fameuze
"geheime wapens", de V1 en de nog gevaarlijker V2, eigenlijk de voorlopers van de raketten
waarmede nu de maan en de verdere ruimte wordt verkend, maar die toen op een haar na
de krijgskansen deden keren.
Op de avond van 8 juli 1944, tijdens het rozenkransgebed voor de juist overleden heer
Stevens, de vader van mevrouw Debra, terwijl de kerk goed gevuld was voor die ook voor
Koningshof zeer verdienstelijke man, weerklonk een verschrikkelijke slag. De ruiten vlogen
aan stukken, de pannen van het dak. In paniek zochten de aanwezigen beschutting tegen de
muren, tot zelfs in de biechtstoelen. Een grote zuil van rook en stof, die tot in 's Gravenwezel
te zien was, schoot in de hoogte.
Later vernamen de mensen dat het de eerste V1 was, die op het vasteland was gevallen,
blijkbaar op zijn weg naar Engeland onklaar geraakt. Hij was ingeslagen achter de villa van Jef
Seghers, langs de huidige Erasmuslei; de diepe kuil moet ergens in de tuin van de heer
Hubrechts-zaliger hebben gelegen: hij werd overigens door de Duitsers streng bewaakt en
alle deeltjes van het moordtuig werden verzameld.
Intussen naderden de gealliëerde legers.
Op zondag 3 september stonden alle Koningshoofse lanen vol Duitse legerwagens; maar ’s
maandags waren ze verdwenen. Twee grote 88-ers bleven rondrijden en losten nu en dan
een schot, vermoedelijk om de indruk te geven dat de troepen nog steeds hier lagen. De
Reichsschule Flandern ontruimde het klooster, de geüniformeerde jongetjes werden met
autobussen weggevoerd. De zusters kwamen eens kijken hoe hun verblijf er uit zag: alles lag
vol papieren, klederen, uniformen, helmen en dergelijke; de jonge Koningshovelingen
hadden die buit reeds ontdekt, en ergens liep een jonge snaak met een Duitse helm en een
bajonet rond...
Toch konden de Duitsers nog een paar weken stand houden op het Albertkanaal, zodat
Antwerpen en zelfs Wijnegem al in handen van de gealliëerden waren, terwijl Schoten en
dus ook Koningshof, nog bezet bleven.
Maar de toestand was niet dadelijk zo klaar: aanvankelijk hadden de Duitse troepen zich op
het Albertkanaal nog niet goed georganizeerd, zodat Oscar Debra en enkele kameraden over
de sluis van Wijnegem waren geraakt en terugkwamen met Engelse kranten en sigaretten.
Vader Vanhentenrijck was zelfs in Antwerpen zijn werkvolk gaan uitbetalen, had op de Meir
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Engelse soldaten gezien, en kwam tot zijn verbazing in Koningshof terug onder Duitse
bezetting; en August De Schepper had een nummer van het dagblad "De Dag" kunnen
kopen, het enige nummer dat uitgekomen is.
Soms werd er nog flink over en weer geschoten. In vele lanen vielen kleine obussen,
waarmede de geallieerden de aanvoer van munitie naar de Duitsers op het Albertkanaal
poogden te verhinderen.
Op zeker ogenblik, rond 17 september, geraakten de Canadezen toch over het Albertkanaal
en tot in Koningshof. Als eersten zag men hier drie Canadese "half-tracks", als verkenners;
later op de dag kwamen er meer. Aan de kant van 's Gravenwezel waren het meer
Franssprekende Canadezen, in de hof van de familie De Scheemaecker begonnen
Engelssprekende Canadezen loopgraven aan te leggen. Want overal hadden de Duitsers nog
eenzame mitrailleursnesten achtergelaten om de opmars te vertragen. Achter de
Turnhoutse vaart richtten de Duitsers een nieuwe verdedigingslinie in. Een Duits officier die
de vaart wou overzwemmen, wellicht om zich over te geven, werd dood geschoten.
Tussen de baan naar St Job en de vaart staan een aantal kleine bungalows, het vroegere
Bobbyland. Daarin zaten de Duitsers verscholen. Ondertussen kwamen Canadezen langs de
dijk aan de "Koningshofse" zijde.
Zij bezetten het huis van sasmeester Van Minnebruggen, plaatsten een mitraillette in het
bed op de slaapkamers, en beschoten van daaruit de Duitsers, terwijl het gezin Van
Minnebruggen met de kleine kinderen in de kelder zat, vlak op de frontlijn! Na korte tijd
werd hen echter aangeraden naar het klooster te vluchten. Net op tijd, want twee obussen
beschadigden hun huis, dat als "mitrailleursnest" werd beschoten.
In die dagen moest een groot gedeelte van Schoten, o.a. het Centrum, en ook Merksem,
ontruimd worden. Al die vluchtelingen kwamen naar Koningshof en werden hier zo goed
mogelijk opgevangen. Velen vonden een onderkomen in het klooster, waar de grote kelders
weer eens beschutting boden. De bevoorrading van zoveel mensen stelde natuurlijk zware
problemen, maar onder leiding van de toenmalige burgemeester Antoon Wolfs, met de hulp
van vele Koningshovelingen en van de geallieerde troepen werden die toch opgelost. De
medische problemen, die zich vanzelfsprekend in zo' n menigte eveneens voordeden, waren
wellicht delicater, maar ook die vonden de gepaste oplossing: de heer Denis. de smid van
Schoten, moest dringend van een liesbreuk worden geopereerd, wat dokter Raymond
Luyten klaarspeelde in het bureau van Moeder Overste, geassisteerd door de heren F. Van
Parys en Van Meerbeeck; de instrumenten werden afgekookt in de soeppot van het
klooster... Wees gerust, hij is allang niet meer in gebruik. In dezelfde omstandigheden werd
ook een kindje ter wereld gebracht, niet in de soeppot, vanzelfsprekend...
Al die tijd was er geen electrische stroom. Kaarsen waren dan ook zeer kostbaar. Gelukkig
wie er een voorraad van had aangelegd!
Temidden van al die drukte belandde hier ook de familie van kunstschilder Alfons Baeyens.
Ook zij hadden hun woning op Schoten-Deuzeld moeten ontruimen, evenals ze tijdens
Wereldoorlog I reeds naar Nederland hadden moeten vluchten. Einde 1944 vonden zij
onderkomen bij de familie Van Roey aan de kerk. Ze zijn dan uiteindelijk op Koningshof
gebleven, waar ze in een van de eerste huizen in de Alice Nahonlei, het huis van Snijders,
opnieuw rust vonden.
Veel van het werk van deze verdienstelijke kunstenaar was op het einde van de oorlog
verwoest geworden, maar hier begon hij opnieuw te werken in de mooie, rustige omgeving
van Koningshof: heide, berken, dennen. ln 1954 overleed de lieve, bescheiden man.
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Twee van zijn kinderen wonen nog steeds onder ons.
Maar nu terug naar 1944!
Na een tiental dagen vechten op de vaart, trokken de Duitsers zich terug achter de grote
Nederlandse rivieren. De Canadezen werden afgelost door het Royal Armoured Service
Corps (R.A.S.C.], en op 11 november volgden Amerikaanse troepen. Op "La Garenne" zouden
zelfs ooit Italianen hebben gelegen, zegt men. In de Maria-ten-Boslei werd een "work-shop",
een reparatieatelier voor de voertuigen, aangelegd, tot groot vermaak van de jeugd, die nog
altijd "grote vakantie" had.
ln het klooster werden voor de soldaten - en voor al wie wilde komen kijken - filmen
vertoond, "zelfs Russische" zegt men mij. Er stonden tentenkampen opgesteld waar nu de
Bosschaert de Bouwellei ligt, en op de eigendom van de familie Van Zuylen, over de
Botermelkbaan. Sommige jonge Koningshovelingen met een vroege, enigszins dubieuze
handelsgeest verkochtten vervallen oorlogsguldens aan die soldaten die wisten dat ze naar
Nederland gingen vertrekken...
Op Oudejaarsdag 1944 viel een V1 vlak op de sasdeur van Sas 8, De laatste ruiten vlogen aan
scherven, en de moeder van mevrouw Van Minnebruggen kreeg er in de ogen op zulke
ongelukkige wijze dat ze er tot aan haar dood, tweeentwinting jaar later, blind is van
gebleven.
Ondanks al dat militaire gebeuren rondom hen, dachten de mensen dat de oorlog voor hen
voorbij was.
Tot de beschieting van de Antwerpse haven met de verschrikkelijke V-wapens begon. Meer
dan honderd van die tuigen sloegen in op het grondgebied van Schoten. In het stuk bos
tussen de Wezelsebaan, de Frans Reynemundlei en de Vijverlei kan men nog altijd zulke
bomput gaan bekijken, al is die nu, na bijna veertig jaar, volledig in de natuur geïntegreerd
geraakt: een echt "puiteputteke". Ook ergens achter de Madonnadreef, en in de hof van de
familie Van Kerckhoven (waar nu de familie Houdmont woont) sloegen er in. En langs de
huidige Hermelijnlaan, dicht aan de vaart.
Aan lepenburg viel een van de eerste V2”s. De geallieerden stelden er blijkbaar veel belang
in. Men vertelt dat zelfs generaal Montgomery er op inspectie kwam. Bij die gelegenheid
moest Oscar Debra alle onderdelen, die hij reeds had verzameld, terug inleveren. Weer
trokken de Koningshovelingen naar de beschuttende kelders van de brave zusters, die zich
over iedereen, maar vooral over de kinderen ontfermden, alhoewel achthonderd ruiten uit
hun eigen gebouw aan scherven lagen en vijftig deuren waren vernield. De diensten die ze
onder de oorlog aan de bewoners van onze wijk hebben verstrekt, mogen nooit worden
vergeten.
In mei 1945 was het dan toch uiteindelijk voorgoed voorbij met de krijgsverrichtingen, en
kon het leven voor de meesten zijn gewone gang hernemen.
Met opzet werd in dit verhaal niet ingegaan op een zeer pijnlijk onderwerp: de verdeeldheid
tussen Engels- en Duitsgezinden, iets wat onder de oorlog op Koningshof eigenlijk niet zo
scherp gesteld was, maar dat de voorbeeldige gemeenschapszin van de beginperiode van de
wijk toch wel heeft geschaad. Maar ook daarop zou Koningshof zijn eigen oplossingen
vinden.

Tussen groene dennen ….

Blz. 55 van 116

Groei en Bloei.
In dit derde "tijdvak" van onze geschiedenis wordt het verhaal op een enigszins andere wijze
verder verteld dan tot nu toe: de nadruk ligt nu meer op allerlei verenigingen die tot stand
kwamen, en waarvan het ontstaan wel in chronologische volgorde (of toch ongeveer) wordt
vermeld, maar waarvan dan de verdere geschiedenis meestal in eenmaal wordt
afgehandeld.
Tussendoor wordt echter nog verder de nodige aandacht besteed aan de meer persoonlijke
gebeurtenissen.
Na de oorlog hernam het leven stilaan zijn gewone loop. De KSA, onder leiding van Jo
Stockbroekx, groeide en bloeide. Er kwamen weer meer nieuwe bewoners, waaronder de
heer Antoon Wolfs, de zeer geliefde burgemeester van Schoten: hij vestigde zich in 1946 met
zijn gezin in de villa aan de kerk, op de hoek van de Meibloemlei en het Ruusbroeekplein, die
ooit als pastorie werd bestemd, maar het slechts korte tijd is geweest. ln 1945 had de familie
De Man zich hier reeds een nieuwe heimat gevonden: en de familie Dael kwam in de
Koningshoﬂei wonen; en de familie Robert De Scheemaecker, die hier onder de oorlog ook
reeds tijdelijk had verbleven, en nog in 1946 de familie Jules Stuckens, die in de Alice
Nahonlei hun intrek namen. En het gezin van dichter en essayist Rene Verbeeck die in de
Kapellei kwamen wonen, in het huis waar nu de familie De Rouck woont (zie bijlage 4). Ook
de familie Gaston Krekels vestigde zich hier kort na de oorlog, en de familie van architect
Maurice De Vocht betrok in 1946 haar mooie romantische villa in het begin van de Mariaten-Boslei, gebouwd naar eigen plannen; nu is dat het bejaardenhome "De Pelikaan"
geworden, na verscheidene uitbreidingen. De heer De Vocht behaalde ooit de prijs van
Rome met een uitgebreid ontwerp voor een “Internationale Stichting voor kunsten en
wetenschappen" waarin o.m. een tiental openbare gebouwen in een groots geheel werden
samengebracht; ook de Markt van Schoten is gebouwd op zijn ontwerp, evenals vele andere
openbare en private gebouwen. En in 1947 kwam de familie Poot op "Doornroosje", in de
Alice Nahonlei wonen. En ook in 1945 was aan het andere uiterste van het werkgebied van
"de Rector", namelijk aan de brug over de vaart, langs de Wezelsebaan, de familie Thijs op
de hoeve boer Dieltjens komen aflossen. Ze bleven er wonen tot de afbraak van de hoeve.
Al die gezinnen bleken niet veel moeite te hebben om zich te integreren. En toch had de
oude, voorbeeldige gemeenschapszin van Koningshof geleden onder de gebeurtenissen en
de meningsverschillen in verband met de oorlog.
Toen werd een van de mooiste initiatieven genomen die hier ooit ontstonden. ln 1945, na
het overlijden van hun beide ouders, kwamen de kinderen Fierens definitief op Koningshof
wonen; ze waren hier eigenlijk van het begin af altijd al enigszins thuis geweest, de naam van
hun familie kwam reeds herhaaldelijk in dit verhaal voor, zelfs in de stichtingsakte van de
maatschappij; ze kenden het mooie verleden van Koningshof en maakten zich zorgen om de
opgetreden verkilling.
Reeds in 1945 begon Lo Fierens samen met zijn broer Paul een opzet uit te broeden: er
moest een feest komen waarbij op iedere Koningshoveling beroep zou worden gedaan,
waaraan iedereen zou kunnen medewerken. Het motto zou zijn: "We gaan vieren dat we
wonen waar we wonen." Paul ging op ronde en bezocht een voor een alle gezinnen om ze
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uit te nodigen, om hun medewerking te vragen. Weinigen geloofden dat het zou slagen,
maar allen zegden toe het zou in ieder geval aan hen niet liggen indien anderen het initiatief
kelderden. Bijzonder Armand Jacobs en Nol Van Kerckhoven zetten zich met enthousiasme
achter de opzet..
In de zomer van 1946 werd de eerste Midzomerdag gevierd. En het werd een echt
familiefeest: de "familie Koningshof” vond zichzelf weer. Op een zaterdag in augustus, de
juiste datum heb ik niet kunnen weervinden, kampten de jongsten in enkele wedstrijden:
"ballonnekensprijskamp" of ballonnekens opblazen tot de grootst mogelijke omvang,
"blokskenswedstrijd" en andere. Wie dat spel met die blokskens heeft uitgevonden, weet ik
niet, ik heb het nog nooit elders zien doen, maar het is geestig: op een stuk heide in de
Kunstlei, naast het klooster, werden een honderdtal genummerde houten kubusjes
willekeurig uitgestrooid; de kinderen tot elf jaar stonden aan de kerk ongeduldig te wachten
op het startsein, en liepen dan zo snel mogelijk naar het speelveld; wie eerst een blokje vond
en bij de jury bracht, had een prijs; wie, nadat de waarde van al de door hem verzamelde
blokjes bijeen was geteld, het hoogste getal bereikte, had eveneens een prijs gewonnen; en
wie blokje nummer honderd vond, ook. Een opwindend gedoe, in ieder geval.
De zondag begon met een plechtige eucharistieviering.
En daarna werd de start gegeven voor de bloemenstoel. Die eerste keer mocht de kleine
Resi Wolfs het lint doorknippen. Elk gezin, er woonden er toen zo'n zeventigtal, had zijn
kinderen afgevaardigd. Sommigen hadden gewoon hun fietsen vol bloemen gestoken,
anderen hadden een kinderwagen of een speelkarretje omgetoverd tot allerlei fantastische
voertuigen, er liepen groepen bij die sprookjes voorstelden. liefst in verband met bloemen,
of die een beroep uitbeeldden; aan inspiratie had het blijkbaar niet ontbreken.

De bloemen van de familie De Scheemaecker
Langzaam trok de stoet door de Koningshoflei en de Alice Nahonlei naar het klooster; daar
zetelde de jury, die eerste keer samengesteld uit "de oudste Koningshovelingen“, anders
gezegd: zo ongeveer die mensen die het langst hier woonden: mevrouw Jacobs, de heren
Staf Dillen en Renéke De Rop, de heer en een van de juffrouwen Peeters, de heer L. Van
Hissenhoven en iemand wiens naam niet werd teruggevonden.
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De jury nam ijverig nota's over de voorbijtrekkende groepen, terwijl de stoet langs de
Kapellei terug naar de kerk trok om daar het monument van de stichter, Victor de Beukelaar,
onder bloemen te bedelven. De stoet werd ontbonden, terwijl de jury bij mevrouw Van
Kerckhoven ging tafelen en delibereren.
's Namiddags werden de sportfeesten voor de wat oudere jeugd gehouden: hardlopen,
hoogspringen, verspringen; maar alles per groepen van twee jaargangen; op die wijze kreeg
iedereen zijn kans, zo niet dit jaar, dan toch volgend jaar. Later op de dag mochten ook de
vaders en de moeders hun krachten en hun kundigheden meten.
's Avonds kwam iedereen, maar dan ook iedereen, naar het tennisplein naast hotel
"Koningshof". Daar reikte de jury plechtig de prijzen uit, waarbij er wel voor werd gezorgd
dat eigenlijk iedere deelnemer met iets naar huis ging: de ene met de prijs voor de
schilderachtigste uitbeelding, de andere met die voor de jongste deelnemer, of met die van
de grootste groep, of met die van het meest Koningshoofse onderwerp, of met die van de
grootste pechvogel; die titels, zoveel als er deelnemers waren, legden getuigenis af van de
vindingrijkheid van de juryleden. En onder grote aandacht werd de prinses van de
Midzomerdag aangeduid; de eerste aan wie die eer te beurt viel, was Claire De
Scheemaecker, die met een schaapje in de bloemenstoet was opgestapt.
Maar reeds begon iemand op de akkordeon te spelen: Machteld Wolfs en haar
volksdansgroepje trokken iedereen mee, men zag de heer en mevrouw Grupping met
zichtbare deugd meedoen aan het frivole; "Ga weg, jij; ga weg, jij; ik wil jou niet meer! Kom
bij me, kom bij me, ik ben zo alleen!” en Leo Michiels draaide lustig mee in het rond en
betrok de nieuwelingen in de dans.
En de avond eindigde in geestdriftige eenstemmigheid rond een feestelijk vuurwerk op het
plein vóór het klooster.
En toen was de traditie geboren. De grote lijn van het programma bleef behouden: `s
zaterdags in de namiddag sport voor de kleineren, dezelfde dag ’s avonds filmvertoning over
de vorige Midzomerdag, in grote mate dank zij het camerawerk van de heer Dael; en daarna
gezellig samenzijn in hotel "Koningshof"; `s zondags na de mis de Bloemenstoet, geopend
ofwel door burgemeester Wolfs ofwel door vader Van Hissenhoven als de eerste bewoner
van de buurt, of een enkele maal, als die twee verhinderd waren, door Paul Fierens die
gedurende negentien jaar de ziel van de Midzomerdagen bleef; 's namiddags sport voor de
oudere jeugd en voor de vaders en de moeders (om het traagste per fiets rijden, bijv. !), 's
avonds op het tennisplein prijsuitreiking, spelen - we zouden er geld voor geven om Fa en
Lucky Stockbroekx nog eens hun internationale uitbeeldingen van
"zendernogweustenindekas ?” te zien doen... - muziek en volksdans, en, als er geld voor
overbleef, tot slot vuurwerk aan het klooster.
Maar aan de details werd elk jaar veel aandacht besteed: zo vond men elk jaar weer een
andere grondidee om de jury samen te stellen: na de "oudste bewoners" volgden de
"artiesten van Koningshof', (de heren Baeyens, Vleeshouwers, Van der Linden, Mw Jacobs en
wie?) dan de "sportmannen" enzoverder, en in princiep steeds twee dames en twee heren,
en één jongere.
Graag zouden we hier de mooiste groepen vermelden, maar dat zou een delicate
onderneming worden; er waren herderinnetjes en kabouters, bloemenmeisjes en bijen,
zeemeerminnen en Tirolers, personnages uit schilderijen van Breugel of van Rubens,
Kempische boeren en boerinnen, schouwvegers en vlinders, beroemde wielrenners en
politieke personaliteiten, en nog veel meer, alles ingekleed met veel, veel bloemen en kleur.
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Vanaf 1953 werd de sportnamiddag voor de jongeren, 's zaterdags. besloten met
chocoladekoeken en idem-melk in de hovingen van hotel "Koningshof". Bij de tiende uitgave
van de Midzomerdag in 1955 vierden we zelfs een Midzomerweek, van zaterdag 30 juli tot
zondag 7 augustus, waar het clublokaal van F.C. Koningshof voor de eerste maal een rol in
speelt; er werd daar aan het nieuwe voetbalplein, op "Kleyne Heide", nu "De Pheyp", een
filmavond gegeven, zoals altijd, maar ook een kaartavond en een fameuze "vlaaienavond".
Over die vlaaienavond gaan nog altijd wilde verhalen rond; ieder gezin zou een vlaai bakken
en ter beschikking stellen voor een grote smulpartij; een familie had een grote toiletdeur
gebakken, uitgesneden hartje "inbegrepen". een andere bood zich aan met een gebakken
afbeelding van de kerk en dergelijke verrassingen; maar verscheidene van die kunststukken
bleken niet voor menselijke consumptie geschikt en werden 's anderendaags smadelijk in de
grond gestopt.
Op de 18e Midzomerdag werd dan voor de verandering eens een welsprekendheidstornooi
gehouden; op vrijdag 2 oogst 1963 traden in het krijt, zoals dat heet, de heren A. Grupping,
L. Michiels, A. Yperman, P. Fierens en ondergetekende; de jury bestond uit louter doctors in
de rechten: Jan Van Beveren, Vic De Wolf, Jo Stockbroekx en Werner Engels. Ik herinner me
de volledige uitslag niet meer, ik weet nog alleen dat ik, na een goede start, in de tweede
opgave jammerlijk werd geklopt door Leo Michiels die tot in het oneindige kon blijven
praten over het thema: "Omderwille van de smeer, likt de kat de kandeleer."
Er is inderdaad een negentiende editie geweest, in 1964, maar de omstandigheden bleken
geen plaats meer te laten voor een dergelijke feest zo midden in de verlofperiode: meer en
meer gingen de gezinnen op verlof in het buitenland en geleidelijk-aan werd het aantal
dergenen, die voor de Midzomerdag dan toch wilden terugkomen, geringer; en buiten de
verlofperiode zijn er niet genoeg bloemen voor een bloemenstoet...
Men kan het betreuren, want de Midzomerdagen hadden een zeer gelukkige invloed op de
bevolking van de wijk: de nieuwelingen vonden daar een bijzonder aantrekkelijke
gelegenheid om met de anderen kennis te maken, iedereen kwam die dagen op straat en de
oudere bewoners waren meer dan bereid om de geest van gemeenschap door te geven.
Maar het bleek onrealistisch er nog mee door te willen gaan.
Na al die jaren mag nu wel eens bekend worden gemaakt dat het drukken van alle
programma’s voor alle Midzomerdagen steeds gratis werd verricht door de
gebroeders De Scheemaecker.
En óók na al die jaren: dank aan Paul Fierens en zijn helpers voor al de tijd, al de energie en
al de vindingrijkheid die door hen in de organisatie werden gestoken: Koningshof heeft veel
aan hen en de veel te vroeg overleden Lo Fierens te danken.
Maar nu terug naar 1946; een bijkomend gevolg van de inzet van de Fierens'en voor de
opbouw van een hechte gemeenschap was wel dat de jeugd - en eigenlijk iedereen - graag
eens binnenliep bij hen: bij de rustige wijze Lo, die zoveel mooie foto`s maakte, bij
Paul en Piet, die nu weer allemaal samen waren gaan wonen in "De Kwikstaart" op de hoek
van de Maria-ten-Boslei en de Kunstlei, onder de hoede van mevrouw Rouffaer met haar
dochters Paula, econome op St-Ludgardisschool, en Agnes. Senne Rouffaer, hun zoon
en broeder, kwam daar soms voordragen: hij was toen in de leer bij Ast Fonteyne (die we
overigens tegenwoordig nog regelmatig in onze kerk zien.) Paula, die kort voor zijn
overlijden met Lo huwde, trad later in de orde van de Benedictinessen van "Regina Pacis”. en
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is nu Moeder Priorin van de priorij van Saint Dodon te Moustier-en-Fagne, in NoordFrankrijk.
Maar er was intussen nog veel meer gebeurd.
Zo was na de oorlog opnieuw aangeknoopt met een gewoonte waarvan we de oorsprong in
1933 reeds hebben verhaald: het paaseieren rapen. Op Paaszaterdagmiddag stonden de
kinderen in een grote groep ongeduldig te trappelen aan de kerk, wachtend op het eerste
klepelen van het klokje; toen kwamen de "klokken van Rome" nog op zaterdagmiddag terug,
de vasten eindigde op dat ogenblik. Bij de eerste klank stoof de wolk onder luid gejoel in het
bos, rechtover de kerk, rechts van de Erasmuslei; daar was toen nog niet gebouwd. De
eieren, echte en chocolade, lagen daar verstopt. Dwars door het bos loopt de Kromvenbeek,
en iemand was op de gelukkige gedachte gekomen dat men de jongste deelnemers niet
mocht laten wedijveren met de oudere, die anders vanzelfsprekend met alle eieren zouden
gaan lopen; daarom was het stuk voor de beek voorbehouden aan de jongeren. Niet dat de
uiteindelijke buit er door zou worden beïnvloed: alle eieren moesten toch worden
ingeleverd en werden tot slot gelijkmatig verdeeld; het ging er maar enkel om de sensatie
van het zoeken en het vinden. Wanneer ik met onze oudsten voor 't eerst de gebeurtenis
meemaakte, in 1950, zag ik Kaki Grupping zijn sprong over de beek missen en in 't water
pletsen!
Terloops even vermelden dat de heer Noël De Scheemaecker geleidelijk een superieur
duivenras had opgekweekt, waarmee hij verscheidene malen kampioen van het Antwerpse
werd. Op sommige ogenblikken had hij hier te Koningshof tot honderd duiven.
Rond 1950 werd te Sint-Antonius de duivenkweek op moderne en grootschalige wijze
opgezet: daar verblijven nu ongeveer tienduizend reisduiven!
Een gelukkig initiatief van het kunstenaarsgezin Lode Vleeshouwers-Angéle Simonart was in
die dagen stellig het organiseren van concerten in het atelier van de beeldhouwer.
Gedurende enkele jaren werden tijdens de winter bekende kunstenaars uitgenodigd:
mevrouw Mia Greeve, Gaston Simonart, Lode Backx, Freddy Severs, de Russische pianist
Buckoviteh, Dumortier en verscheidene andere, en ook mevrouw Simonart zelf traden op
voor een uitgekozen publiek waaronder vele vooraanstaanden uit de streek. Na een tiental
van deze kulturele hoogtepunten werd de organisatie te moeilijk en de financiële lasten te
zwaar: er moest een einde aan worden gemaakt, tot spijt van de Koningshoofse
muziekliefhebbers.
ln 1948 had de familie de Beukelaar, en met haar heel Koningshof, het overlijden van
Mevrouw Victor de Beukelaar te betreuren. Vele vrienden en bekenden van de familie
vulden onze kerk.
Rond die tijd had de N.V. Koningshof nu ook het gedeelte van het domein, dat oostelijk en
zuidelijk van de kerk ligt. ontsloten. De Dennenlei, de Ruusbroecklei en de Eekhoornlei
werden verhard. De familie Vik de Wolf bouwde in de Dennenlei, alsook de familie Willy
Peeters. Ik herinner me nog de dag in 1948, een zonnige zomerdag, toen wij bij Toon Wolfs,
aan de kerk, gingen aanbellen om hem om raad te vragen over de aankoop van een terrein.
We hebben belangstelling gehad voor een perceel langs de Wezelse baan, rechtover de
Erasmuslei; het was erg verleidelijk, daar langs die mooie rustige zandbaan, afgezoomd met
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bloeiende heide; maar we werden wat afgeschrikt door de idee dat die eenzame baan wel
eens ooit een drukke verkeersader kon worden... We hebben ook genietend zitten dromen
op een stuk aan het einde van de Eekhoornlei, waarop nu "Beukenhof" staat; maar ook dat
lag langs de Wezelse baan, en het leek toen bovendien zo ver van de "bewoonde wereld" te
liggen: in de Wezelse baan woonde nog niemand, in de Eekhoornlei stond alleen de
bungalow van Vanhentenrijck en de villa van de familie De Schepper, de Ruusbroecklei en de
Dennenlei aan onze kant van de villa van De Woll waren volkomen onbewoond. Op zeker
ogenblik tijdens onze omzwervingen zetten we ons even te rusten in de heide en de
bremstruiken langs de Dennenlei; het was er heerlijk in de zon, en de dennen geurden naar
wierook; er stonden wilde aardbeien en blauwe bosbessen, en het was er goed. Pas toen we
verder wilden trekken, bemerkten we aan de boom boven ons hoofd een bordje "Grond te
koop". Het was liefde op het eerste zicht en we hebben het ons nooit beklaagd.
Op Sint-Lievenscollege had ik de jonge Stan Dietvors gekend, met een broek die met een
touw werd opgehouden -ik weet niet waarom dat detail me altijd weer voor de geest komt.
Hij tekende voor ons de woning onzer dromen, zijn tweede of derde opdracht: de eerste was
de villa van de heer en mevrouw Leemans, onze achterburen. Twee rieten daken meer...
Er is inderdaad iets opvallends aan de ontwikkeling van Koningshof: vóór de oorlog werden
vooral platte daken gebouwd, en die een schuin dak kregen werden met pannen gedekt;
maar de eerste villa van de familie Simons, aan de Dennenlei, kreeg reeds in 1933 een rieten
dak. Het leek wel of de heer Simons "school maakte": al wie nog aan de Dennenlei bouwde:
de families Peeters, Jekeler, wijzelf, en na ons nog vele andere, volgden zijn voorbeeld; en
ook in de Meibloemlei en de Eekhoornlei. Bewoners van de oude kern noemden het nieuwe
gedeelte daarom wel eens "het negerdorp". In die periode liepen vele zondagse wandelaars
rond met een fototoestel om ideeën op te doen voor hun eigen bouwplannen; wij weten er
wel zeker een paar die ons nagebouwd hebben... en zo zal het met nog andere wijkgenoten
ook wel het geval zijn.
Op 11 juli 1949 trokken we in ons nieuw huis. We waren pas binnen, er was nog niets eet- of
drinkbaars in huis, of er stopte een grote open auto voor de deur, meer dan volgeladen met
jong volk; ik herinner me Paul Fierens, en Piet, Willy Van Meerbeeck, Nol Jekeler, Wim
Grupping, Hilda Seghers, Jokke Van Roey en nog andere. Ik meen zelfs dat Carlo Heyman,
van Brasschaat, nu professor doctor, de latere nationale voorzitter van het Davidsfonds, erbij
was. Ze kwamen ons verwelkomen met een grote bloementuil, iets wat men misschien best
een "bouquet romantique" zou noemen: louter wilde bloemen terzijde de weg geplukt.
We hadden niets om hen aan te bieden, maar een van hen ging bij Gerard De Rop een bak
spuitwater halen, liet een "poef-boekje" aanleggen op onze naam, en zo geraakten we aan
drank, maar zaten we tevens van de eerste dag in de rode cijfers.
We woonden hier enkele dagen toen er aan de deur werd gebeld. Een werkman van de PTT
kwam vragen of bij ons de telefoon moest worden aangebracht. Daar ik toen lid was van een
of ander ministerieel kabinet, had de minister van Verkeerswezen opdracht gegeven om
mijn telefoon van onze vroegere woonst in Leuven over te brengen naar Koningshof. We
stonden echter wel verbaasd en enigszins beschaamd toen we bemerkten dat daarvoor
zesentwintig nieuwe telefoonpalen moesten worden geplaatst... De schaamte ebde een
beetje weg toen een aantal andere bewoners van Koningshof bij die gelegenheid óók de
telefoon kregen, waar ze al zo lang en vruchteloos om hadden gevraagd.
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Iemand die ook in die eerste dagen op Koningshof aan onze deur stond was "meneer de
rector", niet om kennis te maken,: hij wist allang wie daar gekocht hadden en wie daar aan
het bouwen waren, maar om eens te polsen waar die konden worden ingeschakeld. Wij
waren blij hem te leren kennen, maar dat is nog niet zo makkelijk; daar zouden we nog wat
tijd voor nodig hebben...
Of "de rector" goed kon preken, dat zullen we maar aan zijn eigen appreciatie overlaten;
maar één ding zal wel niemand ontkennen: hij had er een handje van om iemand zijn eigen
mogelijkheden te leren ontdekken, en de "leken" in de parochie mee te laten werken. Toen
wij hier kwamen wonen bestonden reeds een aantal religieuze bewegingen. Zo leefde en
bloeide nog altijd de Bond van het Heilig Hart, waarover we het reeds hadden; en rond 1950
was Jaak Haesendockx, zaliger gedachtenis, de ijverige praeses van een zeer aktief
Marialegioen, waarvan ik niet juist heb kunnen weervinden wanneer het werd opgericht.
Kort daarop bracht de rector ook enkele bijbelstudiegroepen op gang en in 1954 ontstonden
ook enkele "gezinsgroepen van Onze-Lieve-Vrouw", een beweging die kort daarvoor door EH
Jos De Vocht uit Frankrijk in België was ingevoerd; twee of drie van die groepen bestaan hier
nog altijd en hebben enorm bijgedragen tot de religieuze vorming en bewustwording van
hun leden. En nog wat later, in 1965, sprak de rector mijn vrouw Therese Smismans aan om
het eerste jaar voorbereiding voor het vormsel te verzorgen; die voorbereiding duurde toen
nog twee jaar: het tweede jaar werd verder in de school gegeven. Na enkele tijd werd mijn
vrouw daarbij geholpen door mevrouw Serneels, later door mevrouw Poot. De vraag van de
rector stelde die leken voor een grote verantwoordelijkheid en liet een sterke behoefte aan
vorming aanvoelen; en tevens de noodzaak om in nauw kontakt met de ouders te werken;
daarom werden ouderavonden belegd, niet alleen om hen wat praktische inlichtingen over
de komende ceremonie te verstrekken, maar vooral om hen de zin ervan duidelijker te
maken, zodat zij klaarder hun eigen aandeel in die vorming zouden inzien.
Na enkele jaren werden de vormelingen in kleinere groepjes verdeeld over een tiental
dames en heren die hadden aangenomen om elk een aantal kinderen bij hen aan huis de
gewenste vorming te geven. Op dit ogenblik wordt die taak verzorgd door een groep dames
onder de leiding van mevrouw Thérèse Stockbroekx. Lang vóór het Concilie waren hier bij
ons de leken reeds betrokken in het pastorale werk.
En om nu terug te keren naar de tijd toen wij hier kwamen wonen: in 1948-1949 begon men
ook met de bouw van wat later de school "Immaculata" zou worden, op de hoek van de
Wezelsebaan en de Eekhoornlei.
Dat was dan weer een van de vele initiatieven van de rector buiten zijn eigenlijke parochiale
taak. Reeds vóór de oorlog was hij begonnen met een werk voor sociaal-gehandicapte
kinderen; we verhaalden reeds hoe hij er reeds mee van links naar rechts had gezworven, op
"Hôtel Schootenhof” - waar hij was uitgevlogen omdat het gebouw werd opgeëist -, op
"Bethanië” op de Botermelkbaan, en nog meer. Het omzwerven beu, bouwde hij hen een
eigen tehuis. Lieve De Man had er een tijd de leiding van, tot er in 1964 opnieuw moest
worden verhuisd naar Schotenhof. Een paar jaar later werd overigens het werk ontbonden.
Nu wordt het vroegere "lmmaculata“ gebruikt door de Gemeenschap van Villers voor de
opleiding van bejaardenhelpsters en andere bijeenkomsten. en heet het "Beukenhof".
Bij ons bleef het voor de jeugd de zoete inval; we hebben ons huis dan maar "De Willecom"
genoemd. Mijn vrouw speelde accordeon, en dat trok natuurlijk aan. De volksdansgroep, die
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eigenlijk rond de Midzomerdagen was ontstaan, kwam in die tijd bij voorkeur vóór ons huis
oefenen, onder leiding van Machteld Wolfs, met Jokke Van Roey als accordeonist; dansten
mee, onder andere: Roosje Michiels. Mona en Jacky Wirtz, een paar dochters Vleeshouwers.
Willy Van Meerbeeck, Manu Stockbrockx, Agnes Rouffaer, Pol Van Roey, Nol Jekeler, Karel
Van Kerckhoven - die ook al eens de accordeon bespeelde - en ook Lucien Krekels, die
overigens een guitaar had en er zelf liedjes voor begon te maken; wie herinnert zich nog het
hartverscheurende "Negeropstand" waarvan het realisme de toehoorders aan het rillen
bracht?
Over volksdans gesproken: aan een dikke boom op de hoek van de Wezelsebaan en de
Lusthofdreef hangt een klein Mariakapelletje, met als opschrift: "Levensvreugde, mei 1947".
Het werd daar ooit opgehangen door een volksdansgroep (van Antwerpen, heeft mij eens
iemand gezegd, maar ik weet er niet meer van.)
Elk jaar in mei kwam de groep bidden en dansen rond het kapelletje, maar zeker jaar zijn ze
niet meer verschenen. Het kapelletje hangt er nog steeds, nu al vijfendertigjaar, met er
onder op de boom in witte verf de letters B.V.O.
In 1950 werd op Koningshof de waterleiding gelegd.
Tot dan toe behielp men zich met gehoorde putten en Storck-pompen. of zelfs met de oude
handpomp.
Uit de eerste jaren die wij hier doorbrachten herinner ik me ook nog een klein merkwaardig
accidentje: een van de jonge dames van Koningshof leerde autorijden, iets waarvoor de
wegen hier destijds wegens het geringe verkeer zeer goed geschikt waren. Vooral de
Kunstlei, de Dennenlei. de Ruusbroecklei waren in trek voor debutanten. Op zeker ogenblik
slaagde onze jonge dame in kwestie erin om de bocht Dennenlei - Ruusbroecklei te missen,
het mastebos (nu van Paul Fierens) binnen te rijden, tussen de bomen door te "slalommen"
en pas dertig-veertig meter diep in het bos tegen een boom stil te vallen... Ik wed dat ze het
nu, na dertig jaar intensief gebruik van een wagen, niet meer zou kunnen... Goed dat de
veldwachter van de wijk, "Meneer Van Schil" het niet had gezien. Een strenge man met een
goed hart.
Een ander vertrouwd beeld uit die jaren is dat van de heer Van Roey, vader van Jokke, Pol en
Madeleine en Lieve, die na een zware ziekte zich nog slechts per wagentje kon verplaatsen,
en zo graag op zijn dagelijkse wandelingen een praatje sloeg hetzij met oudere, hetzij met de
jonge Koningshovelingetjes voor wie hij overigens vaak in zijn jaszakken een of andere kleine
lekkernij verborgen had. Vaak werd zijn wagentje geduwd door pater Stracke!
Een andere typische figuur die men in die tijd, en nog lang nadien, in de Koningshoofse lanen
vaak kon ontmoeten was de vriendelijk, immer-lachende "nonkel Piet" Van Hissenhoven.
En ook de imposante gestalte van "de prelaat”, Hoogeerwaardig Heer Cantinjeau, geestelijk
directeur van het klooster, gaf kleur aan het tableau; hij was vroeger abt geweest van de
Norbertijnerabdij van Grimbergen, waar hij overigens nu weer verblijft. Hij woonde onder
ons van 1947 tot 1977.
In 1950 kwam Herman Cornelis en zijn vrouw Sim van der Auwera in een van de
bijgebouwen van "La Garenne" wonen. Ze waren snel ingeburgerd op Koningshof. Herman
beeldhouwde heel wat heiligenbeelden en - om alleen maar hier in de buurt te blijven - ook
het Tijlbeeld op de Schotense markt en de gebeeldhouwde kapitelen op de kolonnade
rondom. verscheidene consoles ter vervanging van de vernielde items op het herstelde
kasteel van Schoten, en het standbeeld van "Meneerke van Buysseghem" te Edegem. En Sim
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publiceerde verscheidene dichtbundels: in 1960 "De zomer is nog niet weg", dat bekroond
werd met de litteraire prijs van de provincie Antwerpen, in 1965 "De kwade hand", die beide
tijdens hun verblijf hier onder ons, en in 1972 "De leeuweriken zijn geslacht". In 1965
verhuisde het gezin naar het centrum.
Sint-Ludgardis-Openluchtschool was intussen sterk uitgegroeid: de veertig leerlingen van het
einde van de oorlog, verdeeld over zes studiejaren en twee klassen, waren er in 1950-1951
in de twee klassen van het lager onderwijs twee en zestig geworden, vier en dertig jongens
en acht en twintig meisjes: plus zes en twintig kleuters in een klas, waarover juffrouw
Gaeremynck waakte. Kort nadien stonden er dan de vier paviljoenen. de gele klas, de
groene, de roze en de blauwe, naargelang de kleur van de buitenmuren. In 1952 werd
juffrouw Liekens, de huidige mevrouw Arnauts, aangeworven - ze kreeg het derde en het
vierde studiejaar als werkterrein, terwijl juffrouw Van Herck het eerste en het tweede
behield. En juffrouw Van den Berghe de derde graad; en in 1953 volgde juffrouw Horemans,
de huidige mevrouw Heremans; de eerste bleef in dienst tot in 1975, de tweede is nog altijd
hier. Geleidelijk-aan werden de jaarlijkse prijsuitreikingen met meer feestelijkheid omringd.
Rond 1955 kwam de kerk in het bezit van de fijne kruisweg, van de schilder Jaak Verboven
van Deurne.
De jeugd was hier sterk op zichzelf aangewezen.
Schoten-dorp lag ver weg, was slecht te bereiken, de stad nog moeilijker. In de zomer kon
men gaan zwemmen in de Turnhoutse vaart, bij Knaps (Suzanne woont nu nog op
Berkenrode) of aan de Veerhuizen. Hier en daar had een familie een tennisplein. Maar toch
zou hier niemand weg hebben gewild.
De KSA bloeide verder onder leiding van Walter, later Leo Verduyn. Men ging op tocht of op
kamp - o, die bezoekdagen, waar de vaders om het rapst een grote aardappel moesten
schillen, en de jongens in hun vuist lachten omdat ze dan weeral van die karwei af waren... en waar de jeugd haar sport - en andere kundigheden toonde: Lummen, Meerseldreef,
Lichtaart, Genk enz.
Of het jaarlijkse toneelstuk werd opgevoerd, meestal in de zaal van het klooster: "Het kan er
van af” waarin Fa Stockbroekx twintig eieren opat, "Napoleon de Vierde” met Guy Krekels in
de hoofdrol, of "De ﬂuitende zetel" van aalmoezenier E.H. Van Genechten.
Bij zulke gelegenheden kon de gehele bevolking zich dan vermaken bij de fratsen van "de
Fa", die de tekst van het stuk naar eigen ingeving aanpaste, tot grote verlegenheid van de
andere spelers die maar moesten zien hoe ze weer konden aanknopen bij "het boekje".
Enkele jaren later maakte Kris Stockbroekx ook steeds een succes van zijn rol, en met
Maurice Marain kwam men al een stap naar het professionele toneel toe; die voelde al waar
zijn toekomst lag. Het lokaal van de KSA stond nog altijd in de Zwaluwenlei, en in het groot
verlof werd daar jaarlijks gewoonlijk een Willem-De Meyer-avond georganizeerd. Willem
kwam dan zingen en Vlaamse liederen aanleren, onder begeleiding van zijn accordeon; er
was meestal nogal wat belangstelling, niet alleen van KSA-ers, maar evenzeer van ouders en
anderen.
Tussendoor kwam de jeugd links of rechts bij iemand thuis bijeen, liefst als 't "blauwe
voorschoot" was, geheimtaal voor: als de ouders voor enkele uren afwezig waren... Bij
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Seghers hadden de ouders de gewoonte aangenomen om de grond rond de villa op te
harken vóór hun vertrek om zo nadien te kunnen zien of er weer ongewenste bezoekers
waren geweest. Van toen af ging men daar op visite met een hark, om alle sporen uit te
wissen...
De jeugd verveelde zich dus helemaal niet. Altijd weer werd iets nieuws uitgevonden.
Hier past overigens een speciaal hoofdstukje over de grappen die op Koningshof ooit werden
uitgehaald.
Eerst die van de "aangepaste straatnamen". Koningshof had toen dank zij Toon Wolfs, de
burgemeester nog zijn mooie straatnaambordjes, witte houten bordjes met in relief daarop
als het ware het symbool van onze wijk: een groen dennetje. Enkele jaren geleden werden
ze vervangen door lelijke cimenten "grafzerken", Ik weet er nog ééntje staan. in de
Mceuwenlei. Op zekere zondagmorgen waren alle straatnamen netjes, zonder iets te
beschadigen verborgen onder nieuwe benamingen. Meestal hadden die op een of andere,
min of meer humoristische wijze te maken met een bewoner uit de laan. Wanneer dat dan
niet erger was dan "Prelaatgracht" of "Boulevard Architecte Constant" (Stan Dietvors),
"Koperen Jack-singel", of "Bloedberg" of "Volksdanslei", (omdat vóór onze deur de
oefeningen van de volksdansgroep werden gehouden) of "Hermann Otto Straszerlei" voor
de Eekhoornlei waar Herman Wolfs woonde, die juist zijn diploma als auto-elektrieker had
behaald, of "Wöstlei" en “Vliegplein" naar bijnamen van twee gekende jongelingen, dan was
dat alleen maar geestig; maar als een laan met maar een inwoner "Gemakzuchtlei" was
gedoopt, dan werd het wel pikant...
De gehele opzet was het werk van (de later zo jammerlijk verongelukte) Piet Fierens, die zich
druk maakte omdat de echte naamplaatjes onleesbaar werden.
Een andere zondagmorgen waren vele poorten en poortjes onderling verwisseld; ergens aan
een brede toegang hing een poortje van niks, elders was het juist omgekeerd. Die zondag
hebben vele vaders een aanzienlijk deel van de dag besteed aan het opzoeken van hun
patrimonium... en het begieten van het gelukkig weervinden.
Nog een andere keer lagen al de poorten netjes op elkaar gestapeld op het plein vóór het
klooster.
Op een donkere avond vond ik enkele jongelui ijverig bezig op het kruispunt van de
Ruusbroecklei en de Meibloemlei, aan de kerk; ze waren bezig bakstenen in een cirkel op te
stapelen; het was in de tijd toen de villa van Stockbroekx naast ons werd gebouwd, en
materiaal was dus ruim voorhanden. Op mijn nieuwsgierige vraag werd mij verklaard dat op
die plaats een rond verhoog moest komen "voor de politieman die daar het verkeer moest
regelen", die man had immers recht op een beschermde standplaats. Men bedenke dat daar
ter plaatse toen per dag misschien twee auto`s passeerden...
Spijtig dat na enkele tijd door sommigen ook het stuksmijten van flessen op de weg als grap
werd beschouwd, of het vernielen van lantaarns. Maar dat hebben de betrokkenen
sindsdien wellicht zelf allang ingezien.
Aansluitend op dat hoofdstukje mag ook wel worden vermeld dat het befaamde
eeuwenoude Antwerpse "Op-Sinjoorke", de houten pop die lang geleden door de
Mechelaars uit Antwerpen werd geroofd en sindsdien te Mechelen in het museum verblijft,
in de winter van 1949 enkele tijd op het "Wit Cruys" bij Jacky Wirtz "gewoond" heeft, toen
Antwerpse studenten van Sint-Ignatius Hogeschool (o.a. Toon Grupping... ) hem uit
Mechelen hadden ontvoerd. Alles kwam nadien weer in de vorige toestand.
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En tot slot. weze herinnerd aan een grap van uitzonderlijke allure die zich weliswaar niet hier
bij ons heeft afgespeeld maar waarvan de hoofdrol door iemand van Koningshof werd
gespeeld. Een gebeurtenis die in de gehele nationale en internationale pers. tot in Japan en
de Verenigde Staten en waar nog niet. word besproken.
In die dagen, 1951, woonde hier iemand - zijn familie woont hier overigens nog - die toen
wondergoed op Koning Boudewijn geleek. Hij studeerde te Leuven, waar de treffende
gelijkenis vanzelfsprekend ook werd opgemerkt. Nu bestond, en bestaat er nog, in de
omgeving van Leuven een zeer gekende school voor jonge dames, geleid door ijverige
religieuzen. Op zekere dag ontving Moeder Overste van die respectabele instelling een
telefoon van "het Paleis", zoals dat heet, waardoor voor die namiddag het bezoek van de
Koning werd aangekondigd. Enigszins verrast maar zeer vereerd en blij ondernamen Moeder
Overste en haar medezusters de voorbereidselen; een drukte van je welste in de weinige
uren die nog restten, dat kan men zich voorstellen.
Geen tijd om even na te denken. Maar tegen het aangekondigde uur stonden enkele
honderde leerlingen paraat om de Vorst te ontvangen met een nog even snel ingestudeerde
"Brabançonne”.
Ondertussen kwam vanuit. Leuven een gemotoriseerde kolonne aangereden: een grote
zwarte limousine omgeven door de nodige gehelmde, in het zwart geklede motorrijders.
Ergens aan de Naamse poort kwam toevallig een jonge luitenant met enkele soldaten
aangemarcheerd; zijn tegenwoordigheid van geest metterdaad bewijzende overzag hij de
onverwachte situatie, stelde zijn manschappen in het gelid naast de baan. En liet ze het
geweer presenteren... Daarop volgde de plechtige ontvangst van het kleine gezelschap in de
school, met vaderlands lied, met toespraken van de directrice en van een leerlinge, met
vragen om uitleg vanwege “de koning" en veel toelichting vanwege de zusters.
Toen is er echter toch iets misgegaan; men zegt dat de "koning" enkele minder in het
patroon passende vragen zou hebben gesteld, maar daarover heb ik geen uitsluitsel kunnen
bekomen. Feit is dat er bij iemand enige twijfel rees, die door een voorzichtig telefoontje
naar "het Paleis" - het echte ditmaal - tot zekerheid uitgroeide. Maar ook de bezoekers
hadden begrepen en waren vliegensvlug afgereisd...
Aanvankelijk wist blijkbaar niemand eigenlijk goed wat met dit kennelijk geval van
"majesteitschennis" te beginnen; tot Koning Boudewijn, - de échte ditmaal - liet weten dat
hij het voorval zeer sportief als een grap, zoals het ook bedoeld was, wenste te beschouwen.
Moeder Overste en haar zusters werden getroost door een echt koninklijk bezoek. en
Boudewijn ontving zijn dubbelganger in Laken. Van over de gehele wereld kwamen er vragen
om interviews, om foto`s en dergelijke... En ook in Koningshof werd er natuurlijk lang over
nagepraat. Onze oudere kinderen hebben jaren later nog altijd gesproken over "de valse
koning", of later eenvoudig over "de valse": "ik heb de valse gezien" of "hier woont de
valse".
Pas heel onlangs heb ik vernomen dat een van de begeleiders van "de koning" een thans
zeer gekende personaliteit is, iemand die, laten we zeggen: op de slechte weg is geraakt... lk
bedoel Guy Spitaels, toen student te Leuven, nu gewezen minister en voorzitter van de Parti
Socialiste...
Wellicht zijn er hier nog grappen uitgehaald die mij niet bekend zijn geraakt; maar de
vermelde typeren toch wel de vindingrijkheid en de ondernemingslust van de jeugd van die
dagen.
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Van ondernemingslust gesproken: elk jaar onder het groot verlof stak de Ronde van Frankrijk
het spel weer aan gang: iedere jonge Koningshoveling van het mannelijke geslacht voelde
zich een Stanneke Ockers; toen die eens in de Ronde zijn pink had gebroken, reed prompt in
de volgende bloemenstoet een dubbelganger in het geel mee, bloemen en verbandje rond
de pink inbegrepen,
In tegenstelling met wat in de eerste jaren van het bestaan van Koningshof het geval was de mannelijke jeugd ging toen meestal op school en college in Sint-Lievenscollege in
Antwerpen - reden de jongens na de oorlog veelal per fiets door het Peerdsbos naar SintMichielscollege in Brasschaat. Ook die dagelijkse ritten kwamen in het teken van de Ronde
te staan; en in `t verlof kwam dat op een hoogtepunt.
Dus, ieder jaar in het verlof begon men rondjes te rijden op Koningshof. Gewoonlijk werd
vertrokken aan Gerard, de winkel, (voor wie het nu nog niet zou weten) en dan werd
gereden langs de Alice Nahonlei, de Koningshoﬂei. de Ruusbroecklei, de Dennenlei en de
Kunstlei. Na enige tijd, vanaf 1950 en op initiatief van Fa Stockbroekx, werd dat een echte
koers van een vijftigtal kilometer, met premies onderweg en prijzen aan de meet. De eerste
koers werd gewonnen door Leo Verduyn, thans directeur van de lagere afdeling van StMichielscollege. Een andere uitblinker bleek Lucky Stockbroekx; hier bij ons heeft hij de
ondervinding en de kunde opgedaan die hem hebben toegelaten ooit het
Wereldkampioenschap voor Studenten te winnen; de organisatoren hebben nooit geweten
dat hij in feite nog niet oud genoeg was om aan die wedstrijd deel nemen...
De koersen op Koningshof waren wel goed georganiseerd, met verzorgers en zelfs het
Vlaamse Kruis - overigens niet overbodig, want Leo Verduyn deed eens een lelijke val, en ook
Japy Grupping kan er van meepraten. Maar uiteindelijk werden ze dan toch verboden door
de politie van Schoten, eigenlijk wel tot opluchting van vele ouders; met het toenemende
autoverkeer op onze wijk werd het alles bijeen toch maar een gevaarlijk gedoe.
Rond die tijd, op 8 juni 1951. vierde Koningshof met grote geestdrift de gouden bruiloft van
Reneke De Rop en zijn echtgenote. Er was een plechtige mis en een plezante receptie. En dat
jaar vormden de heer en mevrouw De Rop de ere-jury van de Midzomerdagfeesten.
In 1952 Werd het Hotel-Restaurant "Koningshof", waar Renéke zijn lange carrière op onze
wijk was begonnen in de veel bescheidener "Club", door de familie Dillen verkocht.
Rond 1952 werd een beslissing getroffen die het verbieden van de koersen snel zou doen
vergeten door de jeugd. Iemand had vernomen dat er werd gedacht aan de verkoop van een
groot perceel tussen de Zilverstraat en de Molenbaan (die nu Lariksdreef heet): we spreken
over een plek die op de kadasterplannen staat aangegeven als "Kleyne Heide". Dadelijk
zagen enkele Koningshovelingen in, welke mogelijkheden dat kon bieden.
Op 28 juli 1952 werd een overeenkomst getroffen om een Samenwerkende vennootschap
"Koningshof Kleyne Heide" op te richten. Als doel stelde de vereniging zich: "de aankoop,
verkoop, huren, verhuren, en uitbaten van gronden, waardoor een patrimonium verworven
wordt bestemd tot het ontwikkelen van een sociaal, sportief en cultureel leven op
Koningshof en namelijk ten exemplatieven titel door het beoefenen van voetbal,
sportbeoefeningen, culturele openluchtmanifestaties en andere meer." Een ruime opdracht,
voorwaar. Onder de oprichters vinden we vele bekende namen, maar vooral de gebroeders
De Scheemaecker, en verder verscheidene Gruppings, verscheidene Stockbroekx'en, vader
Vanhentenrijck en zoon Jacky, Leo Michiels en twee kinderen Michiels, Pierre Leclef, Oscar
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Debra, Ferd. Van Parys, Maurice De Vocht, Gerard De Rop, Guillaume De Grave, Lode Dirckx,
Jules Stuckens, Carlos Simons en drie zonen, Gustaaf Elsermans, Stan Dietvors senior en
junior, Flor Jekeler, August Van Meerbeeck, Jacky Wirtz, Frans Brugmans, Vik De Wolf, Jan
Marain,. Piet Claes, Gaston en Lucien Krekels, Joris Van Roey, de twee broeders Engels,
Etienne Wallaert, de NV Schoten-Koningshof, enz.
De algemene vergadering van 28 juli 1952 benoemde als beheerders de heer Noël de
Seheemaecker, die - vanzelfsprekend wanneer men de bijdragen vergelijkt - de voorzitter zal
worden, de heren Antoon Grupping, Jo Stockbroekx, Mark Simons, Guido Krekels en Jacky
Vanhentenrijck. Het beoogde terrein werd aangekocht. Zoals in deel een en twee reeds werd
verhaald had er vóór en onder de oorlog op Koningshof reeds een voetbalclub bestaan, maar
die pogingen waren steeds doodgelopen, de eerste bij het begin, de tweede bij het einde
van de oorlog. Met de oprichting van de SV Kleyne Heide kwam er een nieuwe kans. De SV
beschikte immers over genoeg ruimte om een mooi voetbalterrein aan te leggen. In feite
dachten de oprichters ervan ook vooral aan voetbal.

1952. “En ginder komt de goal!”
Op 5 augustus 1952 Werd dan ook reeds een feitelijke vereniging "Footballclub Koningshof"
opgericht, met als doel: "liefhebbersvoetbalsport en bij gelegenheid andere sporten.”
Tekenend detail: het bestuur van zeven personen wordt, behalve de proost, aangeduid door
de raad van beheer van de SV Koningshof "Kleyn Heide". De eerste voorzitter werd de heer
Noël De Scheemaecker, de eerste sekretaris Albert Grupping, en als raadsleden heb ik
gevonden Manu Stockbroekx, Jacky Vanhentenrijck en Mark Simons; maar er ontbreekt hier
nog een naam.
De club sloot dadelijk aan bij het Vlaams Katoliek Sportverbond. Er hadden zich een
vijfentwintigtal leden aangesloten, waaronder zeven zonen Grupping en vijf Stockbroekx`en,
en hun eerste inzet goldt het aanleggen van het terrein, toen nog een mooi mastebos.
Daarbij werd veel zweet gelaten, niet alleen bij het omhakken van de stammen maar vooral
bij het verwijderen van de stronken. Iemand haalde een zware truck van de firma Krekels. en
daarmee werden de bomen en de stronken natuurlijk gemakkelijk omgelegd en
weggesleurd. Prima werk! Tot de truck het bij die ongewone opdracht begaf... en toen zat er
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een dikke bromvlieg aan de lamp. Tenslotte kwam het terrein toch klaar, volledig aangelegd
door de spelers.
FC Koningshof begon te spelen in zwart-witte kledij (later werd dat blauw-wit) met Toon
Grupping als kapitein. en verder Wim Michiels, Pierre Leelef, Jo Stockbroekx, Mark Simons,
Seppe Jekeler, Joris Van Roey, André Lombaerts, Walter Verduyn, Manu en Fa Stockbroekx
en anderen wier namen ik niet terug heb gevonden. Voor de eerste thuismatch moest men
de ploeg "Heibos" van Heide-Kalmthout ontvangen. Men begon natuurlijk met heel wat
plankenkoorts, maar Jacky Vanhentenrijck maakte vier goals, en uiteindelijk won de
kersverse ploeg met 6-4.
Die aanzet gaf een goed beeld van de waarde van de ploeg, want reeds dat eerste jaar steeg
ze naar een hogere afdeling, en zo gedurende drie jaar, tot in de hoogste afdeling waar men
tien jaar kon standhouden.
Toch werd Koningshof nooit kampioen, wel meer dan eens tweede; in 1957 scheelde het
slechts een puntje.
ln die tijd was OSJB de grote rivaal.
Wanneer er thuis werd gespeeld, stond een groot gedeelte van de Koningshovelingen langs
de lijnen om onze jongens aan te moedigen. De gehele buurt leefde met hen mee.
De eerste jaren kon er nog geen "chalet" af, voor de kleedkamers en voor een
drankgelegenheid. Na de match zag men dan ook de spelers tussen de supporters afzakken
naar het duivenlokaal van De Scheemaecker, waar de nodige wasbekkens te wachten
stonden. Met het oog op het verstrekken van enige verfrissingen aan de supporters kwam in
die eerste tijd Gerard De Rop met een wagentje langsheen het terrein rijden.
Na twee seizoenen kon men dan toch een gebouwtje neerzetten naast het terrein. Eerst
werd het om een voor de hand liggende reden "Kleyn Heide" genoemd, later wegens zijn
lange, smalle vorm begon men van "de pijp" te spreken, wat dan "De Pheyp" werd en wordt
geschreven. "om er een meer ouderwetse vorm aan te geven".(5)
(5) leder is natuurlijk vrij om zulke naam te schrijven zoals hij verkiest, maar er weze hier toch
even op gewezen dat de letterverbinding -ph- in het Nederlands nooit anders is gelezen dan
als -f-; het toevoegen van een -h- achter een andere letter is in onze taal nooit gebruikelijk
geweest. behalve achter de -g- in een periode dat die letter door sommigen "op zijn Frans"
werd uitgesproken; de -h- gaf dan aan dat de letter "zacht" moest worden uitgesproken. Dus:
schrijfwijzen als "pheyp" of "wheyd" hebben in onze taal nooit bestaan, Maar nog eens: ieder
is vrij om daarmee zijn zin te doen. Ik kan moeilijk geloven dat men die schrijfwijze heeft
aangenomen ter ere van het franskiljonse personnage uit de bekende tekenverhalen van
Mark Sleen...
Na enkele tijd werd de heer De Seheemaecker als voorzitter afgelost door Arthur Van
Kerckhoven, zelf een oud-speler van FC Mol; die trachtte vooral de club vakkundig te
organizeren, wat sterk bijdroeg tot de positieve resultaten.
Toch kwam men, na een twaalftal succesvolle jaren, rond 1965-1966 in een zware inzinking
terecht. De initiatiefnemers van 1952, en de spelers die de successen van de eerste periode
hadden bewerkt, waren allemaal tien-twaalf jaar ouder geworden en hadden andere
bekommernissen en andere zorgen gekregen.
Sommige goede spelers, ik denk aan Paul Collin, een Antwerp-speler die ook voor
Koningshof speelde, vonden het niet aangenaam om steeds maar in lagere afdelingen te
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spelen en gaven het op. Toen bleven er uiteindelijk nog slechts een achttiental leden over;
ooit waren het er meer dan vijftig geweest...
Toen heeft Jacky Vanhentenrijck, zelf altijd een talentrijk speler, het bestaan van de ploeg
letterlijk gered. Hij riep wat er van het bestuur overbleef - voorzitter Stefaan Van Veldhoven,
sekretaris Raf Rombouts, penningmeester Robert Van Impe en nog enkele anderen bijeen,
betoogde dat FC Koningshof na al de behaalde successen, na al wat voor de jeugd was
bereikt, niet mocht verdwijnen; er moest een ernstige inspanning worden gedaan. Notaris Jo
Stockbroekx, zelf oud-speler, werd bereid gevonden als raadsman tot het bestuur toe te
treden. Zijn klare kijk op de toestand en zijn organisatietalent zorgden voor een heilzame
nieuwe aanpak. Ook de heer Vanhooydonck trad tot het bestuur toe en werd
ondervoorzitter; en Jan Gheyssels werd sekretaris. Samen met Jo Stockbroekx steunden zij
voorzitter Stefaan Van Veldhoven terdege in de nieuwe start. Wegens het geringe aantal
spelers dat nog was overgebleven besloot het bestuur alle inspanningen te concentreren op
één ploeg, en van daaruit te streven naar een nieuwe bloeiperiode.
De operatie lukte zó goed, dat in 1972, bij de viering van het twintigjarig bestaan, drie
elftallen plus twee jeugdelftallen regelmatig aantraden. Daarnaast was er door de zorgen
van Jos Denaegel en Tony Van Lier een nieuwe tennisclubafdeling tot stand gekomen die
over twee tennisvelden, aangelegd naast het voetbalterrein, kon beschikken. En J. Grupping
had een zaalvoetbalclub opgericht. Dus twee afdelingen die werkten onder de auspiciën van
FC Koningshof.
Ondertussen had Stefaan Van Veldhoven het voorzitterschap wegens gezondheidsredenen
overgelaten aan Edgard Van Hooydonck, die de modernisering van het plein doordreef, o.a.
de terreinverlichting liet aanbrengen. Onder zijn bestuur steeg FC Koningshof van tweede
naar eerste afdeling.
Bij de plechtigheid van de viering van het twintigjarig bestaan vinden we als voorzitter
notaris Jo Stockbroekx, als ondervoorzitter Raf Rombouts. als sekretaris Filip Van Veldhoven,
als penningmeester Robert Van Impe en als raadsleden Staf Vercruyssen en Guy
Vertommen. Stefaan Van Veldhoven, die het langst van alle voorzitters in functie was
gebleven. werd erevoorzitter.
Het nieuwe beleid steunde voornamelijk op een speciale inspanning om de jeugd aan te
trekken. en tegelijk op de "ontsluiting", voor het voetbal, van het kinderrijke Berkenrode.
Eén promotiedag in die richting leverde eens vijfentwintig nieuwe jonge spelers op! In 1975
bestonden er dan ook reeds drie elftallen, plus een veteranenelftal en vierjeugdploegen.
In 1974-1975 speelde Louis Van Bogaert, trainer van de kadetten, met zijn ploeg
landskampioen, de eerste kampioenentitel die ooit door FC Koningshof werd behaald.
Ook Jos Denaegel als jeugdverantwoordelijke en Georges Denissen als initiatiefnemer en
organisator van de jaarlijkse barbecues maakten zich zeer verdienstelijk. In 1977 werd dan
het zilveren jubileum gevierd onder het voorzitterschap van Raf Rombouts, en met Jacky
Vanhentenrijck als ondervoorzitter.
Minister van Nederlandse Cultuur mevrouw De Backer-Van Ocken. die Koningshof in haar
jeugd reeds leerde kennen, hield de feestrede en wenste een gouden viering in 2002.
Dat zelfde seizoen 1977-1978 werden de scholieren landelijk kampioen, en nog in 1977 werd
de Beker van Schoten veroverd.
In 1978 werd Jacky Vanhentenrijck voorzitter, en in 1981 Staf Vercruyssen. In 1981-1982
speelde de eerste ploeg in tweede afdeling en bestonden er bovendien vier seniorenafdelingen en vijf jeugdelftallen: daarnaast leven en bloeien nog de tennisclub en de
zaalvoetbalclub.
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in het vooruitzicht van de mogelijke ontbinding van de SV Koningshof "Kleyne Heide",
eigenaars van het terrein maar die dat steeds gratis ten dienste hebben gesteld (wat wel
eens mag worden vermeld en met dankbaarheid beantwoord) heeft de club aan de
Madonnadreef een eigendom gekocht waarop zo nodig een nieuw sportcomplex zou kunnen
worden aangelegd. In 1977 werd met dat doel overigens de NV "F.C. Koningshof” opgericht,
nog een intiatief van voorzitter Jo Stockbroekx, die daarbij echter de steun had van het
gehele bestuur.
Wanneer we nu, na dertig jaar, terugkijken op het verhaal van onze plaatselijke
voetbalvereniging. dan blijkt het wel onmogelijk een volledig billan op te maken van wat het
intiatief van 1952 voor een groot deel van de jeugd van onze wijk heeft betekend:
honderden jongeren kregen er een sportieve opleiding, die stellig velen voor het leven heeft
getekend; ze leerden er samenwerking, eerlijkheid en sportiviteit, en deden er gezondheid
op. Sommigen, zoals Ivo Stockbroekx, vonden er de weg naar een carrière in hogeraangeslagen voetbalkringen: hij speelde jaren in de eerste afdeling van FC Antwerp. En waar
ik FC Kouingshof misschien nog liever voor in de bloemekens zet: zij was bij mijn weten de
eerste vereniging van de wijk die de (in het begin nogal moeilijke) integratie van Berkenrode
en het oude Koningshof welbewust en zonder complexen heeft ondernomen.
Toen FC Koningshof reeds enkele tijd aan het spelen was, werd naast het terrein ook een gocartbaan aangelegd. Die sport was plots fel op gekomen. De bedoeling was lofwaardig: de
jeugd kon er stuurvaardigheid opdoen zonder in het gevaarlijke verkeer terecht te komen.
Maar de tuigen veroorzaakten zulk enerverend schel geluid dat de buren - tot op een paar
honderd meter afstand - er lastig van werden; en daarom werd de baan wijselijk gesloten.
Maar nu terug naar de tijd waarin FC Koningshof werd opgericht, dus naar 1952.
In 1952 werd op Koningshof een film opgenomen. Het bewerken van oude bekende verhalen
in een moderne zetting is in trek gekomen; denk maar aan de bewerkingen van griekse
drama`s als Elektra, "La guerre de Troyes n'aura pas lieu", "Orfeu Negro” en vele andere.
Maar zoals het past was Koningshof ook hierin bij de eersten om de nieuwe mogelijkheid uit
te testen. Het oude sprookje "Sneeuwwitje" werd op moderne wijze uitgebeeld, om zo te
zeggen "ver-Koningshoof-st".
De initiatiefnemers en schrijvers waren mensen met talent, zoals hun verdere loopbaan
heeft uitgewezen: Roger Van Camp, later substituut-procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Antwerpen en gewezen kabinetsehef van de Eerste Minister, Jo Stockbroekx, later
notaris en ons veel te vroeg ontvallen, Willy en de latere notaris Paul Van Meerbeeck en Piet
Fierens zaliger.
Een detail van enig belang was stellig dat Piet Fierens toen bij de firma Gevaert werkte en
daardoor het nodige filmmateriaal kon verschaffen. Hij hanteerde dan ook de camera naast
zijn grote bijdrage in het scenario.
De titelrol werd aan Greet Michiels toevertrouwd; Mouche Van Camp speelde de moeilijke
rol van koningin en heks; voor de zeven dwergen: Robrecht en Lucien Krekels, Jan Marain. Fa
Stoekbroekx, Mark De Grave, en Willy Van Meerbeeck; en een zevende was er niet; en Jokke
Van Roey was de prins: Paul Van Meerbeeck speelde voor jager en tevens voor de butler van
de Koningin. De tonelen speelden zich grotendeels af in en om het huis van de familie
Braeckman, in de Dellafaillelaan; en de villa van Maurice De Vocht. Het huidige home "De
Pelikaan" fungeerde als koninklijk paleis. Hugo Braeckman had de zorg voor de requisieten,
zoals de Lambretta waarmee de prins kwam aanrijden, of de stofzuiger waarmee
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Sneeuwwitje de lanen van Koningshof moest schoonmaken, het arme kind, en waarvan het
stopkontakt op een gaslantaarn werd aangesloten...
Op 17 december 1953 werd een koninklijk besluit getroffen waarbij onze wijk rond de kerk
van Koningshof tot kapelanie werd verheven, maar ze bleef afhangen van de hulpparochie
van de Heilige Familie. E.H. de Beukelaar werd dus eigenlijk "kapelaan"; maar iedereen
bleefhem "meneer de rector" noemen.
Daar zijn enkele gebeurtenissen en toestanden waarop ik niet met voldoende zekerheid een
datum kan zetten; daarom vertel ik er hier over; rond 1950 heb ik ze alleszins aangetroffen.
We vermeldden reeds het bestaan van een kerkkoor, van bij de aanvang begeleid door een
harmonium. In het vroege begin werd het bespeeld door E.P. Geerts.
Als koorleiders hebben we nog gehad de heer Fernand Van Parys, promotor van de
Gregoriaanse zang, de heren Sebrechts, Verhaegen en Paul Faelens. Rond 1950 ging het koor
elk jaar op uitstap, in de zomer. Niet alleen de zangers - in die tijd juffrouw Corry, mevrouw
Haesendockx, Mars Van Beveren, mevrouw Colpaert, mevrouw Marain, juffrouw Van Herck,
Josee Claes, Madeleine Peeters, Elvire Dirckx, de Yoegoslavische "juffrouw Maria" van
"lmmaculata", Therese Smismans en wellicht nog anderen, en bij de heren: John De Ridder,
Leo Michiels, Juchters, Van Meerbeeck. En de dirigent de heer Fernand Van Parys - maar ook
de respectieve echtgenoten. lk heb altijd de indruk gehad dat meneer de rector de kosten op
zich nam, zoniet volledig dan toch in zeer ruime mate. Meestal waren het mooie en
interessante uitstappen per autobus; zo reden we eens naar 's Hertogenbosch en aten en
wandelden in de buurt in de bossen van Oisterwijk.
Een ander jaar ging de reis naar Namen en omgeving.
En één reis is me bijzonder bijgebleven; een grote rondreis doorheen het Payottenland,
heimat van Jan Van Beveren (en van mijn vrouw...) met bezoek aan het kasteel van
Gaasbeek, aan Waterloo en al zijn herinneringen aan Napoleon, waarover Jan enorm veel
had gelezen en dan ook de meest onverwachte uitleg kon verstrekken; vanop de top van de
leeuwenpyramide heeft hij toen aan al wie wilde luisteren het volledige verloop van de
beroemde slag verteld en de preciese plaats van elke gebeurtenis aangewezen. En tot slot
maakten we nog een mooie wandeling door het Zoniënbos. Aangename herinneringen aan
vele lieve mensen waarvan er zo veel zijn gaan medezingen in de hemelse koren... Danke,
Jan, voor die dag en voor vele andere aangename en opbouwende gesprekken en
ontmoetingen.
Jan Van Beveren zijn we overigens nog steeds dankbaar om het echt Kempische
"Koningshoﬂied" dat hij voor ons, op woorden van zijn dochter Lena, op muziek zette.
En nog zoiets waar ik geen juiste datum voor heb gevonden. Iets over Staf Dillen, zoals
gezegd een van de eerste bewoners van Koningshof, samen met zijn dame en dochter. We
zeiden reeds dat hij een verwoede jager was. Als zodanig was hij lid van de SintHubertusgilde, die in 1927 was opgericht. Na de oorlog. ik kon het juiste jaar niet
weervinden, kwam die gilde hier op Koningshof de feestdag van haar patroon, op 3
november, vieren met een plechtige eucharistieviering waarna de dieren - paarden en
honden - werden gezegend.
Het was telkens een bont schouwspel daar voor de kerk, al die vele jagers, ruiters en
amazones in hun typische klederdracht, en daarbij dejachthoornblazers van Brasschaat met
hun herfstelijke muziek die doet dromen van de Ardennen, nevel en vallende bladeren.
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In 1967 vierde de gilde feestelijk haar veertigjarig bestaan. Maar toen Staf Dillen in 1976
overleed, kwam er een einde aan de Sint-Hubertusvieringen.
In 1953 kwam toondichter Ivo Mortelmans hier rust en stilte zoeken. Hij schreef hier heel
wat mooie muziek. In 1968 verhuisde hij. In de bijlage nummer 3 vindt de lezer over hem
een uitgebreide nota.
Rond die tijd groeide Koningshof uit zijn eerste kleren.
In 1952 werd de della Faillelaan geopend. Tot dan toe was het niet meer dan een brede
kapping geweest door een bos, met een smal paadje daar doorheen slingerend, tussen de
hei, de brem en de varens. Nu werd het een brede laan, en kort daarna begon de familie
Goor te bouwen. Op twee jaar tijd was de bebouwing bijna volledig! In mijn herinneringen
zie ik die laan nog altijd als een slijkerige asseweg vol putten en plassen.
Kort daarna begon er ook leven te komen in de nieuwe Bosschaert-de-Bouwellei en de
Madonnadreef, waar Fons Yperman en zijn familie zich vestigden. En ook langs de Alice
Nahonlei in de richting van het oud hotel Schotenhof begon men te bouwen; een der eerste
huizen aldaar werd opgericht door de wijkagent de heer Van Schil en familie, de villa die nu
wordt bewoond door de heer en mevrouw Philippe Lefèvre.
Daardoor was onze zijde van de Schijn eigenlijk ongeveer helemaal in ontwikkeling gekomen.
Ook langs de Wezelsebaan in de richting van het dorp kwam er leven. Daar stond overigens
reeds enkele tijd een klein landhuis "Sneeuwwitje". Het was met reden zo genoemd, want in
de mooi-onderhouden tuin stonden levensgrote figuren uit het lieve sprookje: Sneeuwwitje
zelf, de fiere prins op zijn paard, de lelijke heks, de zeven dwergen, en vele vogels en
wouddieren, alles eigen werk van de bewoner van de villa. Voor de kinderen van Koningshof,
en voor vele andere, was het een ware attractie: een wandeling aan de hand van mama of
de grootouders, en dan heel waarschijnlijk een uitnodiging van de vriendelijke eigenaar om
alles eens van dichtbij te komen bekijken! Het huis staat er nog, maar de kindervriend en zijn
sprookjesfiguren zijn verdwenen...
In 1952 bouwde de familie Frans Van Giel-Proost langs de Molenbaan, later bouwde daar
nog de familie Van Impe, waarvan de man postmeester van het kantoor in de Jezusstraat te
Antwerpen was geweest; en ook mevrouw Andries. Ze woonden daar nog wel erg
afgezonderd, maar ze voelden zich echte Koningshovelingen: Marianne Van Giel was zelfs
ooit Midzomerdagprinses, en Frans speelde guitaar op de feestelijkheden, en zong erbij. In
1953 groeide de bewoning verder uit langs de Wezelsebaan: daar bouwden de families Poot
en Colpaert, later Demulder en Rauwens.
Maar ook in een geheel andere richting. dichter naar Schoten-dorp begon er leven te komen;
er lag daar nog een groot stuk van onze "parochie" - we waren nog altijd een stuk van de
parochie van de Heilige Familie, alhoewel het werkgebied reeds lang goed was afgebakend.
In de Kromvendreef, bijvoorbeeld, waren er reeds enige woningen gebouwd; men spreekt
mij van een familie De Winter, en van de heer Berchmans en mevrouw Maes, de fijnzinnige
kunstenares; ze woont er overigens nog steeds, en bewijst nog altijd diensten aan onze
gemeenschap door haar grote talent ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld in "Het Glazen
Huis" en elders; de afbeelding van onze parochiekerk, zoals ze voorkomt op de brochure, die
door de Kontaktgroep aan de nieuwe inwoners wordt ter hand gesteld, is door haar
getekend. En er stond ook reeds het grote landhuis van de familie della Faille de Leverghem.
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En ook van uit de richting van de Heikantstraat, vanuit de uitloper van het Centrum, werd
vooruitgeschoven in de richting van Koningshof. In 1952 was daar de familie Cools komen
wonen, rechtover de hoeve van boer Gust, en in 1954 bouwde daar Fiel Melotte voor zijn
gezin.
Langsheen de zuidzijde van de buurtweg nr 14 (wat nu de Sparrenlaan heet) tussen de
Wezelse baan en de huidige Halewijnlaan, begon iemand gronden te verkopen; de heer
Laureyssen bouwde daar eerst voor zijn gezin, op de hoek aan de Wezelse baan, later de
families Vereecken, Wouters, Van Keer, Coene en anderen.
De eerste die daar woonde was de familie Schenckels.
In 1956 kwam daar de kunstschilder Frans Bellemans met -zijn vrouw Jeanne en de kleine
kinderen wonen, aangetrokken door het mooie uitzicht over de velden en de weiden van de
boerderij van Thys.
In 1954 wordt in de kerk achter het hoofdaltaar het grote glasraam aangebracht, naar een
ontwerp van Luk Van Hoeck uit Goerle, Nederland. Een Nederlander, dus, maar toch een
echte Brabander: hij woonde toen in Gooreind, maar verbleef veel in Averbode, rond de
abdij. Zoals men wel kan zien, stelt het uitgebeelde tafereel de ten hemel opneming van
Maria voor, die toen pas door Paus Pius XII plechtig werd bevestigd. Die Paus staat dan ook
midden op het raam afgebeeld, met het document in de hand. Overal in het rond herkent
men heiligen, meestal met een voor hen typisch voorwerp: de heilige Agnes met haar
schaapje, Petrus met zijn sleutel enz. Overigens staan alle apostelen erop. Links in de hoek
staat Tanchelm, de stichter van de Norbertijnen, bestrijder van de ketters; let op de duivel
die de ciborie met de hosties uitgiet! En rechts in de hoek de heilige Bernardus met zijn
gebroken tas - men wilde hem immers vergiftigen, maar toen hij zijn drank zegende, brak de
tas; en verder nog Jan Ruusbroec en Jan Berchmans, Theresia van Lisieux met roosjes rond
het hoofd, en Johannes de Doper en nog meer. En onderaan, als vertegenwoordigers van
alle martelaren, een rij van in 't rood geklede onschuldige slachtoffertjes van de moordpartij
van koning Herodes.
In verband met de andere glasramen in de kerk zal wellicht reeds vaker de vraag zijn gesteld
wat het rechtse eerste glasraam (bij het binnentreden) betekent. Welnu, tijdens de periode
van de "vliegende bommen", einde 1944, begin 1945, waren vele van de oorspronkelijke
witte glazen paneeltjes vernield. Ze werden vervangen door een willekeurige afwisseling van
gele en witte. Maar als proef werd een raam meerkleurig ingevuld, zelfs enigszins figuratief.
Bij navraag bleek echter dat de parochianen meer hielden van het sobere, rustige geel-wit;
de grootste aantrekkelijkheid van onze kerk is inderdaad haar sobere inrichting.
Nog omtrent de kerk: rond 1956 kon een oud orgel van het Conservatorium van Antwerpen
worden verworven; het oude harmonium kon op rust worden gesteld.
Het orgel kwam op het doksaal, waar ook het koor stond. Het werd bespeeld, eerst door
juffrouw Madeleine Peeters, daarna door mevrouw Van Rooy en door Jan Van Beveren.
Rond die tijd werd het kerkkoor gedurende enkele tijd geleid door meester Lodewijk De
Vocht.
Nog in datzelfde 1956 ontsnapte Koningshof op 't nippertje aan een katastroof. Tot dan toe
was het perceel tussen Ruusbroeckplein, Ruusbroecklei, Kapellei en Dennenlei nog ongerept
gebleven, rond het Boskapelletje. Iemand vatte toen het plan op om daar een soort
Lunapark op te richten!... Gelukkig kon het worden verhinderd. Het volgende onderwerp ligt
wel in dezelfde sfeer, maar met een geheel andere achtergrond.
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Op zeker ogenblik in de zomer van 1956 kwam zich hier bij ons een klein cirkus opstellen, op
het plein voor het klooster: een niet al te grote tent en een paar woonwagens. Het bleken
gevluchte Hongaarse circusartisten te zijn; bij hun vlucht hadden ze ongeveer al hun
bezittingen moeten achterlaten, en nu trachten ze in vrij Europa opnieuw te beginnen. Ze
werden hier erg gastvrij onthaald door de bevolking van Koningshof en door het klooster.
Soms gaven ze een voorstelling in open lucht; er werd onder meer ook gevochten met een
stier. en Guy Elsermans liet daarbij zien hoe sterk hij wel was. In de herfst trokken onze
Hongaren weg, ik weet niet waarheen. Maar toen wij na de Kerstnachtmis rond middernacht
de kerk verlieten, klonk opeens vanuit het bos daar rechtover - daar was nog niet gebouwd een helder en gevoelig "Stille Nacht, Heilige Nacht...", gespeeld op de instrumenten van onze
Hongaren die ons op die Wijze kwamen bedanken voor de genoten gastvrijheid; en dezelfde
serenade werd herhaald aan het klooster en bij de prelaat in de Kunstlei.
Zoiets vergeet men niet licht. Zouden die zwervers ergens rust hebben gevonden en een
nieuw vaderland?
In dat zelfde jaar 1956 gebeurde er nog wat anders, dat tot nu toe gevolgen heeft. In 1951
was de familie Stockbroekx uit de Kapellei verhuisd naar hun nieuwe villa "Karekiet" naast
ons in de Dennenlei. De zes zonen zorgden voor het nodige leven in de brouwerij, wat
vanzelfsprekend niet altijd even rustig en zachtzinnig kon verlopen. Zo konden wij regelmatig
de repetities van de KSA-toneelopvoeringen volgen door het open raam van een van de
grote bovenkamers. Langs dezelfde weg werden wij er ons die zomer van bewust dat er iets
nieuws op til was, en aan de geluiden die, in de schaarse tussenpozen tussen de lachbuien,
hoorbaar waren, konden we opmaken dat het iets met ping-pong te maken had.
Tafeltennisclub Koningshof was geboren. Behalve de talrijke Stockbroekx'en en de even
talrijke Grupping's speelde vooral Tuur Van Kerckhoven een belangrijke rol, en later ook
voorzitter Roger Segers, sekretaris Walter Braekman, penningmeester Hugo De Rop en
raadsleden Herman Fonteyne, Arseen Van Impe en Richard Otte; ondervoorzitter was Luc
Stockbroekx en raadslid Robby Grupping.
In 1956 werd dan, in toepassing van de statuten van de NV Schooten-Koningshof, de
maatschappij in ontbinding gesteld. De wijk had haar definitieve vorm, maar vooral haar
definitieve geest gekregen. Voortaan zou ze zich zelfstandig ontwikkelen. Meer daarover
hoeft niet gezegd: dit gehele verhaal is een hulde aan de initiatiefnemers en hun opvolgers.
Door allerlei omstandigheden was Koningshof een van zijn drie traditionele gemeenschapscheppende centra - kerk. club en Sint-Ludgardisschool - kwijtgeraakt. Zolang ze bestaat
heeft onze kerk sterk de gemeenschap op onze wijk bevorderd; het wekelijks samenkomen
en eucharistievieren bedoelt juist onder de christenen een groter bewustzijn van de
fundamentele eenheid onder allen te ontwikkelen en aan te zetten om die eenheid meer en
meer in werkelijkheid om te zetten in het leven van elke dag. Hoeveel nieuwe bewoners
hebben hun eerste kennissen niet gemaakt vóór de deur van de kerk, na de mis? En
benevens de kerk is de Sint-Ludgardisschool met haar zo eigen Vlaamse en voorname stijl,
de plaats geweest waar de ouders elkaar langs hun kinderen leerden kennen. Maar het
derde trefpunt, de "Club". die in de eerste decennia zo sterk tot de integratie, tot het
ontwikkelen van de gemeenschapszin bijdroeg, werkte sedert enkele tijd niet meer in die
zin, om welke reden dan ook.
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Toen wist "rector" de Beukelaar de ledigstaande villa van Jef Seghers, op de hoek van de
Koningshoﬂei en de Erasmuslei, in de wacht te slepen en om te vormen tot een geschikt
parochiecentrum. Op 28 juli 1958 werd het officieel geopend.
Daar kon weer een druk gezelschapsleven ontluiken, onder het waakzaam oog van Jos Sirre
en zijn vrouw Mieke Suykens, die als gerant fungeerden. Er werden regelmatig voordrachten
gegeven, zo - onder vele andere - door pater Max Wildiers over Teilhard de Chardin, en door
pater Jan Fierens over China, Waarvan hij pas in 1953 was teruggekomen na zestienjaar,
waarvan de laatste drie in "gedwongen verblijf', soms onder foltering en zwaar verhoor. Ook
VTB-Schoten belegde daar soms voordrachten, op initiatief van Renaat en Ludgarde
Mertens; zo heb ik daar ooit gesproken over de industrialisatie van de Kempen. Men kon er
gezellig kaarten, of biljarten, of tafeltennis spelen, want de ping-pongclub had daar haar
lokaal; de oefeningen van het koor werden daar gehouden, de catecheselessen werden daar
gegeven, allerlei parochiale vergaderingen konden er doorgang vinden.
Vooral na de mis kon het echt gezellig zijn.
Ooit werd er een kaartkampioenschap gehouden waaraan dertig ploegen deelnamen:
twintig van Schoten-Centrum en tien van Koningshof. En daar werd ook het
welsprekendheidstornooi gehouden, waarover ik reeds voorheen sprak; en een wedstrijd
boogschieten; en tweemaal werd er een grote tent opgeslagen om geld voor de missies te
verzamelen. Hier ontstond ook Volleybal-club Scho-Kon, en was ze gedurende enkele jaren
zeer aktief. Onder de spelers herinner ik me nog Fiel Melotte. die voorzitter was, Ciriel Van
Mechelen, Karel Grupping, Staf Vercruyssen, Raf Rombouts, Jef Brusselmans, Richard Otte,
Arseen Van Impe en anderen, en ook enkele dames waaronder Hilde Magnus, Nicole Sirre,
de twee zusters Janssens.
Daar in dat parochiehuis werd overigens ook ooit een machtig "quizz- en spelprogramma"
georganizeerd onder de naam "Durf het aan". Gedurende verseheidene weken traden
afgevaardigden van de onder scheiden verenigingen van de parochie tegen elkaar in het
krijt. De proeven werden door Richard Otte, Jef Rombouts en Staf Vercruyssen ineengezet,
in het genre van de toenmalige TV-programmas "De muziekkampioen" en "100.000 of
niets". Ze waren zo goed dat sommige ideeën zelfs in een van die programmas werden
overgenomen. In de jury zetelden ernstige mannen als politiecommissaris Hubrechts,
architect Maurice De Vocht en de toenmalige BRT-medewerker Bert Goedgebuer. Het
tornooi werd gewonnen door de ploeg Fiel Melotte, Cosemeyns en een derde wiens naam ik
niet terugvind.
Op een avond in 1957 had de "rector" daar eens een aantal ouders bijeengeroepen omdat
de KSA in een dieptepunt zat door gebrek aan leiders, de grote moeilijkheid die iedere
jeugdbeweging van tijd tot tijd teistert. Zeer op ’t onverwacht, toen er maar geen oplossing
werd gevonden, vroeg iemand die ik zeer goed ken of de bespreking volstrekt moest beperkt
blijven tot de KSA; of de tijdelijke moeilijkheden in de KSA een hinderpaal vormden om met
bijvoorbeeld scouting te beginnen, waarvoor hem door zekere omstandigheden op dat
ogenblik de voorwaarden gemakkelijker te verwezenlijken schenen. Rond de tafel waren er
dadelijk enkele voorstanders van de idee, en de vergadering gaf aan een paar mensen de
opdracht die lijn uit te testen.
De mogelijkheid, waaraan werd gedacht, bestond er in dat beroep kon worden gedaan op
leiders van de scoutstroep van het Xaverius-college te Borgerhout, waar enkelejonge
Koningshovelingen school liepen. Aldus werd dan ook gehandeld en gedurende enkele
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weken kwamen leiders van Xaverius de eerste scouts van onze parochie wegwijs maken,
indien ik me goed herinner in de hof van architect Maurice De Vocht, daar waar nu het
bejaardentehuis "De Pelikaan" is gevestigd. lntussen hadden we EH Hellemans, zaliger
gedachtenis, bereid gevonden om aalmoezenier te worden. En enkele tijd daarna ontdekte
iemand dat een onzer buurtgenoten, wijlen de heer De Mulder, een oud-scoutsleider was
die met de nodige geestdrift de leiding van de nieuwe groep op zich wilde nemen. De "14e
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos" was geboren. Van de eerste patroelje van de nieuwe troep
maakten deel uit: Hugo Dries, die patroeljeleider werd, Jean Simons, Eric, Manu en
Christiaan De Vocht, Marc De Meyer en Walter Soudeyn. Gedurende korte tijd diende een
annexe van het Wouwershof, langsheen de Wouwersstraat, tot lokaal, nadien vergaderde
men bij Maurice De Vocht. De "vaders" van het initiatief – Harry Verleyen, Maurice De
Vocht, Raymond Poot, Henri Dries en ondergetekende - bleven regelmatig bijeenkomen om
de moeilijkheden, die de jonge beweging ontmoette en die de jongens niet direkt zelf
konden oplossen, te onderzoeken en zo nodig zelf aan te pakken. Dat werd het verre begin
van het nu nog bestaande "Oudercomité".
In die periode kende Sint-Ludgardisschool een enorme opbloei. In 1958 waren er honderd
negentien leerlingen in de lagere school, gespreid over vier klassen: vijftig jongens,
negenenzestig meisjes; bovendien was er één kleuterklas met twee en vijftig leerlingen. In
dat jaar werd overigens juffrouw Vinoulst, de huidige mevrouw Brusselmans, aangeworven;
ze is nog steeds in dienst. Twee jaar later, in 1960, telde men tweehonderd vijftien
leerlingen, gespreid over vijf lagere klassen, en acht en zeventig kleuters, in twee klassen!
Rond die tijd werd mevrouw Wolfs aangenomen, en in 1962 juffrouw Gaethofs, beide nog in
dienst.
In 1963 moest juffrouw Cecilia Van den Berghe wegens ziekte ontslag nemen; ze werd
opgevolgd door de huidige directrice juffrouw Wouters, die het eerste schoolhoofd zonder
klas werd.
In 1957 en 1958 gebeurde dan iets met zeer grote gevolgen. Men begon te bouwen op de
terreinen van de familie Ullens de Schooten tussen het kanaal, de Molenbaan, nu
Lariksdreef, de Sparrenlaan en wat nu de Malpertuuslaan heet. Men kan gemakkelijk
onderscheiden wat tot die verkaveling behoort, want alle namen van de lanen werden
genomen uit het befaamde Vlaamse en middeleeuwse dierenepos Reynaert de Vos. De
familie Van Echelpoel had daar reeds grond gekocht in 1955, maar de bouwtoelating werd in
beraad gehouden omdat de minimum-perceelgrootte lager zou liggen dan in Koningshof.
Tenslotte konden ze in 1957 toch bouwen, evenals de familie De Colfmaeker en
Meeuwissen, en wat later Boël, De Mispelaere, Van Looken en Heremans die later bij de
opbouw van de gemeenschap hard zouden meewerken.
In 1958-1959 vond de familie Walraet daar ook haar nieuw tehuis. Kunstschilder Jan en Ria
Legrand hadden daar ook in 1957 reeds hun terrein gekocht maar het duurde tot 1961 vóór
ze er konden komen wonen.
Eigenlijk werd de verkaveling pas op 10 maart 1959 officieel bij koninklijk besluit
goedgekeurd, maar toen woonden er reeds verscheidene families.
Wanneer het duidelijk werd dat een groot aantal gezinnen op de nieuwe wijk zouden komen
wonen. verre van het "oude" Koningshof trok E.H. de Beukelaar daaruit zijn conclusies. Er
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zou een nieuwe. kleine kerk worden gebouwd op Berkenrode. Er werd, met het oog daarop
een terrein van iets meer dan 2000 m2 verworven.
Omdat die kerk werkelijk de kerk van de inwoners zou zijn, werd hen gevraagd of ze er zich
toe wilden verbinden maandelijks een vaste bijdrage, klein of groot, te storten. Zeer velen
gingen daarop in, zelfs velen die nu niet dadelijk zo "kerkelijk" leken. Enkele heren en dames
haalden ijverig de bijdragen op: Jeanne en Frans Bellemans, Angèle en Raymond Poot en
Freddy en Mieke Van Echelpoel. Maurice De Vocht tekende een voorontwerp voor de kerk.
Gedurende een zekere tijd stond er in de Sparrenlaan een kruis met het opschrift: "Hier
komt de nieuwe kerk".
Na enkele tijd lieten vele inwoners echter doorschemeren dat een school voor hen minstens
even nodig was als een kerk, gezien de afstand tot de bestaande scholen. En met die "vox
populi" werd rekening gehouden.
Na nogal wat onderhandelen werd op 15 maart 1958 een akkoord ondertekend tussen de
kapelanie van Koningshof-Schoten en de algemene overste M. Raeymaekers van de Zusters
van de Christelijke Scholen van Vorselaar. Er zou op het terrein tussen Sparrenlaan en
Kanteklaarpad een tweeklassige school worden gebouwd: een als kindertuin, en een voor de
eerste graad. Voor de kapel werd nog "Wat geduld" gevraagd.

1958. Ontwerp voor een kapel op Berkenrode
Overigens werd enkele maanden later, op 25 september 1959, ook een andere verkaveling
goedgekeurd, die waarin de Elegast-, de Beatrijs- en de Halewijnlanen zijn getrokken. En op
12 oktober 1960 die met de Tijl- en de Nelelanen, op de gronden van de hoeve van Thijs, die
daar toch nog is blijven staan tot ze in 1962 werd afgebroken. Gronden die op oude kaarten
bij Bloemendaal worden gerekend. Het merkwaardige lijkt mij nu dat de naam van die eerste
verkaveling "Berkenrode" - dus: "plaats waar berken werden uitgedaan, uitgerooid" - na
korte tijd door de volksmond werd toegepast op het gehele gedeelte van onze parochie dat
aan die zijde van de Molenbaan is gelegen, Molenbaan die overigens in 1959 officieel
Lariksdreef werd genoemd omdat er zoveel vergissingen gebeurden daar de oude baan door
het kanaal in twee stukken was gesneden.
Tot aan de opening van de verkaveling Berkenrode beschouwden de inwoners van dat
gedeelte van de parochie zich eigenlijk nog als Koningshovelingen: de Bellemans’en, de
Walraet's en anderen deden volop mee aan wat rond de parochiekerk werd georganizeerd:
Midzomerdagen, bloemenstoeten enzoverder.
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Maar rond 1960 ontstond blijkbaar in de nieuwe wijk een eigen zelfbewustzijn; voortaan
waren ze in de eerste plaats "van Berkenrode".
Een gewichtig element daarin vormde vanzelfsprekend de "natuurlijke" hinderpaal, die de
twee delen van de parochie scheidde: het bos, het groot privé-domein dat tussen
Koningshof en Berkenrode lag en de verbinding van het ene gedeelte met het andere
moeilijk maakte.
Om aan de parochiekerk te geraken, of aan de scholen van Koningshof, moest iemand uit de
Hermelijnlaan of het Kanteklaarpad eerst langs de Lariksdreef naar de Wezelsebaan,
daarlangs naar de Eekhoornlei en zo naar de kerk; een hele onderneming, vooral voor (of
met) kinderen. Aanvankelijk kon men te voet door dat bos geraken, maar na enkele tijd werd
het afgesloten.
ln september 1960 opende de school haar deuren. Als leerkrachten traden aan: zuster
Marie-Henriette (die we nu beter kennen als de wijkzuster, zuster Rosa en die tot dan toe
werkzaam was geweest in de vrije school van de Laaglandlei) en juffrouw Nieke Boonen, van
Rijkevorsel, nu mevrouw Van Echelpoel. De kinderen kwamen, en het lesgeven kon
beginnen. Maar in welke omstandigheden! Er lag nog geen vloer in het gebouw, het
cementstof waaide in wolken omhoog van de ruwe betonnen onderlaag. Er was geen
verlichting.
Om 7 uur 's morgens van de eerste schooldag werden de lessenaars gebracht, en een groot
gedeelte van die eerste dag moest worden besteed aan het inrichten van de klassen. Er was
ook nog niets geschilderd. En vóór de school lag het speelplein nog zoals de metsers het
hadden achtergelaten, met zandhopen, mortel en afval van hout en stenen.

1960. De eerste kleuterklas op Berkenrode
Maar de kinderen kwamen, en er werd les gegeven.
Voor de kleuterklas waren er leerlingen genoeg, wel vierentwintig waaronder Greet
Bellemans, Leen Walraet, Luc (nu dokter) en Walter Pellegroms, en Ingrid en Tommy De
Laet, en Linda, Leslie en Marianne Verschueren, iemand van Heylen, Adelbert Thyssen,
Veerle Vanden Bosch en Lucia Van Keer en anderen.
Maar voor het eerste leerjaar was er een leerling te weinig... Mijnheer de rector sprong op
zijn fiets, en tegen de middag kwam Mia Lemmens, van Koningshof, Joske brengen. Het getal
was vol.
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Mijnheer de rector moest ook nog voor andere zaken inspringen; er was besloten dat de
kinderen ’s middags zouden kunnen blijven eten maar daarvoor was allerlei gerei nodig.
Tegen de eerste middag bracht hij een grote electrische koffiekan en mooie tasjes en
ondertassen, en bordjes, eigenlijk erg mooi, en veel te breekbaar voor het doel; maar voor
de kinderen kon het niet goed genoeg zijn. Na enkele weken waren er al heel wat oren
verloren en tassen gebroken, en er werd steviger materiaal aangeschaft; van de eerste
bestaan er nog een vijftiental, die nu voor de grote gelegenheden worden gehouden.
Het duurde daarna nog wel even voor alles vlot draaide. Vooral het speelplein baarde
zorgen: als het wat had geregend, werd dat daar een echte modderpoel; dan gingen de
zuster en juffrouw Boonen met de kinderen maar in het bos spelen of in de weide van boer
Thys; en als de klas terug moest beginnen, kregen de kinderen sloefjes aan.
De gebouwen werden officieel ingehuldigd op zaterdag 12 november 1960 door Mgr
Janssens, Vicaris-generaal; de school zou Maria-ter-Berken heten, er staat nog ergens een
plaatje met die naam; later werd dat officieel: "School Berkenrode, wijkschool van de
basisschool Heilige Familie."
Zuster Marie-Henriette en juffrouw Boonen moesten ook stilaan de omgeving leren kennen:
in het begin reed de zuster met haar brommertje wel eens in de verkeerde richting, zodat ze
bijna in 's Gravenwezel uitkwam, en juffrouw Boonen vond het wel eenzaam om elke avond
door de Molenbaan en over het sas naar de Brechtsebaan te trekken, om daar de bus naar
Hoogstraten te gaan nemen. Maar geleidelijk geraakten ze ingeburgerd. De ouders van de
kinderen waren overigens zo vriendelijk, tevreden als ze waren dat hun kinderen zulke
goede opvoeding kregen, hoe moeilijk de omstandigheden soms ook waren.
Zo werd de school een echt centrum voor de jonge gemeenschap. Ook omdat kort na het
openen van de school daarin elke zondag eucharistie werd gevierd, eerst voorgegaan door
EH de Beukelaar, later vaker door EH Van Parys.
De hall langswaar de kinderen binnenkwamen, was door een groot gordijn in twee ruimten
verdeeld; achter het gordijn was een kleine kapel ingericht, met een gekleurd glasraam van
Maurice De Vocht; het bestaat overigens nog; en op een groene wand stonden, even-

1960. De kapel van Berkenrode

Tussen groene dennen ….

Blz. 80 van 116

eens door De Vocht, de volkeren afgebeeld, die naar de eucharistie optrekken. Er was zelfs
een biechtstoel aangebracht in de wand. Al spoedig echter werd die kapel te klein, en had
men de gehele hall nodig voor de misvieringen.
De mensen kwamen graag in die eenvoudige ruimte bijeen, waar ze zo goed aanvoelden dat
ze door het gezamenlijk bidden en communiceren tot een gemeenschap werden. Het was
wel lastig dat telkens na elke viering alles moest worden weggeborgen: het altaar moest
tegen de muur geschoven worden, de stoelen ergens opgestapeld enz. want
maandagmorgen moesten de schoolkinderen weer naar hun klassen kunnen geraken. Maar
vele handen maken het werk licht en men had het er gaarne voor over.
Al wie er bij was herinnert zich nog stevig die eerste kerstnachtmis in 1960. Frans Bellemans
had natuurgetrouwe beelden voor de kerststal geboetseerd, het stroo in de stal kwam van
boer Thys, en er was enorme sfeer.
Een ander jaar werd het heilige gebeuren met levende figuren uitgebeeld.
Op de grote feesten zong een eigen koor, met Robert Van Echelpoel als dirigent, en met een
oud harmonium voor de begeleiding. Mevrouw Josée Maes speelde daar soms op. En reeds
toen speelde Frans Bellemans voorzanger en misdienaar.
Een belangrijke gebeurtenis was stellig het eerste huwelijk in de kleine kapel: Nieke Boonen
en Freddy Van Echelpoel huwden er op 28juli 1962!
ln het jaar 1962 werd te Rome het Tweede Vaticaans Concilie gehouden; in de Kerk werden
vele hervormingen doorgevoerd. De "rector" had ons daar al lang op voorbereid, zodat we
beter het waarom van die veranderingen begrepen. Een van die wijzigingen hield in dat de
priesters voortaan met het gelaat naar de aanwezigen stonden tijdens de
eucharistievieringen, wat vanzelfsprekend de mensen veel aktiever bij het gebeuren betrok;
bij de eerste kristenen gebeurde het overigens ook zo, en de Norbertijnen dedenhet zo al
duizend jaar, sedert hun stichting. De rector wist het zo te regelen, dat hij in Berkenrode
iedereen vrij liet: men kon vóór de priester gaan zitten, of er achter. Ook in Koningshof werd
-laten we zeggen - zeer tijdig deze vernieuwing ingevoerd.
De afwerking van de school en de kapel was grotendeels door de Berkenrodenaars zelf
verzekerd. De heren Meeuwissen, De Winter, Van Echelpoel, De
Colfmaecker, De Mispelaere, Boël en nog anderen hielpen bij het schilderen van het
gebouw, anderen ruimden op. Frans Bellemans schilderde sprookjesfiguren op de muren van
de klassen: Sneeuwwitje. En Klein Duimpje. Het was "hun" school.
Toen dat alles goed in orde was, werd voor alle helpers een mosselfeest gegeven. En daar
kwam een traditie uit voort: rond karnaval en in oktober kwamen de Berkenrodenaars
samen om mosselen en een koude schotel te eten; de mosselen werden in het klooster op
Koningshof klaargemaakt - daar alleen had men zulke grote ketels - en dan in die ketels naar
Berkenrode gebracht. De eerste keer waren er reeds vijf en zeventig deelnemers; Frans en
mevrouw Van Giel zongen en speelden op de gitaar. Mieke Boonen speelde harmonika en
het draaide uit op een lustige danspartij.
Vanaf het tweede jaar organizeerde de school elk jaar ouderfeestjes, waar de kinderen
toonden wat ze aan liedjes, dansjes en gedichtjes hadden geleerd. Er moesten dan hoedjes
worden gemaakt, pakjes voor de visvangst en dergelijk klein, maar tijdrovend werk, en er
was van alles te organizeren. De dames De Wispelaere, Van Echelpoel en De Colfmaeker
maakten zich daarbij zeer verdienstelijk. Eerst ging de opbrengst naar de verdere inrichting
van de school: er waren nog zelfs geen kassen voorhanden. Later zou men aan dat geld een
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andere bestemming geven, maar daar spreken we nog wel over. En op Sint-Niklaasfeest
bezochten de Goede Sint (Fonne Meeuwissen) en

1960. Berkenrode: Zwarte Piet op bezoek in het eerste jaar
Zwarte Piet (Freddy Van Echelpoel) de school.
Na een jaar of twee-drie was de schoolbevolking reeds zo sterk toegenomen dat de eerste
graad over twee afzonderlijke klassen moest worden gespreid; de zuster moest het toen
voorlopig maar rooien in het kleine refterke, met haar tweede studiejaar. In de kleuterklas
zaten in 1963 vijf en vijftig kleuters.
Toen besloot men een tweede gebouw, weer voor twee klassen, op te richten. Wanneer in
1964 de ondernemer eraan begon, was EH de Beukelaar juist ernstig ziek en in de kliniek
opgenomen. Plotseling bemerkte de zuster dat er op de verkeerde plaats werd gebouwd, in
de verlengenis van het eerste gebouw! De metsers moesten afbreken en opnieuw beginnen.
Er kwamen dus ook meer leerkrachten, waaronder vanaf 1963 Godelieve De Schepper, van
Koningshof, die overigens nog altijd les geeft op Berkenrode, en vanaf 1964 ook juffrouw
Willemien (Van den Hoge) die tot 1981 is gebleven; die twee hebben heel wat van de jeugd
van Berkenrode door hun handen gekregen.
Zoals "de rector" het had gehoopt, werd het schooltje en de kapel door de bevolking als "iets
van hen" aangevoeld; bij de afwerking en de inrichting had zowat iedereen meegeholpen. En
zo bleef het ook. Wanneer enkele jaren later die fameuze windhoos de kerk en half het
centrum van Oostmalle omverblies, en ook het dak van de school van Berkenrode ernstig
beschadigde, was daar dadelijk een groep inwoners aanwezig om het kwaad te herstellen. Er
wonen daar overigens nog altijd handige mannen, dat zien we nog bij vele gelegenheden.
Intussen had men te Brussel ook opgemerkt dat hier wat aan de gang was. In 1940 was de
draaibrug, waarlangs de Wezelsebaan het kanaal overstak, vernield zoals alle andere
bruggen. En zo was de toestand tot 1959 gebleven. Tot dan toe moest men, om Berkenrode
vanuit de overzijde van het kanaal te bereiken, ofwel rondgaan langs de brug van de Th. Van
Cauwenberghslei, ofwel over de brug van de Botermelk; ofwel kon men met wat sportiviteit
en evenwichtsoefeningen over de sasdeuren lopen, aan Van Minnebruggen. In 1959 werd
dan eindelijk de brug Schoten nr 13 herbouwd, ditmaal als ophaalbrug. Voor velen
betekende dat een hele verbetering.
Tussen groene dennen ….

Blz. 82 van 116

Ondertussen zaten de meeste bewoners echter nog zonder verharding van de wegen,
zonder waterleiding, (die kwam dan toch in 1961) zonder straatverlichting.
Velen kenden niet eens de naam van de laan waarin ze woonden. Mevrouw Van Looken
vertelt hoe donker het in de Grimbertlaan kon zijn, toen haar gezin daar in 1960 kwam
wonen op het adres: "Lot nr 43". En ook mevrouw Hilde Dox is nog altijd onder de indruk van
de duistere avonden en van de slechte staat waarin de Wezelse baan verkeerde; en van het
gemis aan telefoonverbindingen.
Maar gaandeweg kwam alles in orde. Want de aangroei ging nu erg vlug; en evenzo de
gemeenschapsvorming.
Ook bij de menigvuldige bos- en heidebranden, die in die tijd de omgeving teisterden, kwam
vaak de bereidwilligheid en de zin voor samenwerking van de jonge gemeenschap tot uiting.
Bijna elk week-end moest de Schotense brandweer uitrukken om in de buurt van de
Molenbaan of de Sparrenlaan kleinere of grotere branden te blussen; soms namen die zelfs
onrustwekkende afmetingen aan zoals op de latere verkaveling achter het voetbalterrein,
die nadien voor velen "het verbrand bos" is gebleven. Maar gelukkig zijn er nooit mensen
gekwetst of woningen beschadigd geworden.
Uit de moeilijkheden van de eerste jaren, het ontbreken van sommige nutsvoorzieningen, de
afzondering. Het samenwerken aan school en kapel, en dergelijke dingen ontstond zo een
sterke gemeenschapszin.
Maar nu moeten we in de tijd terugkeren om de geschiedenis van Koningshof, die we even
verwaarloosden. tot op dezelfde tijd te brengen.
In 1959 nam de gemeente de beslissing om de wegenis, die tot dan toe nog altijd eigendom
van de NV Schoten-Koningshof (in likwidatie) was gebleven en door diezelfde maatschappij
ook moest worden onderhouden, over te nemen.
En dat zelfde jaar groeide Koningshof ook uit aan de noordzijde van de Botermelkbaan, waar
de Wouwersdreef werd geopend. De eersten die zich daar vestigden waren Jean Lombard en
zijn familie. ln het begin noemde men die nieuwe "wijk" Prinsenhof. Duidelijk om het
verband met Koningshof aan te duiden; maar die poging schijnt niet gelukt te zijn, alhoewel
het een prettige vondst was.
In 1959 kwam zich hier in de Erasmuslei de bekende schilder Jan Van Puyenbroeck vestigen,
alhoewel hij zijn atelier in Antwerpen behield. Hij bleef op Koningshof wonen tot aan zijn
dood in 1972. Voor meer gegevens over de kunstschilder wordt naar bijlage 5 verwezen.
We verhaalden reeds hoe in 1957 de scoutsbeweging in onze parochie tot stand kwam.
Reeds in 1958 werd de tak welpen opgericht; als eerste leidsters traden op: Godelieve De
Vocht, Manuela De Ceuster, Monique Dries, Godelieve Reussens en later nog andere
Waaronder Annemie Van Beveren; op een foto uit die tijd herkent men als eerste welpen:
Philippe Van Hissenhoven, Guido Faelens, Manu Lombard, Yves Ophoff, Henk Verleyen, Jan
Van Mechelen, Luc Bogaerts, Tom Boonen, Mathieu Simons, Paul Chandesais. Rond die tijd
mocht men beschikken over de villa op de hoek van de Grote Singel en de Heidebloemlei.
Achtereenvolgens waren Jean Simons en Etienne Krekels groepsleider.
ln 1960 werd in de Lusthofdreef het eerste lokaal opgericht, op een bosgrond van de familie
De Grave.
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Een eigenaardig gevolg van de beslissing tot oprichting van een scoutstroep was wel, dat ook
de KSA haar oude levenskracht weervond. Kort daarna beleefde de KSA zelfs een van haar
glansrijke hoogtepunten, onder de bezielende leiding van Dirk Dirckx, zaliger gedachtenis,
die Luc Krekels had opgevolgd. Zo was dat onder meer de tijd van de grote ijzer- en
papierslagen om aan geld te geraken voor een nieuw lokaal: dat in de duintjes van de
huidige Zwaluwenlei geraakte in verval. Tijdens de ijzerslag (niet die van '14-'18. natuurlijk)
lag de hof van de familie Dirckx, toen in de Eekhoornlei, vol oude fietsen, kachels,
afgedankte bedden en autowielen en al dergelijk spul; en het ergste was nog dat de
oudijzeropkoper niet alles wou meenemen, zodat nog heel wat "ergens" in de grond moest
worden gestopt (maar we verklappen niet waar). Ook die andere keer, bij de papierslag,
staken er massas in de garage; toen dat werd afgehaald, werd een lange keten gevormd, en
onder luid gezang verhuisden de pakken van hand tot hand tot op de kamionnette in de
Eekhoornlei.
Bij zulke gelegenheden was er dan altijd wel een of andere moeder van een Hernieuwer, die
wafelen of pannekoeken bakte, nu eens bij Dirckx zelf, dan bij Verhulst of bij Marain; de
ouders steunden inderdaad zoveel als maar kon.
Zo stelde de familie Verhulst in de Eekhoornlei een terrein ter beschikking om er het nieuwe
lokaal op te bouwen; en daar verrees dan ook- dra het nieuwe ”Snekkarshof”, volledig
handwerk van de KSA-ers zelf.
En elke maand verscheen trouw het "Joernaaltje" met verslagen en artikels van Dirk of van
anderen, en met prettige tekeningen van Herman Cornelis, van Rudi Bellemans of van l.V.O.
(Van Orshoven).
Natuurlijk gingen de gewone aktiviteiten verder: meitochten naar Scherpenheuvel,
Midzomerdagen, kampen (onze Ivo spreekt nog altijd over het water op kamp, dat naar wijn
smaakte omdat het bewaard werd in een wijnvat van de firma Krekels) en de Sterrestoet, de
toneelopvoeringen en nog meer. Zo speelde men ooit. in 1958, het stuk "Generaal Lambik",
door mij geregisseerd; en in 1959 ”Klaproos", waarmee men ook in Borsbeek ging optreden,
evenals met "Adel en Zwijnen” in 1960, waarin (met de hulp van de familie Van Impe) een
prachtig, bloemenrijk stukje Tirool werd getoond, en dank aan Jef Rombouts de gehele
avond Tiroolse muziek te genieten viel. Dat jaar ging de KSA op kamp in Tirool. De
kampavonden lieten op de jongens een diepe indruk na: het "woordje" van EH Hellemans,
en zijn avondgebed spraken hen aan tot diep in hun gevoelige jonge harten. Velen spraken
er mij nog over.
Wellicht is het hier het ogenblik om te vertellen wat ooit met Jan Marain gebeurde.
De KSA ging meestal met mooie wagens in de bloemenstoet, gewoonlijk zelfs de enige
wagen Want voor 't overige zorgde elk gezin voor een kleiner groepje. Eens bouwde de KSA
onze kerk na in bloemen; een ander jaar, wanneer de olympische spelen werden gehouden,
werd dat onderwerp uitgebeeld. Zo hadden ze ooit een wagen waarop het gekende lied van
Hullebroeck "Hoog het hart! Hoog het glas... !" werd voorgesteld. Op een grote platte wagen
- van de firma Krekels, vanzelfsprekend - op een groot wijnvat troonde koning Cambrinus
alias Jan Marain, in passende kledij en behoorlijk gelauwerd. Na de optocht bleek echter dat
de acteurs hun rol ietwat te ernstig hadden opgevat. Ze reden met hun wagen in de richting
van Brasschaat maar misten de scherpe bocht aan de Mikse baan, en Jan kwam onder zijn
vat in de tamelijk diepe beek terecht, en vandaar in de plaatselijke kliniek. 's Namiddags
vond de jeugd dat toch enigszins overdreven en iemand met veel lef en welbespraaktheid
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kon de mensen van dienst te Brasschaat overtuigen dat Jan toch beter thuis kon worden
verzorgd. En zo moest hij het avondfeest van de Midzomerdag uiteindelijk toch niet missen.
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Naar nieuwe eenheid
Intussen werd op 27 juli 1961 de verkaveling "Kromven" bij koninklijk besluit goedgekeurd.
Wellicht weten vele lezers niet over welke wijk het daarbij gaat; meestal spreekt men over
"Nieuw Koningshof", of gemeenzamer, over "de oude Belgen". De verkaveling "Kromven"
omvat inderdaad de gronden van de familie della Faille de Leverghern, die Berkenrode en
Koningshof zo lang van mekaar gescheiden hielden, en waarin nu de Nerviërs, de Eburonen
en de Trevieren, en een van hun hoofdmannen, Ambiorix, een laan kregen.
De waterleiding werd in 1964 aangelegd.
Langsheen die ruime lanen zal een wijk van standing ontstaan, die juist daardoor, - en juist
op een ogenblik dat Berkenrode en Koningshof naar mekaar begonnen toe te groeien, en
nog wel precies door het openen van de Ambiorixlaan - zich enigszins op zichzelf schijnt
terug te plooien om haar eigen identiteit te vinden. Zo ziet men zelden iemand van
"Kromven" op de initiatieven die door de oudere wijken worden georganizeerd; maar
daarentegen beleggen "de oude Belgen" elk jaar een eigen dag waarop ze samen op stap
gaan.
Mogen we hopen dat - in de lijn van wat we op Koningshof en in Berkenrode zagen gebeuren
– langs die gemeenschapsvorming op kleinere schaal, en geholpen door de aanwezigheid
van enkele oud-Koningshoofse families op de nieuwe wijk, de aansluiting met de vroegerontstane kernen van de ruimere gemeenschap toch snel tot stand zal komen.
ln verband met de gemeensehapsvorming op Berkenrode was, naast de kapel en de school,
het ontstaan van een eigen vrouwenbeweging zeer belangrijk. In de allereerste jaren van
Koningshof werd daar ooit een poging gewaagd om een afdeling van de Katolieke
Arbeidersvrouwen op te richten; er bleek echter weinig belangstelling te bestaan voor een
afdeling van een bestaande beweging, men wenste onafhankelijk te blijven; en zo ontstond
de Maria-Vereniging waarover reeds werd gesproken. Later sloten wel enkele dames
individueel aan bij KAV, of juister: sommige dames die hier kwamen wonen, waren ergens
anders aangesloten geweest, en werden door de beweging overgeheveld naar de afdeling
van de parochie van de Heilige Familie, waarmee onze parochie nog altijd verbonden was. Er
waren er zo rond 1960 een tiental. Op Berkenrode was men echter met die toestand niet
tevreden.
Men begon te denken aan een eigen afdeling, en ik meen te weten dat "meneer de rector",
die men in die dagen op Berkenrode zowat overal per fiets zag rondtoeren, ook in die
richting stuurde. In oktober 1961 trok Annie Van Looken samen met mevrouw De
Wispelaere van huis tot huis om leden te werven: vier en dertig dames gaven zich op!
Natuurlijk een prachtresultaat.
Mevrouw De Wispelaere werd als voorzitster gekozen.
De eerste aktiviteit van de nieuwe vereniging: Annie Van Looken gaf naailessen in de school
van de Sparrenlaan. Ook andere lessen werden gegeven. Na enkele maanden vroeg men
vanuit het nationaal bestuur van KAV waarom de nieuwe groep geen beroep deed op de
mogelijkheden die van daaruit werden geboden: kursusleidsters, subsidies en dies meer. Pas
toen werd de afdeling definitief en officiëel opgericht, en van toen af gingen de aktiviteiten
en het ledenaantal in stijgende lijn.
Na mevrouw De Wispelaere werd mevrouw Van den Bulck voorzitster, en daarna, in 1970,
Annie Van Looken. In die tijd werd met enige luister, het tienjarig bestaan gevierd: een
stemmige eucharistieviering, een receptie en een gezellig etentje. In 1975 werd Annie
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opgevolgd door Hilde Dox, maar toen die het jaar daarop tot gemeenteraadslid werd
gekozen, moest ze ontslag nemen; ze werd opgevolgd door de huidige voorzitster Marianne
Opsommer.
Aanvankelijk was de afdeling (zonder opzet, maar in feite) sterk beperkt gebleven tot de
bewoners van Berkenrode. Een paar KAV-leden uit Koningshof, die administratief nog altijd
lid waren van de afdeling van de parochie van de Heilige Familie, ontdekten de bloeiende
afdeling in hun eigen parochie en vroegen hun overschrijving.
De afdeling is alleszins zeer aktief.
Er worden regelmatig wandelingen en fietstochten georganizeerd. meestal voorbereid door
de grote wandelaar de heer De Boom en mevrouw; er worden naaikursussen georganizeerd,
en knutseldagen, twee aktiviteiten die meestal in het atelier van kunstschilder Jan Legrand,
in de Hermelijnlaan, worden gehouden; en kookdemonstraties in de school in de
Sparrenlaan; men bezoekt musea en steden, gewoonlijk met een kundige gids; of belangrijke
tentoonstellingen - bijvoorbeeld de voorwerpen uit het graf van Toet-anch-Amon, toen die
in Keulen te bekijken waren, of de kunstschatten uit China te Brussel; of de koekjesfabriek
De Beukelaer te Herentals, de drukkerij van "De Gazet van Antwerpen", de bakkerij "Het
beste brood", de BRT en nog veel meer. Er worden yoga-lessen gegeven, jazz-danslessen,
gespreksavonden en breilessen (heel Berkenrode draagt nu IJslandse truien, model van Mia
Verschueren). Op het ogenblik kennen de kookdemonstraties, gegeven door eigen leden, het
grootste succes.
Het ledenaantal is tijdens de laatstejaren steil gestegen tot ongeveer honderdvijftig. Het
beste bewijs dat de aktiviteiten worden gewaardeerd.
Maar ook in het "oude" Koningshof roerden de vrouwen zich, zij het dan eerder
dejonkvrouwen. ln de kring van de meisjes die meewerkten aan het Jeugdpresidium van het
Marialegioen, of in Kaddish, en in de verloofdenwerking, begon men te denken aan de
oprichting van een gidsengroep. Vooral Lieve De Man liep met dat plan rond. Daar niemand,
van de belangstellenden enige ervaring had met die beweging, zochten ze hulp bij een
bestaande groep in Merksem. Het bleek echter al ras dat die net op het ogenblik zelf geen
leidsters kon missen; daarom werd dezelfde vraag dan maar gesteld aan de Vrouwelijke
Katolieke Studerende Jeugd van Schoten-Centrum. Die stelde Maria Geladi ter beschikking
die hier in 1963-1964 een flinke afdeling uit de grond stampte, met de hulp van Els Verduyn,
die later hoofdleidster - "Blij gemoed" zoals dat heette - werd, en Maria Lemmens,
Godelieve De Man, Maria Sluys, Nicole Sirre, Rina Van Gastel, Gilberte De Smedt, Renilde
Claes, Ria Bellemans, Wivine Verhulst, Rita Switzers en ik vergeet er zeker en ook de
volgorde heeft wellicht weinig zin; de vergetenen vergeven het de arme schrijver die zo zijn
best heeft gedaan. Als eerste lokaal mochten ze beschikken over het houten huisje naast de
tennisvelden aan hotel-restaurant Koningshof. ln 1965 kregen de ouders de toestemming
van de heer Noël De Scheemaeeker om achter het voetbalveld een mooi eigen lokaal te
bouwen.
Ik heb daar ook nog wat kleine hulp mogen verstrekken aan de echte bouwers: Richard Otte,
Staf Vercruyssen, de heren Rogiers en Gaethofs. Gedurende een tiental jaren bloeide de
VKSJ: wekelijks werd er vergaderd, werden tochten gehouden; elk jaar ging men op kamp,
naar Gooreind, naar Maredsous, in de molen van Blanden, in Gruitrode... En tijdens die
kampen gebeurden er steeds weer van die griezelige nachtspelen waar dan het gehele jaar
door nog over werd verteld: de nachtelijke schaking van een leidster, bebloede gezichten, en
dergelijke ingredienten uit thriller-verhalen.
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En dan de ouderbezoeken op die kampen! Rond 1972 geraakte de beweging dan in een
moeilijke periode, en de aktiviteiten vielen voorlopig stil.
In 1961 waren Stan en Mia Verschueren in de Elegastlaan komen wonen, juist aan het
pleintje waar die laan in de Beatrijslaan uitmondt. Dat toeval speelt een rol in wat nu zal
worden verhaald. Stan en Mia hadden elk nogal wat familie die 's zondags graag op bezoek
kwamen in Berkenrode. Op zekere dag in 1962 stelde iemand voor om op het pleintje wat
volleybal te spelen.
Een bal was rap gevonden, en door een koord te spannen tussen het straatnaambord en een
verlichtingspaal had men ook een "net". Het spel viel erg in de smaak, en sommige buren
kwamen meespelen. Toen bij Versehueren de centrale verwarming werd gelegd, maakte de
stielman geschikte palen voor een "echt" net. Langzaam-aan werd dat zondagse
volleyballspel een vaste gewoonte, en toen na een paar zomers het verkeer op het pleintje
begon te hinderen, legden Stan en de buurman Vervliet in hun beider (aaneensluitende)
tuinen een echt volleyballterrein aan.
Voortaan werd elke zaterdagnamiddag gespeeld. Soms werden zelfs al eens andere ploegen
uitgenodigd, of ging men eens elders op bezoek. Zo werd ooit meegedongen in een tornooi,
dat door het ACW werd georganizeerd: Berkenrode werd vijfde op een dertigtal
deelnemende ploegen! In 1968 viel de beslissing: men stichtte een officiële ploeg, die
aansloot bij de Koninklijke Katolieke Sportfederatie van België, Afdeling Volleyball, en in
1969-1970 speelde men voor 't eerst in competitie. De eerste spelers waren Stan
Verschueren, Jan Walraet, Guy Vertommen, Rene Vervliet, Paul Blondeel, Edgard Van den
Broeck, Ludo Meulemans, Dirk Walraet, Guido Thyssen, Andre Van de Voorde, Wim Denys,
Bob Jacobs, Karel Van Oostveld. De nieuwe vereniging, "Volleyballclub Berkenrode" had Jan
Walraet als voorzitter, Guy Vertommen als schatbewaarder, en Stan Verschueren als
sekretaris; als officieel codenummer kregen ze 1182. Toen er clubkleuren moesten worden
gekozen, vond men dat men zich moest laten inspireren door de kleuren van de berken: wit
en groen.
Het terrein in de tuin diende nu nog alleen voor de oefeningen, de matches werden in het
Sportcentrum te Merksem gespeeld; later moest men voor de wintertrainingen bovendien
de zaal van de Sint-Eduardusschool te Merksem inschakelen.
ln 1969-1970 startte een damesploeg, Waarin Erika Aevermaete, Leen Walraet, Lya Jacobs.
Marleen Blondé, Christine Thyssen, Maria Vervliet, Reinhilde Cleysters en haar zuster
Ludgard, en Mieke Lejeune speelden.
In dat jaar begon men ook uit te kijken naar een echt eigen terrein: de tuinen van
Verschueren en Vervliet waren zo ongeveer omgewoeld, en als het begon te regenen tijdens
een oefenstonde, dan zat het huis van Stan en Mia stampvol! In 1972 telde de vereniging
overigens reeds een veertigtal leden, waaronder er reeds heel wat van buiten Berkenrode.
Het oog viel op het pleintje aan de school van de Sparrenlaan; met wat meten en passen
konden daar twee terreinen naast mekaar worden aangelegd.
De pastoor was akkoord voor wat het pleintje betrof; maar omdat de aanleg van een goed
terrein duur uitvalt, werd de gemeente ter hulp geroepen.
Op 21 november 1969 werd het eerste bal van de club ingericht; tot grote verrassing van de
initiatiefnemers waren er 125 aanwezigen in het zaaltje van de Sparrenlaan.
In 1970-1971 speelde de heren-jeugdploeg voor het eerst in competitie. De club oefende nu
op het plein aan de Sparrenlaan, de dames speelden in de Arena-zaal te Deurne-Zuid. de
heren in het Sportcentrum te Merksem, aan het Sportpaleis.
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Na tweejaar, in 1970, liet Jan Walraet zich als voorzitter aflossen door Paul Blondeel; en
Ludo De Bie dichtte een eigen clublied. In de herfst werd weer een bal ingericht, met nog
meer succes: de zaal was te klein; en de reeks ging verder; de eerste vijf bals werden in de
Sparrenlaan gehouden, dan vier in de Laaglandlei, twee in de Gemeentelijke Feestzaal, en nu
de laatste twee weer opnieuw in de Sparrenlaan.
In 1975 werd Stan Verschueren voorzitter, tot 1980, wanneer hij werd opgevolgd door
Reinhilde Weckx-Cleysters, die bij de oprichting van de damesploeg de jongste speelster
was. Naast mevrouw Weckx fungeren Jos Dellafaille als sekretaris en Bob Jacobs als
penningmeester.
In 1976-1977 waren er een honderdtal spelende leden en zeven ploegen, sedertien
misschien wel eventjes teruggelopen. Maar wanneer we terugdenken aan het
"straatploegske" van, zeggen we 1965, dan moet wel worden erkend dat er hier heel wat
werk werd verricht door een kleine groep ten bate van velen.
Nu weer even een flits op de aktiviteiten van de KSA.
In 1962, tijdens het groot verlof, ging de KSA op kamp in het Kattenbos te Lommel. Daarna
namen ze deel aan de bloemenstoet met een bloemenstuk, waarvoor Win De Schepper,
Koen Dirckx, Frans Willekens, Johan Verhulst en lvo van Orshoven bloemen gingen halen in
De Pinte die ze dan tijdens de nacht, tot drie uur, verwerkten.
Het was in die tijd dat de KSA - St.Jan zulke ﬂinke fanfare met trommels en klaroenen kon in
stand houden.
Einde van datjaar speelden ze het toneelstuk "De puntjes op de ij." In mei 1963 gingen een
en twintig KSA-ers te voet naar Scherpenheuvel: Henk Verleyen, Mathieu Simons, Tom
Boonen, Gilbert en Etienne Krekels, Laurent en Werner Rogiers, Ivo van Orshoven, Rudi
Bellemans, Johan Verhulst, Luc Verguts, Maurice Marain en anderen; ook enkele meisjes van
VKSJ gingen mee onder de leiding van Els Verduyn. Gedurende verscheidene jaren werd die
traditie in ere gehouden, tot het uiteindelijk alleen nog maar een sportieve prestatie of een
gelegenheid om eens een nachtje zonder controle te zijn bleek geworden, en er een einde
aan werd gesteld.
In de bloemenstoet van 1963 beeldde de KSA het sprookje "Sneeuwwitje" uit; en men ging
op kamp op de Kluis te Zolder. En in de herfst werd "Vlooien in smoking" opgevoerd. Dat jaar
werd Maantje De Vocht nu geneesheer te Schepdaal, bondsleider.
In 1964 gingen een en veertig man naar Scherpenheuvel. en werd te Wechelderzande
gekampeerd.
ln 1965 werd Frans Willekens bondsleider, en in 1966 of 1967 werd dat Win De Schepper. En
die werd dan weer afgelost door Tony Willekens, daarna door Patric Yperrnan, en later Hans
Mous. Indien men bij al deze prestaties nog dejaarlijkse sterrestoeten rond Kerstmis waarvan de opbrengst meestal werd afgestaan aan de missies - voegt, en dan alles aanvult
met de wekelijkse aktiviteiten, dan heeft men enig idee van wat de KSA voor een belangrijk
deel van onzejeugd heeft betekend.
ln de loop van 1962 vatten enkele mensen van Koningshof - Jan Van Beveren, mevrouw Van
Veldhoven, en Leo, Maurice Serneels, mevrouw Poot en Verleyen en andere - het plan op
om een werkgroep "Schakel" op te richten, met de bedoeling de onderlinge hulp en het
dienstbetoon te organizeren; men dacht daarbij vooral aan ziekenbezoek, vervoer van
schoolkinderen en andere personen zonder eigen vervoermiddel, en andere hulp waar dat
nodig bleek. Eigenlijk een idee die in Koningshof reeds eenmaal een begin van uitvoering had
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gehad; een mooie idee, maar die voor het Koningshof van toen wellicht niet helemaal
noodzakelijk was, zoals vermoedelijk snel bleek, want men hoorde er na enkele tijd niet
meer over.
Maar er kwam wel iets anders uit voort: in 1962 nog evolueerde "Schakel" op initiatief van
EH de Beukelaar naar een "parochieraad", een vergadering van leken rond de pastoor, die
samen het beleid van de parochie zouden uitstippelen. Twintig jaar later is die opvatting van
parochiale mede-verantwoordelijkheid van priester en leken reeds veel ruimer aanvaard;
maar voor 1962 was het een erg ongewone aanpak. De namen van enkele leden kon ik
weervinden, andere ontbreken; hier dreigt dus weer het risico dat mij doorheen dit gehele
verhaal beloert: indien ik iemand noem, vergeet ik wellicht iemand anders... Toch geef ik
liever de details voor zover ze mij bekend zijn. Ik vind als leden de heren Fernand Van Parys,
Magnus, Fierens, Kegels, Piet Claes, Serneels, Haesendonckx, Verleyen, Maurice De Vocht,
Rogiers, Meuleman; en Jan Van Beveren was voorzitter. In 1963 werden de taken verdeeld,
en Maurice Serneels nam op zich de werkgroep "Missies" te leiden.
Tot 1968 bleef de eerste parochieraad aktief a rato van drie of vier vergaderingen per jaar.
Toen werd een ruime poging ondernomen om hem breed en gestructureerd uit te bouwen,
maar de tijd daarvoor was blijkbaar nog niet rijp: de poging mislukte en de paroehieraad zelf
schoot er het leven bij in. De werkgroep "Liturgie" werkte nog een tijdje verder, maar viel
dan ook stil; uit het werk van die werkgroep blijft bijvoorbeeld nog de traditie over begonnen op voorstel van Therese Smismans - om in de meimaand elke avond aan een
andere buurtkapel het rozenhoedje te bidden. Alleen de werkgroep “Missies" hield stand.
Vanaf 1963 hadden Maurice en Isa Serneels die aktie geleid, op vraag van de parochieraad.
Samen met een kleine groep medewerkers spraken ze de mensen aan om zich te verbinden
elke maand een vaste bijdrage te storten waarmee enkele projekten van missionarissen en
leke-helpers konden worden gesteund. Anderzijds werden regelmatig om de twee-drie jaar,
grote akties gehouden om onze eigen missionarissen te helpen. In 1966 kwam pater
Sebreghts op verlof uit Zaïre met het bericht dat hij voor de grote reizen binnen zijn
werkgebied een wagen niet meer kon missen. De werkgroep "ontketende" een aktie die
hem het nodige geld verschafte voor een Volkswagencamionnette -die overigens in 1974 op
dezelfde wijze werd vervangen door een Landrover. De voorbereiding voor zulke akties werd
overigens steeds zeer goed uitgewerkt: op zekere morgen bleek bijvoorbeeld de parochie vol
witgekalkte autobanden te hangen; iedereen vroeg zich af wat dat wel betekende; daarna
verscheen de slogan "Witte banden voor zwarte landen"; en toen ieder goed nieuwsgierig
was gemaakt, volgde de uitleg en de inzameling van de giften. Een andermaal stond er op
een zondagmorgen een koe aan de kerk: de bedoeling was geld in te zamelen om koeien te
kopen die de zwarte parochianen van pater Scbreghts tegen een voor hen bereikbare
financiële regeling konden verwerven. En nog bij een andere gelegenheid werd de aktie
gehouden om een dak te verschaffen aan elk gezin uit het werkgebied van de pater, dat zelf
een huis had gebouwd. Steeds op het princiep: we helpen, wie eerst zelf een inspanning
heeft geleverd.
Sedert 1980 hebben Tony en Marthe Warmenbol de leiding van de werkgroep overgenomen
van de familie Serneels. Samen met hun zonen en dochters en enkele vrienden hebben ze
reeds een paar keer een geslaagde verkoop van eigengebakken brood ten voordele van de
missies georganizeerd. En op dit ogenblik wordt weer aan een Auto-aktie gewerkt.
Naast die missiewerkgroep bestaat ook sedert ongeveer 1968 een missienaaikring, onder
leiding van mevrouw Noël De Scheemaecker. Hij was in zekere zin ontstaan uit een
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naaikransje dat allerlei kleding en linnen voor de eredienst vervaardigde: roketten voor de
priester en de misdienaars, altaarkleden en dergelijke. Rond 1968 begon men dan voor de
missies te naaien en te breien.
Een grote groep dames werkte daaraan mee, en de meesten daarvan doen nog altijd voort.
Ik dacht eerst hun namen hier te vermelden om ze wat in de bloemen te zetten, maar het
werd een te lange lijst. Als voorbeeld van hun aktiviteit weze vermeld wat in de loop van
1973 werd verzonden: 22 kg compressen, 29 kg windels, 9 kg grote lakens, 13 kg
kinderlakens, een groot aantal manshemden, en ondergoed, 132 kinderhemdjes, 100
broekjes, 72 gebreide vestjes, 12 dikke dekens, 32 gebreide dekens, en vele andere
afzonderlijke voorwerpen, 13 kg medicamenten enz.
Alles wordt in Antwerpen vanuit de gehele provincie bijeengebracht, en naar allerlei
missiegebieden verzonden.
In de woonkamer van de familie Noël De Scheemaecker zag het er op de dagen, waarop de
naaikring bijeenkwam, dan ook uit zoals in een kleine tekstielfabriek, met snorrende
naaimachines en gezellig gesprek.
Sedert een paar jaar heeft mevrouw Mia Lemmens de leiding van het werk overgenomen.
Het jaar 1963 was dan weer zeer belangrijk voor Berkenrode:juffrouw Van Helslande, van de
Gemeenschap van Villers, werd aangesteld als maatschappelijk werkster voor de wijk. En
met welke inzet van al haar krachten en al haar mogelijkheden zal zij dat blijven doen
gedurende de tien jaren die zij hier al werkend doorbracht, vanuit het wijkhuisje
"Zonnebloem" dat voor haar bij de uitbreiding van de school werd aangebouwd. Het is
onmogelijk weer te geven wat ze voor de bewoners van de wijk heeft betekend, hoeveel
mensen bij haar hulp en troost hebben gevonden in de moeilijkheden, die het leven toch
voor ieder van ons meebrengt.
Zo was zij zeker wel de bijzonderste promotor van de jaarlijkse grote kinderfeesten, in het
begin van mei.
Haar idee was het, dat de mosselsoupertjes, die als een traditie waren overgebleven uit de
tijd van de inrichting van de school en die altijd wel wat financiële overschotjes lieten, een
jaarlijks feest voor de kinderen konden mogelijk maken, een feest met allerlei spelen, met
ballonnekenswedstrijden, volkdansjes enz., en dat alles gratis voor de kinderen: ieder kind
kreeg bij de aanvang een aantal bonnetjes voor zijn "uitgaven". Bij het organizeren van de
spelen was Hilde Dox zeer bedrijvig, maar ook andere dames. 's Avonds volgde dan een bal
voor de medewerkers en de ouders, in andere woorden: voor alle Berkenrodenaars. En voor
de muziek stelde de heer De Wispelaere zijnjuke-box ter beschikking!
Toen de (materiële en mentale) afstand tussen Berkenrode en Koningshof begon te
verdwijnen, werd getracht het meifeest te maken tot het feest van de gehele
parochiegemeenschap; maar vermoedelijk was de tijd daarvoor nog niet gekomen; ondanks
de inspanningen van zovelen, was het succes niet denderend. Pas nu de parochie de school
van Berkenrode heeft verworven, lijken de kansen op slagen voor een groot
gemeenschapsfeest ernstig te stijgen: de Meifeesten van 1980 en 1981 werden door meer
en meer bewoners van buiten Berkenrode mede georganizeerd, opgebouwd en bezocht. Het
is een mooie, lofwaardige poging, laten we er allen het onze toe bijdragen opdat ze zouden
slagen.
Bij koninklijk besluit van 17 februari 1965 kwam er weer een wijziging in de juridische
toestand van de parochie: ze werd nu een "hulpparochie", in andere woorden, onze "rector"
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werd nu eindelijk wat hij altijd voor ons al is geweest: onze "pastoor". Als ik dat uit zijn mond
had moeten vernemen, zou ik schrijven: "pstoor van de prochie"...
We kregen dus ook een eigen "kerkfabriek", waarvan Antoon Wolfs de eerste voorzitter
werd. Begin 1969 werd hij in die functie opgevolgd door Maurice De Vocht, die op zijn beurt
kort na het vertrek van de familie uit Koningshof werd opgevolgd door de huidige voorzitter
J. Verhulst, begin 1971.
In 1965 overleed ook Gerard De Rop, die gedurende zovele jaren iedereen zo bereidwillig
had bediend in de winkel, ondanks de kwaal die hem het leven soms zo moeilijk maakte.
Voor Irma en de kinderen een zware slag, die misschien toch iets werd gemilderd door de
grote sympatie die door zovelen werd betuigd.
Weten Mathieu Simons, Laurent Rogiers en Bernadette De Wolf nog dat ze op zondag 5
januari 1965 door het ijs van de vijver aan de kerk zijn gezakt?...
En nog in 1965, op 29 mei, werd de tramlijn 61 tussen de Lindelei (kerk van de Heilige
Familie) en de grens van 's Gravenwezel na twintig jaar trouwe dienst opgeheven. Voortaan
was het gedaan met het vertrouwde geluid van het tuig - vooral gedurende winterse
nachtelijke uren - wanneer het over de brug van de Th. Van Cauwenbergslei rammelde, en
men zijn verdere reis langs de Alfons Servaislei en de Alice Nahonlei kon volgen tot aan het
eindpunt in de Wezelse baan. Gedaan ook met het vertrouwde zicht van de wachtende tram
aan dat eindpunt, en van de "wattman" die een boterham zat op te eten. Voortaan zou
ieder, die niet over een eigen voertuig beschikte, per autobus naar Schoten, Merksem of
Antwerpen reizen.
En óók nog in 1965, op zondagavond 7 maart, brandde het rieten dak van de mooie villa
"Witte Brem" van de familie Robert De Scheemaecker af.
Rond dezelfde tijd moet nogmaals een uitbreiding worden gesignaleerd ditmaal aan de
noordzijde van de oude kern, namelijk aan het begin van de Dennenlei, waar die op de
Botermelkbaan uitgeeft. Daar wordt de Columbuslei opengesteld. Gedurende enkele tijd
bleef het nog een privebaan, overigens onverhard. De eigenaars lieten de baan op eigen
kosten verharden, en hadden onderweg een draaiboom aangebracht om het privekarakter
aan te tonen, ergens ter hoogte van de villa van de familie Panis; de gemeente liet hem
wegnemen, de eigenaars plaatsten hem terug! Tenslotte nam de gemeente de wegenis over.
ln 1965 verloren de verkenners en de jongverkenners hun lokaal aan de Grote Singel: de
nieuwe eigenaar wenste daar zelf te komen wonen. Zo begon wat men nu de "grote
zwerftocht" zou kunnen noemen; gedurende twee-drie jaar werd vergaderd in een
eigendom van de familie Boschmans in de Kopstraat, maar mij werden ook verscheidene
andere vergaderplaatsen aangewezen: de grote garage van de familie Simons, bij de familie
Maurice De Vocht, bij de Grave, in een blokhut in de buurt van de familie Lombard in de
Wouwersdreef en nog meer! Men heeft ook een tijd mogen spelen in een bos aan de
Zilverstraat, maar daar mocht niets worden gebouwd; en ook in het toenmalige
Parochiecentrum aan de kerk werd gedurende een zekere tijd vergaderd, maar men kon
daar geen echt eigen "thuis" maken omdat de lokalen voor alle verenigingen moesten
beschikbaar blijven.
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Of die lokaalmoeilijkheden nu de oorzaak waren van de grote inzinking waarin de
plaatselijke scoutsbeweging in die tijd geraakte, is mij niet goed duidelijk geworden.
Jeugdbewegingen hebben van tijd tot tijd al te rekenen met het probleem van de leiders.
Overigens was ook de eerste groepsleider de heer De Mulder, later "Oubaas", in 1964
verplicht geweest zijn medewerking op te zeggen; het werd hem te zwaar; maar daarmede
stonden de jonge leiders er nu ook helemaal alleen voor. Wellicht speelde dat alles, en nog
andere omstandigheden samen. In ieder geval waren er op zeker ogenblik nog slechts een
vijftien of twintig verkenners en jongverkenners over, practisch zonder leiders. Enkelen
gingen de leiderskursussen volgen, Manu Lombard nam de leiding van de welpenhorde op
zich, Robin Vleminckx nam de Verkenners, Mathieu Simons en Yves Ophoff de
jongverkenners, kort nadien kwamen een aantal welpen over, en daardoor kwam men weer
tot een redelijk aantal verkenners. Yves Ophoff werd groepsleider. Men trachtte ook de
aktiviteiten te diversifiëren. In l966 werd onder de nieuwe groepsleider Em. Remes het
tweede lokaal gebouwd in de Lusthofdreef. ln 1968 werd voor het eerst een kamp gehouden
op een thema, namelijk te Graide over de geschiedenis van de Inca-Indianen.
En in 1968 werd ook voor het eerst, als publiciteitsstunt, de "overgangsceremonie"
georganizeerd, over de vijver van de kerk, dus niet alleen symbolisch maar evenzeer
konkreet: velen worden er letterlijk bij gedoopt.
Maar de nieuwe aanpak kostte ook geld. Tot dan toe had het Oudercomité, nog steeds de
voortzetting van het eerste groepje ouders die de 14° hadden helpen tot stand komen,
slechts een officieus bestaan gehad. Eerst had Maurice De Vocht gedurende enkele jaren de
vergaderingen geleid, later werd Raymond Poot de voorzitter, met als leden Dr. Van den
Heuvel en de heren J. Roels, J. Lombard, H. Vleminckx en later M. Vanderbeck. Maar nu er
sprake kwam van financiële bemoeienissen, werd het tijd een vastere vorm aan te nemen.
Op 14 januari 1971 werd vóór notaris Jo Stockbroekx een vereniging zonder winstbejag
"Scouts Oudercomite 14° Groep" opgericht; Dr Van den Heuvel werd voorzitter, en als leden
werden mij vermeld: de heren Jef Roels, Willy Van Meerbeeck, Marcel Vanderbeck, Rik
Jansens, Rik Vleminckx en wijlen de heer Vervust. Er werden enkele barbecues ingericht om
aan kampeermateriaal te geraken.
Maar echt uit de moeilijkheden geraakte de 14° pas met Mark Rubbens als groepsleider. Die
startte met een dertigtal leden, alle takken samen; hij zette zich volledig in, speelde leider in
alle takken, concentreerde alles op het scheppen van een goede geest, zelfs als er
uiterlijkheden moesten voor worden verwaarloosd. Met één enkele aktie onder de kinderen
op Sint-Ludgardis-Openluchtschool werden vijfenveertig nieuwe welpen aangetrokken, die
reeds datzelfde jaar mee op kamp konden in Molenbeersel. Groepsleider Mark Rubbens
nam ook het initiatief om een meisjesgidsengroep op te richten, met als eerste leidsters
Maryse Grupping, Marianne Vlaminckx, Veronique Albers en Mieke Pattijn; er werd gestart
met een vijfentwintigtal kabouters en gidsen.
De periode van Mark Rubbens eindigde met, in 1974, twee kampen in één jaar: te Soy in de
Ardennen, en in Zuid-Tirool in Italië. De basis voor een lange bloeiperiode was gelegd.
En tenslotte weze er nog aan herinnerd hoe rond 1965 een vriendengroepje bijna onbewust
uitgroeide tot een jeugdkoor dat enkele malen zong in de eucharistievieringen en bij andere
gelegenheden; na twee-driejaar viel het dan toch uiteen. En rond die tijd bestond hier
gedurende enkelejaren ook een jongeren-gespreksgroep.
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In 1967 geeft de "rector" nog eens een staaltje van zijn manier om mensen aan het werk te
zetten. Op 23 mei van dat jaar vroeg hij aan enkele dames en heren van de parochie om een
kristelijke bond voor gepensioneerden op te richten. Na enige aarzeling - "Is dat hier bij ons
wel echt nodig?" - en met wat zoeken werd een bestuur samengesteld, waarin Berkenrode
en Koningshof ongeveer evenredig vertegenwoordigd waren: de heer Jules Stuckens werd
voorzitter, mevrouw Jacobs medevoorzitster, de heer Rombouts secretaris en de heer De
Man penningmeester; Stefaan Van Veldhoven werd reisleider samen met de heer
Rombouts, de heer Andries werd feestleider; verder was er een wijkmeesteres, mevrouw
Hasen, en twee wijkmeesters: de heren Mussche en Van Opstal. Eerwaarde Heer Vinck was
proost.
Alle gepensioneerden van de parochie werden uitgenodigd op een vergadering waarop een
vrijgestelde van de Bond van Kristelijke gepensionneerden uitleg kwam verstrekken over de
bedoeling en de werking. Na die vergadering telde de jonge afdeling zevenendertig leden,
waaronder burgemeester Antoon Wolfs, die zelfs mede het initiatief tot de oprichting had
genomen. Sindsdien groeide en bloeide de vereniging. Vanzelfsprekend werd het bestuur
regelmatig aangepast, zo onder meer in 1976. toen EH. Vanderstighelen tot proost werd
gekozen, mevrouw E. Krekels tot voorzitster en Mevrouw Cornelis tot medevoorzitster; de
heer Van Gestel werd secretaris, in 1979 vervangen door de heer Plettinckx; mevrouw
Huysmans werd penningmeester, de heer Huysmans reisleider. Als wijkmeesters en meesteressen werden aangesteld mevrouw Hasen, mevrouw Van Veldhoven, mevrouw
Marain, mevrouw Cornelis en de heer Haesendonckx, sedertdien vervangen door mevrouw
Yperman.
Op dit ogenblik telt de Bond honderd en acht leden.
Tweemaal per jaar worden bezinningsdagen gehouden, in de vasten en in de advent.
Vadersdag en Moedersdag worden trouw gevierd, rond Kerstmis wordt de algemene
vergadering gehouden, waarop bijvoorbeeld een diavoorstelling wordt gegeven, een
volksdansgroep optreedt, een quizz wordt georganizeerd, en een gezellig feestmaal wordt
aangeboden. Van april tot september worden maandelijks aangename en leerrijke dagreizen
georganizeerd naar musea, tentoonstellingen, kwekerijen, proefstations, Keukenhof, Bokrijk,
Arnem, de Deltawerken en nog zoveel meer. Nu en dan zijn er nog muzieknamiddagen en
voorstellingen die het Nationaal Verbond organizeert. En soms zien we een groep leden wel
eens lustig een dansje slaan in het bejaardenlokaal dat de gemeente in de Wezelse baan liet
bouwen. We vernamen zoveel over al die mooie, heerlijke en leerrijke dagen, over de
blijdschap bij het weerzien, de vriendschap en de goedheid die al die aktiviteiten kruiden,
dat we deze organisatie nog veel geluk toewensen.
Wellicht was de aansporing tot dat initiatief, tot de oprichting van die bond, het laatste
initiatief van "onze rector" hier in "zijn" parochie: kort daarna verplichtte zijn
gezondheidstoestand hem rust te nemen.
ln de loop van mijn verhaal komt zijn naam vele malen voor. Van veel wat hier gebeurde en
het vermelden waard is, was hij de aanstichter, voor of achter de schermen, - en dat laatste
maakt het nujuist zo moeilijk om een volledig beeld van zijn activiteit te schetsen!
Behalve die initiatieven, waarvan algemeen is geweten dat ze zijn werk zijn, blijft heel wat
ongekend; en van hemzelf zal men het niet vernemen, hij verwijst. tegenwoordig zo
gemakkelijk naar een mindergoed geheugen... Maar wie, zoals ik, heeft gesproken met
zoveel mensen die het verleden mee hebben beleefd, begint te vermoeden wat er naast het
bekende nog alles is tot stand gebracht, bij ons (bij voorbeeld zijn speciale zorg en voorliefde
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voor de mensen van Berkenrode) of elders, buiten onze parochie, en dan bij voorkeur in de
zuster-parochie van de Heilige Familie, ofwel helemaal in het verborgene, van mens tot
mens; hoeveel scheefgegroeide toestanden door hem werden rechtgezet, hoeveel
gestoorde relaties werden heraangeknoopt door zijn bemiddeling, hoeveel door een of
ander leed getroffen mensen werden getroost of geholpen; en de vergissingen, die hij zoals
ieder ander stellig ook wel eens heeft begaan, heeft hij zeker al lang ingezien. Wij hebben
een goed pastoor gehad.
Gedurende enkele weken verving hem pater Delsaerdt, een rustend missionaris, tot het
bleek dat EH. de Beukelaar definitief op rust zou moeten gaan, en EH. Frans Vanderstighelen
op 29 juni 1968 als zijn opvolger werd aangeduid. De nieuwe pastoor had voorheen reeds
dienst gedaan in Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, in Borgerhout, en op Sint-Rochus, in
Deurne-Zuid; de laatste tijd vóór zijn benoeming op Koningshof was hij Vicaris-Coadjutor bij
het Bisdom Antwerpen. Hij werd plechtig verwelkomd "door zijn nieuwe kudde", zoals dat
vijftig jaar geleden geformuleerd werd; maar of het echt "een kudde" is... ?!
Pater Delsaerdt werd later pastoor van Sint-Job-Centrum, waar hij in 1979 overleed.
Het jaar 1968 bracht nog andere ingrijpende veranderingen.
Tot dan toe draaide het parochiecentrum nog op volle toeren. Jos en Mieke Sirre waren eind
1966 wel vervangen door Hugo en mevrouw Beyers-Van Torhout, maar het centrum bleef
zijn rol met succes vervullen. Er kwamen echter moeilijkheden van buitenuit; het eigendom
werd verkocht, en de nieuwe eigenaar wenste het zelf te bewonen. Tot spijt van iedereen
moest het parochiehuis op 10 juni 1968 zijn deuren sluiten, een sterk aangevoelde leemte
nalatend.
Een andere grote verandering op Koningshof betekende het vertrek van Irma De Rop uit de
winkel op de hoek van de Kapellei en de Alice Nahonlei, uit "Villa Maria", en dat eveneens in
1968. Zonder Gerard werd haar de taak te zwaar, alhoewel ze door haar kinderen Hugo,
Guido en Bieke naar beste vermogen werd geholpen.
Koningshof besefte plots dat het ouder werd, nu zulke vertrouwde figuren na tientallen
jaren dienst aan allen (lange jaren waarin grote waardering en diepe vriendschap waren
ontstaan) ons verlieten. De plaats werd ingenomen door "Door" en mevrouw Pieters.
Op Berkenrode ontstond intussen weer een mooi initiatief.
De heer en mevrouw Verbeelen, uit de Sparrenlaan, waren beide van in hun jeugd met
volksdans bezig geweest en bleven er na hun huwelijk belang in stellen. In Duitsland
woonden ze ooit een echt Volksdansfestival bij; ze kwamen ervan terug met de overtuiging
dat zoiets ook in Vlaanderen perfekt mogelijk was. De idee werd uitgewerkt samen met Theo
Bresseleers en Frans Geens, en in 1959 werd te Schoten op de Markt het eerste
Volksdansfestival gehouden, toen nog volledig afgestemd op de bevordering van de
volksdans en de folklore in Vlaanderen. Maar vanaf 1960 werden meer en meer
buitenlandse groepen in de manifestatie betrokken tot die uitgroeide tot het huidige grootse
Internationale Volksdansfestival.
Het zal niemand verwonderen dat in die sfeer de kinderen van Gustel en Siegfried Verbeelen
wensten te delen in de vreugde die hun ouders blijkbaar aan de volksdans beleefden; Gustel
en Siegfried stichtten dan ook in 1968 een kleine volksdansgroep voor kinderen, de "Jan
Pirrewit" van Berkenrode.
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Het eerste halfjaar werden de oefeningen gehouden in het Gudrunheem van de VKSJ aan
"De Pheyp", maar dat was ras veel te klein. Gelukkig waren de zusters van het klooster van
Koningshof bereid om hun ruime turnzaal ter beschikking te stellen, en sedertdien wordt
daar elke week in de beste omstandigheden geoefend.
Als lid worden kinderen van 6 tot 14 à 15 jaar aanvaard; na het bereiken van die leeftijd gaan
velen over naar de Sehotense volksdansgroep "De Gelmel"; alleen muzikanten kunnen lid
blijven boven die leeftijd; op dit ogenblik zijn er zo'n twaalftal, en meer dan vijftig dansers maar er zijn ooit al meer dan tachtig leden geweest. De groep verzorgt sedert lang de
kerstnachtmis in de kapel van Berkenrode, al zolang dat niemand daar nog aan denkt, het is
vanzelfsprekend geworden. Vóór enkele jaren werd in de kerk van Koningshof een groots
kerstspel opgevoerd, op teksten uit "Het kindeke Jezus in Vlaanderen" van Felix
Timmermans; er waren kerstliederen in dertien verschillende talen in verwerkt, en de
klederen waren alle door eigen volk genaaid. Dat spel werd ook in de Sinte-Cordulakerk van
Schoten opgevoerd.
Er werd reeds opgetreden op een hele reeks festivals, in binnen en buitenland: in 1970 te
Aachen-Burtseheid (Duitsland) en te Schoten; in 1971 te Brussel voor de TV en te
Erbach/Odw (Duitsland), en in 1972 te Schoten; in 1973 te Amsterdam, te Kaufbeuren
(Duitsland) en te Schoten; in 1974 te Brussel, te Blankenberge, te Confolens (Frankrijk) en te
Bonn (Duitsland); in 1975 te Neu-lsenburg en te Bonn (Duitsland), te Schoten en te Bokrijk;
in 1976 te Brussel, Brunssum (Nederland), Gross-Umstadt (Duisland), te Noorbeek en Den
Haag (Nederland); in 1977 te Sidmouth (Groot-Brittannië), en te Kortrijk; in 1978 te
Laggenbeck (Duitsland) en te Schoten; in 1979 te Leuven, te Duinkerken (Frankrijk), te
Schoten, te Billingham (Groot-Brittannië), te Dilbeek, te Neu-Isenburg (Duitsland), in 1980 te
Oostduinkerken, te Neustadt/Weinstrasse (Duitsland), te Utrecht (Nederland), te Bourges
(Frankrijk) en te Brunssum (Nederland); in 1981 te Malmö (Zweden), te Mersch in
Luxemburg, te Den Haag (Nederland) en te Schoten; en in 1982 te Lemberg (Duitsland). En in
1983 hoopt men naar het festival van Porto Rico te kunnen gaan; maar om dat financieel
mogelijk te maken, wordt nu een speciale aktie gevoerd.
Sedert december 1981 heeft "Jan Pirrewit" het (buiten dienst gestelde) sluiswachtershuis
aan de Sluizenstraat kunnen huren; daar heeft de groep nu een eigen lokaal.
Koningshof-Berkenrode is fier op de resultaten van de heer en mevrouw Verbeelen en hun
groep. Ook al is die groep allang overheen de grenzen van onze wijk uitgegroeid, toch blijven
ze nog "van ons".
In de school van Berkenrode kwam in 1966 mevrouw Hilde Mercelis-Van Den Heyning in
dienst voor het eerste leerjaar. En in 1968 beleefde de school haar hoogtepunt, nog altijd
onder de leiding van Zuster Rosa Wouters: er waren meer dan honderd leerlingen, meer dan
zestig kleuters en meer dan veertig kinderen in de twee klassen van de eerste graad. Er
moest dat jaar zelfs een derde kleuterklas worden opgericht, en daarvoor werd Magda
Lemmens aangeworven; zij bleef daar overigens tot in 1977, wanneer het aantal kinderen op
Berkenrode zozeer was afgenomen dat de derde kleuterklas niet langer verantwoord was.
Op Berkenrode ging Juffrouw Van Helslande verdermet haar werk.
Ze had in "het schooltje” reeds naailessen en kooklessen doen geven, nu vond ze dat dames
ook hun lichaam fit en gezond moesten houden. Er moest een turnkring komen. De eerste
reakties op haar vragen in die richting waren positief; en toen ze er aan turnlerares mevrouw
Marjet Van den Rul-Verbruggen over sprak, aanvaardde die dadelijk om als leidster op te
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treden. Op een maandagavond in september 1969 werd de eerste les gegeven in het zaaltje
van de school in de Sparrenlaan.
Er werd zoveel goeds over rondverteld dat voor de tweede les het lokaal haast te klein was.
Het succes bleef aanhouden, zodat in 1970 reeds in twee ploegen moest worden geoefend.
En intussen was er een mannenploeg ontstaan die onder leiding van Jo De Feyter oefende in
de turnzaal van de “Kindsheid Jesu"-school aan de Alice Nahonlei.
Wanneer dan in 1971 in Sint-Ludgardis-Openluchtschool een nieuwe turnzaal werd
gebouwd, kregen beide afdelingen de toestemming om daar gebruik van te maken.
Tot dan toe had de wijkleidster juffrouw Van Helslande zowat als promotor en motor, maar
ook als spil en secretaris gefungeerd; in 1973 moest zij dat echter opgeven; dadelijk volgt
meer daarover. Toen bleek voor de turngroep de tijd gekomen voor een steviger organisatie,
met een bestuur, een naam en dergelijke meer.
Als voorzitter werd de heer Hugo Hanegreefs aangesteld, als schatbewaarder de heer Willem
Van den Rul; secretaris werd Betty Hanegreefs, en raadsleden de dames Van den Rul, Kris
Claes, Monique Jaequemart, en de heren Miel Remes en André Verbist.
Met. de naam had men eigenaardige moeilijkheden; oorspronkelijk woonden de meeste
leden op Berkenrode, zodat "Turnkring Berkenrode", of "Turnkring Zonnebloem" - naar de
naam van het stemmige wijkhuisje dat juffrouw Van Helslande bij de school had laten
bouwen - toen wel zin zouden hebben gehad; maar na korte tijd traden veel leden toe, die
op Koningshof of zelfs op Elshout woonden. Toen heeft men met de beginletters van al die
wijken de naam "Ko-b-els" gevormd!
De nieuwe turnkring werd opgenomen in de gemeentelijke sportraad, waar mevrouw
Hanegreefs hem vertegenwoordigt.
In 1973 diende Jo De Feyter zijn ontslag te geven, hij kon zich niet langer vrij maken voor de
oefeningen van de herenploeg. Hij werd opgevolgd door Leo Jacobs.
In 1974 werd de herenploeg ook opengesteld voor dames, wat voor sommigen een goede
oplossing bleek: man en vrouw konden samen komen oefenen. Daarnaast bleef echter de
specifieke damesploeg eveneens verder bestaan; aan belangstelling ontbrak het immers
niet!
Overigens werden naast de turnoefeningen ook nog andere verwante aktiviteiten
georganizeerd: grote wandelingen, deelneming aan sportmanifestaties die door de
gemeentelijke sportraad worden georganizeerd (Fit-O-meter, Sportiva, Olympisch minimum
enz.) In 1975, het jaar van de vrouw, organizeerde mevrouw Van den Rul, in opdracht van en
in samenwerking met de gemeentelijke sportraad, alle sportaktiviteiten voor dames en
juffrouwen, van zwemmen tot wandelen, atletiek en turnen.
ln 1978 moest Leo Jacobs op zijn beurt als turnleraar worden vervangen door Jef
Mortelmans.
En als - voorlopig - laatste bewijs van de groeikracht weze vermeld dat sedert begin 1981
wekelijks lessen worden gegeven in "Jazz-dans".
Als middel om de mensen van Berkenrode en van Koningshof elkaar beter te leren kennen
en waarderen is de turnkring zeer geslaagd.
In de lijn van het bevorderen van de gemeenschapszin in onze parochie ligt ook het initiatief
waarover in de volgende lijnen wordt verteld, de "Kontaktgroep".
ln de eerste tijd van het bestaan van Koningshof en Berkenrode was er - zoals we zagen - wel
geen nood aan een speciale organisatie om de nieuwe bewoners in de gemeenschap te
betrekken: er woonden zo weinig mensen dat iedereen iedereen kende! Later, toen de
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wijken zich geleidelijk uitbreidden, kon de pastoor het nog enige tijd volhouden om de
nieuwelingen persoonlijk te gaan welkom heten en ze met hun wijk en hun parochie
enigszins vertrouwd te maken. Maar na de grote uitbreidingen van de zestiger jaren bleek
dat onmogelijk geworden.
Enkele gezinnen - de meeste kwamen uit de Gezinsgroepen - meenden dat daarmede iets
moois verloren was gegaan; nieuwe bewoners mogen niet aan hun lot worden overgelaten
tot ze zelf met veel moeite de kerk, de school, de winkels en de bestaande verenigingen
hebben ontdekt; en de oude inwoners moeten zorgen voor een vlotte opname in de
bestaande gemeenschap.
Vooral de kristenen, die in hun Wekelijkse eucharistieviering tot "communio" met de Heer,
maar evenzeer met de medemensen worden aangespoord, hebben daarin een voorbeeld te
geven.
Vanaf ongeveer 1970 werd in alle straten van de Wijk een "kontaktgezin" - in de lange
straten zelfs twee -bereid gevonden om de nieuwe inwoners te verwelkomen, zieken te
signaleren met het oog op bezoek, en evenzeer allerlei tijdelijke noodsituaties waarin men
meende iets te kunnen helpen. Voor het onthaal werd, met de hulp van de parochie, een
mooie folder gedrukt met allerlei praktische inlichtingen over het kerkelijke en het
burgerlijke leven op onze wijk, over de verenigingen en dergelijke meer, en met op de
omslag een handige kaart. met de straten.
Aanvankelijk hadden we tweeëndertig kontaktgezinnen die hun werk verrichten onder het
impuls van de kleine groep initiatiefnemers, de "werkgroep", waarvan het gezin Van
Orshoven na enkele tijd als "verantwoordelijken” werd gekozen. De idee "ziekenbezoek", die
voor onze parochie niet zeer toepasselijk bleek (behalve in geval van hospitalisatie), werd
aangevuld met een verwant initiatief. Langs haar zuster, destijds bejaardenhelpster in "De
Pelikaan" hoorde Therese Smismans over de eenzaamheid van sommige bejaarden die daar
ver van hun familie verblijven en dus soms nooit bezoek kregen. Ze nam op zich om enkele
van die vereenzaamden te bezoeken. Maar het bleek voor een persoon een te zware taak;
daarom zocht ze andere bezoeksters: negen dames werden bereid gevonden om een stukje
van hun tijd aan die mensen te geven, om er al eens mee te gaan wandelen, om ze in het
jaarlijkse Ziekentriduum te betrekken, zo ze dat wensen, kortom om ze wat liefde te geven;
zo worden alle daar verblijvende bejaarden op hun verjaardag bezocht met een geschenk.
Het is een zeer zinvol, maar een zeer delikaat werk.
Niemand van de initiatiefnemers van de "Kontaktgroep" was sterk op vergaderingen
gebrand, en met opzet werd de organizatie - voor zover men daarvan zelfs mocht spreken zo los mogelijk gelaten; er was geen voorzitter, geen bestuur, geen geld en dus ook geen
schatbewaarder... Maar na een vijftal jaren moest daarin enigszins worden bijgestuurd: de
taak werd niet steeds even goed uitgevoerd. Van toen af werd de groep iets of wat steviger
uitgebouwd, nochtans nog steeds zonder administratieve rompslomp. Ook de band onder de
kontaktgezinnen werd nauwer aangehaald: elk jaar wordt een "kempische koffietafel"
gehouden waarop de gezinnen - er zijn nu negen en veertig; alleen voor de wijk Acacialei en
Plataandreef hebben we nog steeds niemand - elkander beter leren kennen en in een
gezellige sfeer het laatste nieuws over de werking vernemen.
De laatste jaren wordt die "koffietafel" ingezet met een eucharistieviering, en vorige herfst
zelfs met een zeer toepasselijke bezinningsnamiddag onder begeleiding van professor
Wilfried Rossel. De aktiviteit breidt zich overigens geleidelijk nog uit, naar gelang we nieuwe
noden ontdekken, en naargelang de mogelijkheden.
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Jaarlijks worden door de Kontaktgroep twee grote wandelingen doorheen de omgeving
ingericht, één in de lente, één in de herfst; nu zorgen daarvoor de gezinnen Remes en De
Man. Wanneer ergens nood aan vervoer wordt gemeld, wordt daar iets voor georganizeerd,
desnoods zelfs een beurtrol ingericht zoals bijvoorbeeld voor de minder-validen die naar het
"Glazen Huis" wensten te gaan. Sommige noden gaan natuurlijk onze mogelijkheden te
boven; dan wordt er elders naar een oplossing gezocht. Wanneer met het oog op de viering
van "Vijftig jaar kerk" werd gedacht aan de oprichting van een Jubileumkoor, werd de
enquête daarvoor door de kontaktgezinnen uitgevoerd; gevolg: vijf en veertig toetredingen.
Op vraag van de KAV verspreidden we een oproep voor hulp aan Polen, lieten de gaven bij
de kontaktgezinnen bijeenbrengen die ze dan aan KAV aﬂeverden; vandaar werd alles langs
een veilige weg naar de bestemming gevoerd. En nog veel meer. Zo mag met enige nadruk
worden gewezen op de verspreiding van berichten en uitnodigingen voor allerlei belangrijke
initiatieven; op een minimum van tijd worden de negenhonderd gezinnen, die op dit
ogenblik op onze parochie wonen, daarvan op de hoogte gebracht, een onmisbaar middel
om ieder, die maar enigszins wil of kan, in de grote gemeenschap te betrekken. En hier weze
dan met nadruk gezegd: ook al gaat de inspiratie van de "Kontaktgroep" uit van de kristelijke
levensopvattingen, toch richt ze zich tot iedere bewoner van de Wijk, welke ook zijn
overtuiging weze; er is plaats voor iedereen, en zonder enige druk.
De Kontaktgroep is nog steeds niet helemaal uitgegroeid tot wat het zou kunnen zijn, of tot
wat de oprichters droomden, maar ze groeit, en dat is bemoedigend.
In 1970 verliet de familie Maurice De Vocht de parochie.
Als aandenken schonk ze aan de kerk een schilderij van de architect, voorstellende een
Kristuskop, die op dit ogenblik links van het altaar, naast de deur van de winterkapel een
plaats heeft gekregen.
En nog in verband met de kerk:naar aanleiding van het zilveren priesterjubileum van EH.
Vanderstighelen werd in de kerk een nieuw orgel geïnstalleerd, grotendeels betaald uit
giften van parochianen. Het oude had inderdaad lang genoeg dienst gedaan, en verkocht
regelmatig last.
Overigens had EH, Vanderstighelen intussen de leiding van het koor zelf in handen genomen.
Het orgel werd bespeeld door de heer Van de Putte en door Berthe Haesendonckx.
En op "burgerlijk" gebied valt te vermelden dat de zoon van boer Thys op de plaats van de
boerderij waar zijn ouders woonden - en er overigens óók een klein kruidenierswinkeltje
openhielden - nu een moderne bakkers- en levensmiddelenhandel opende, waar zijn
echtgenote, "de hongerigen spijzigt", of toch van het levensnoodzakelijke - en nog wat meer
- voorziet.
In 1972 werd dan vanuit Koningshofweer iets op gang gebracht. dat - zij het dan dat het zich
op veel ruimer vlak zal gaan afspelen - weer belangrijk mag worden genoemd.
Enkele jonge dames voelden aan dat er iets moest gebeuren om de minder-validen te
bevrijden van een gevoel van minderwaardigheid. Er moest iets worden ondernomen
waarbij zij zich opnieuw nuttig zouden voelen. Vooral Godelieve De Man en Marie Debra
zagen op dat gebied een groot arbeidsveld braak liggen. Met de hulp van Clemence
Rombouts en Paule Van de Mosselaer, en met de welwillende steun van EH. Deken van
Schoten werd begonnen in het Jeugdheem "Maria-heem" nabij Ste-Cordula; er werd daar
flink gekaart en gespeeld, maar ook veel tijd besteed aan allerlei handwerk, breien en
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knutselen. Met de hulp van de KAV werden de produkten tentoongesteld en verkocht; en
dat was een eerste voldoening voor de vervaardigers. Ze hadden zelf iets verdiend, hoe
gering ook.
Een grote moeilijkheid was wel, dat na elke vergadering al het gerief en al het handwerk
moest worden opgeruimd:alles moest in de auto van Lieve De Man worden opgeborgen tot
de volgende vergadering! Tot iemand ooit een lange kast schonk.
Wanneer de werking zich echter bleef uitbreiden, werd door bemiddeling van Directeur Leo
Verduyn, zelf oud-Koningshoveling (en nog wel van de eersten) in St.-Michielseollege een
klas ter beschikking gesteld op woensdagnamiddag. en later zelfs twee.
In 1977 ondernam een van de leden, Piet Scherer – die een paarjaar tevoren blind was
geworden - stappen bij het gemeentebestuur, en bereikte dat een jaarlijkse subsidie werd
toegezegd waarmee een eigen lokaal kon worden gehuurd. Marie Debra wist de hand te
leggen op een bungalow in de Wezelsebaan op Koningshof, en zo ontstond "Het Glazen
Huis", ontmoetingscentrum voor validen en mindervaliden. Men zal bemerken dat de
nadruk geleidelijk verschoof van therapie naar zelfwerkzaamheid en integratie.
Het "Glazen Huis" werd een druk bezocht centrum waar lustig aan integratie werd gedaan,
waar inderdaad iedereen welkom was. Er werden potten gedraaid en gebakken, kunstige
glasramen in elkaar gestoken, men leerde er schilderen, soms onder de kundige leiding van
mevrouw Josée Maes van de Kromvendreef, breien, weven of tekenen en wat al meer. Er
werd véél van gedachten gewisseld, véél koffie en thee gedronken. En veel gelachen.
Een aantal vrijwilligers zorgden voor het vervoer van de niet-gemotorizeerde
belangstellenden.
Er werden nog tentoonstellingen ingericht, bijvoorbeeld nog een in het St-Michielscollege,
en in de Gemeentelijke Feestzaal, en ook op de jaarlijkse Feestmarkt, bij het
Volksdansfestival; de produkten werden daar nog steeds verkocht, maar de vereniging had
allang geen geldgebrek meer en kon de leden allerlei uitstappen, muziekavonden,
toneelavonden enzoverder aanbieden, waar men dan in groep naartoeging.
Uiteindelijk bleek de kleine bungalow de toeloop niet meer te kunnen opvangen. De
gemeente richtte op Deuzeld, in het oude Cogelspark, een groot Ontmoetingscentrum op,
en in mei 1981 verhuisde het "Kreatief ontmoetings- en integratiecentrum voor validen en
andersvaliden" zoals het eigen tijdschrift "Handikrant” het "Glazen Huis" nu noemt. Als
afscheid en dank aan Koningshof werd op het plein vóór het klooster een grote tent
opgeslagen, waarin werd gevierd, herdacht en gespeeld.
In 1973 veranderde er een en ander in Berkenrode.
Vooreerst ging Zuster Rosa, die vanaf het eerste uur de leiding van de school in handen had
gehad, "op rust", na vijftien jaar. Ze werd in het tweede leerjaar vervangen door juffrouw
Frieda, mevrouw Vermeiren-Brugmans, die nog op Berkenrode woont, die echter in 1979,
wanneer het eerste en het tweede leerjaar opnieuw werden samengevoegd, werd
overgeplaatst naar de basisschool van de Laaglandlei.
In 1981 nam dan juffrouw Wilhelmien ontslag, eveneens na vijftien jaar; ze werd vervangen
door juffrouw Vera Van Tornhout-Baisier, die dus samen met juffrouw Hilde en juffrouw
Godelieve op dit ogenblik het personeel van de school uitmaakt; ze hebben de dagelijkse
zorg voor acht en veertig kleuters en zestien leerlingen in de eerste graad.
Voor Zuster Rosa was het werk op Berkenrode echter nog niet volbracht: want intussen had
de wijkleidster van Berkenrode, de aktieve, door de mensen zo gewaardeerde juffrouw Van
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Helslande, de pijnlijke beslissing moeten treffen om haar taak hier te verlaten en naar
Merendree, in het Gentse, te verhuizen om daar een nieuw werk op te zetten.
Op zaterdag 24 februari 1973 werd ze gehuldigd tijdens een receptie in de school van
Berkenrode, waar ze zo vaak en zo veel mensen had geholpen, initiatieven had in gang gezet,
wel en wee met de wijkbewoners had gedeeld.
Indien ze dit ooit te lezen krijgt, mag ze weten dat ze op Berkenrode stellig niet vergeten is:
alle mensen die ik over het leven op Berkenrode in die beginperiode heb ondervraagd - en
dat zijn er toch heel wat - spraken mij over haar en haar werk.

1973. Afscheid van juffrouw Van Helslande

En nu terloops een eigenaardigheid: bij koninklijk besluit van 31 augustus 1973 werd de
parochie een stuk kleiner!
Oorspronkelijk viel de afbakening van onze parochie aan de kant van St-Job samen met de
gemeentegrens; dat had overigens weinig belang, daar woonde toch niemand. Maar in die
verre uithoek, ter hoogte van de "Zwan"-fabrieken - maar dan aan onze zijde van het kanaal
- ontstond mettertijd een hele wijk, eerst een beetje "wild", met veel voorlopige weekendhuisjes, daarna wat meer geordend. Ze lag veel dichter bij het centrum van St-Job dan bij
onze kerk, en het was voor de pastoor van Koningshof praktiseh onmogelijk, vooral in de
winter, om daar kontakten te onderhouden. Het was dan ook een wijze maatregel om dat.
gedeelte over te laten aan de parochie van Sint.-Job-in-`t Goor.
Maar anderzijds kwam er eindelijk een echte pastorie, op de hoek van de Ruusbroecklei en
de Meibloemlei; in september kon de heer Pastoor er zijn intrek nemen.
Blijven we nog even bij de kerk. In 1975 kwam de kerk in het bezit van een mooi schilderij,
een waardevolle copie van "De Kruisafneming" van Rubens, vervaardigd door wijlen juffrouw
Henriette Van Puyenbroeek, de dochter van de befaamde kunstschilder uit de Erasmuslei.
Haar ouders schonken het aan de kerk. Het werd achteraan, bij het binnenkomen rechts van
de deur opgehangen.
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Datzelfde jaar schonken de heer en mevrouw Hectors een wandtapijt met de afbeelding van
Onze-Lieve-Vrouw-Koningin. Het is vervaardigd naar een ontwerp van W. Percy door het
Kunstatelier Stadlmeyer te Nijmegen, en hangt nu boven het rechterzijaltaar.
Dezelfde afbeelding werd gebruikt voor het processievaandel, en ook als briefhoofd voor de
parochiecorrespondentie.
En hoe ging het rond die tijd bij de scouts?
In 1974 werd Luc Vanerum groepsleider. Hij was eigenlijk niet opgegroeid met de 14°, maar
was reeds enkele malen mee op kamp en op week-end geweest om zich met de groep
vertrouwd te maken. Hij startte met 67 leden en 11 leiders, en wist dat aantal jaar na jaar op
te voeren, eerst tot 111 leden, dan tot meer dan 200 en tenslotte tot 320. Maar zulke grote
groepen vereisen en veel stevigere aanpak dan tot nu toe de gewoonte was geweest:
daarvoor is tucht nodig, en zin voor orde.
Gelukkig had Luc de gave om onze wilde paardjes in toom te houden.
De aktiviteiten werden vermenigvuldigd; er kwamen Paas- en zelfs Kerstkampen, en
tussendoor nog weekends.
En er was natuurlijk geld nodig voor supplementair kampeermateriaal; zo begon men met de
jaarlijkse marsepeinakties.
De grote toevloed van leden riep opnieuw een lokalen-probleem in 't leven; maar daar had
het Oudercomité een oplossing voor: zijn nieuwe vorm liet toe een lening uit te schrijven
waarmee een mooi en degelijk lokaal kon worden aangekocht, ergens bij Sint-Niklaas (de
stad natuurlijk) dat ginder door de jongens en enkele ouders werd afgebroken en weer
opgebouwd op een terrein dat de familie Van der Poel in de Columbuslei welwillend ter
beschikking stelde. Het werd zelfs door de minister van Nederlandse Cultuur mevrouw De
Backer ingehuldigd, het weze dan met enige strubbeling, want de gemeente verkiezingen
stonden vlak voor de deur...
In die dagen situeerde zich ook het grote groepsweekend op "de Horst", waaraan alle takken
van de groep deelnamen. Het was gedurende geheel de winter voorbereid, en stond onder
het motto "Bloemen en muziek". Op 26 april 1978 bezochten ongeveer duizend
belangstellenden, ouders, familieleden en bekenden, het kamp. Er was een ”Muppet-show"
te zien en er werd een massale volksdans georganizeerd op de grote weide. De dag werd
besloten met een fantastische fakkeltocht van driehonderd scouts en gidsen van alle takken,
ieder met een fakkel.
Iets dat in de herinnering van velen zal bewaard blijven.
In 1980 wordt Luc Vanerum dan opgevolgd door Guido Roels en Karin Van Meerbeeck, die
het beleid van Luc voortzet, en in 1981 de symbolische fakkel doorgeeft aan Christiaan Van
der Eerden.
Intussen heeft drie jaar geleden Mark Roels de "Stam" opgericht, de groep van de oudleiders en leidsters. Het eerste jaar waren Mark de Grave en Greet Van Rooy "Stam-vader en
-moeder", het tweede jaar werden dat Robin Vleminckx en Christel Beyers, en nu zijn het
Wim Van Roey en Maryse Grupping.
Behalve de jaarlijkse "overgang" en de marsepeinverkoop, waarover we het reeds hadden,
leven er in de plaatselijke scoutsgroep nog twee tradities: het jaarlijkse familiefeest, met een
gezellig eten en aansluitend bal, en dan de jaarlijkse dropping, die beurtelings wordt
georganizeerd door het oudercomité, de leiding en de stam, "ten gerieve" van de twee
groepen die dat jaar de slachtoffers zijn.
En sedert een tiental jaren is EH. Leo Van Parys de aalmoezenier.
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In de eerste bladzijden van dit verhaal werden meerdere "primeurs" vermeld, dingen die
voor het eerst in de jonge gemeenschap voorvielen. Voor 1975 hebben we er eindelijk. na
zoveel jaren, weer een te vermelden: een van de gezinnen die hier van in de begintijd
woont, Sta en Elisa Dillen-Bleyens, vierden hun diamanten bruiloft: vijfenzestig jaar gehuwd!
In 1977 werd door iemand een paaskandelaar geschonken aan de kerk.
En ook in 1977 werd, in aanwezigheid van Bisschop Godfried Danneels feestelijk het vijf en
dertigste Ziekentriduum gehouden, nog steeds onder grote belangstelling van het gehele
gewest, en met de liefderijke en bereidwillige medewerking van talrijke inwoners van de
parochie, sedert jaren onder leiding van mevrouw Wouters.
Een gelegenheid om toch even - alhoewel ze daar zeker niet om vragen! - de vele mensen te
danken die dat "feest" voor de zieken elk jaar weer mogelijk maken.
Ook hier loop ik weer het gevaar dat ik ergens een verdienstelijk iemand vergeet; maar het
alternatief is dat niemand wordt genoemd en dat er een gelegenheid wordt gemist om te
zeggen hoe, samen met de zieken, de gehele gemeenschap van onze parochie hen dankbaar
is. Daar zijn alvast de "chauffeurs", de mensen die de zieken halen en, vooral, tijdens de
onderbrekingen heen en weer voeren tussen kerk en klooster: mevrouw De Scheemaecker.
mevrouw Dries en tot vóór kort ook mevrouw Elsermans, en verscheidene andere die, naar
gelang hun mogelijkheden inspringen; in de kerk zorgen de "verpleegsters" voor de mensen:
mevrouw Vivier, mevrouw Verstreken, juffrouw Eelen; en in het klooster, naast de zusters,
zijn de gehele dag druk in de weer de dames van de Mosselaer, Rombouts, Faelens,
Hubrechts, Huysmans, Dirckx, Dennissen, en we mogen zeker mevrouw Stockbroekx niet
vergeten; noch Annique van de Mosselaer, die al sedert zolang aan het einde van het
triduum de geschenkjes aan de zieken uitdeelt.
En mevrouw Wouters stuurt het alles in goede banen.
De waardering van de zieken, waarvan een groot aantal telkenjare weer naar Koningshof
komt en slechts met spijt weer afscheid neemt, moge hen helpen om die mooie oude
traditie voort te zetten.
In 1977 ging "de prelaat.", EH. Cantinjeau. Geestelijk directeur van het klooster op rust. Hij
werd vervangen door EH. Maurice Segers, die tevens ook de religieuze zorg voor de
kristelijke bejaarden in het home "De Pelikaan" van hem overnam.
En nog in datzelfde jaar 1977, en in verband met de kerk: op 20 mei kwam Vicaris-Generaal
Raes de eerste vergadering van de parochieraad inleiden. Enkele weken voordien was tot
alle parochianen een oproep gericht waarbij kandidaturen werden gevraagd. Een twintigtal
waren ingediend, en daarmee werd van wal gestoken: dames en heren van Berkenrode en
Koningshof.
Uit de homilie, en later de inleiding tot de eerste vergadering, beide door de vicarisgeneraal, ontlenen we deze gedachten: - de priester is niet alléén verantwoordelijk voor de
gemeenschap, die een parochie vormt; alle kristenen ontvingen de opdracht om het Rijk
Gods op te bouwen; - een parochieraad biedt de gelegenheid om op plaatselijk, dus
parochiëel - vlak die gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid van priester en kerkvolk
vorm te geven; - in de parochieraad bepalen de priester en een groep leken, die de gehele
plaatselijke kristengemeenschap vertegenwoordigen, het beleid van de parochie: ze maken
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de inventaris van de noden op en trachten wegen te vinden waarlangs daaraan zal worden
beantwoord; - de werking van de parochieraad steunt op de persoonlijke inzet van ieder lid
en op de bereidheid tot samenwerken in eerbied voor elkanders opvattingen.
Als voorzitter werd Fons Yperman, uit de Madonnadreef, gekozen. Maandelijks werd
vergaderd. en die vergaderingen werden voorbereid door een klein bureau. Hilde Rombouts
en Bart Fierens zorgden voor het secretariaat.
ln de eerste maanden werd aandacht besteed aan de parochiële verenigingen en
werkgroepen, aan de uren van de eucharistievieringen, de jaarlijkse "wandeling met de
Heer", de missiewerking - Jan Legrand stelde werkten toon op 2, 3 en 4 december 1977, en
stond de gehele opbrengst af voor de missies, - er werd uitleg gegeven over "Broederlijk
Delen", er was een uiteenzetting van EH professor Goossens (van het Theologisch Pastoraal
Centrum) en heel wat andere punten. Begin 1979 nam Andre Van de Voorde het secretariaat
over van dejonge mensen, die wegens hun studies niet meer regelmatig de werking konden
volgen.
ln mei 1977 werd voor het eerst de bezinningstocht naar Scherpenheuvel georganizeerd,
onder massale deelname.
Maar vóór hij dat nog kon beleven, overleed voorzitter Fons Yperman, in april 1979. Zijn
uitvaart was een algemene en ontroerde hulde aan een buitengewone, lieve "mens van
goede wil".
De opvolging werd wat moeilijk geregeld; twee leden bleven steeds maar evenveel stemmen
krijgen, hoe men de verkiezing ook inrichtte. Pas na het verlof werd tenslotte
ondergetekende verkozen; en professor Vik Claes werd ondervoorzitter.
Sindsdien werd, naast de jaarlijks weerkerende parochiële aktiviteiten, de werkgroep
"liturgie" terug opgericht, die nu maandelijks vergadert onder leiding van Luk Dekelver, werd
de missiewerkgroep gereorganizeerd en gereaktiveerd, onder leiding van Tony Warmenbol,
werden jaarlijks "sobere zondagen” ingericht ten voordele van Broederlijk Delen of van onze
eigen missionarissen, werden sedert 1980 jaarlijks in de winter drie voordrachten over
religieuze onderwerpen belegd (overigens met wisselend succes: soms tot tweehonderd
aanwezigen, soms veertig... ), werd de viering van ”Vijftig jaar kerk" georganizeerd, en in het
raam daarvan een ”Jubileumkoor" opgericht, onder leiding van Frans Verschueren, werd,
samen met de protestantse gemeenschap van Brasschaat, een eucumenische gebedsdienst
gehouden, werden sedert 1980 nieuwjaarsrecepties gehouden waarop alle, maar dan ook
alle inwoners van Koningshof en Berkenrode uitgenodigd worden en hartelijk welkom zijn,
werd een speciale inspanning gedaan om de lezersgroep van "Kerk en Leven" uit te breiden,
enz.
Er werd en wordt vooral veel aandacht besteed aan de vorming van de mensen op
godsdienstig gebied; medezeggenschap in het pastoraal beleid veronderstelt een ernstige
inspanning tot vorming vanwege de leken; zoals pater J. Vandekerkhove het kernachtig zei:
"Inspraak zonder inzicht leidt onvermijdelijk tot uitspraak zonder uitzicht." Daarom zal
bijvoorbeeld in de herfst ook een tentoonstelling van religieuze boeken worden
georganizeerd, en tegelijk ook een "open parochieraad" worden gehouden om de mensen
beter met de werking van dat belangrijk orgaan vertrouwd te maken.
Een zeer speciaal onderwerp van de besprekingen in de parochieraad vormde de
verwerving, door de parochie, van "het schooltje" van de Sparrenlaan. Vanaf zijn ontstaan
heeft het steeds gefungeerd als centrum voor de jonge groeiende Berkenrodegemeenschap; daar, na de zondagsmis, of aan de deuren van de school en langs de kinderen,
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leerden de mensen elkander kennen, en als ze iets wensten te organizeren, was daar ook
weer altijd de school het centrum van. Rond Nieuwjaar 1980 besloot de congregatie van de
Zusters van de Christelijke Scholen om het complex aan de parochie over te maken.
Stellig een grote materiële en financiële bekommernis meer voor de parochie, maar tevens
een onverwachte gelegenheid om de werking van de parochie beter uit te bouwen. De
parochiegemeenschap heeft nu weer, naast een geestelijk centrum: kerk en kapel, een eigen
haard waar de verenigingen "in eigen huis" kunnen samenkomen. Wellicht zullen we nog
wat geduld moeten oefenen, zullen nog enkele aanpassingen en verfraaiingen nodig zijn
vóór iedereen, óók de mensen van Koningshof die we toch in de parochiale werking niet
kunnen noch willen missen, de weg naar het nieuwe tehuis zullen hebben gevonden. We
hopen dat het snel moge gebeuren.
Nu is het helemaal niet de bedoeling het zo voor te stellen alsof de parochieraad AL het werk
op godsdienstig gebied heeft overgenomen. Meneer Pastoor heeft nog steeds zijn eigen
taak, waarin de parochieraad hem soms alleen maar kan zeggen hoe de leken er over
denken, maar waar hij tenslotte zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En naast de
parochieraad wordt de financiële zorg voor het kerkgebouw en de –inrichting gedragen door
de Kerkfabriek. En de vele werkgroepen blijven vanzelfsprekend verder werken, zoals de
belangrijke vormselkatechese waarover we reeds spraken, en haar voortzetting voor de "13plussers" waar Mark Stockbroekx al een paar jaar veel tijd in steekt. En de jaarlijkse
"vlaaienslag" van zuster Rosa, die geld in 't laatje brengt. En andere initiatieven, zoals de
eucharistieviering, die - op aanvraag van een groep jonge mensen - elke laatste zaterdag van
de maand in de kapel van Berkenrode rond een of ander thema wordt gehouden, speciaal
voor de jeugd en door de jeugd zelf voorbereid.
Met veel plezier vermelden we hier dat in 1978 onze Staf Segers van de Koningshoﬂei, de
leutige filosoof, zijn eerste roman "Kobe... en dorp van toen" uitgaf; een rake schets van het
leven in een Kempisch dorp van tussen de twee wereldoorlogen, met een realistische
mengeling van menselijk lief en leed. En Paul Fierens gaf zijn eerste dichtbundel
"Mijmeringen van vandaag" uit.
In 1979 kwam er, dankzij een gift, een nieuw altaar in de kerk.
En ook in 1979 werd de VKSJ opnieuw in gang getrokken, na een zestal jaren onderbreking.
Tijdens die periode was herhaaldelijk gepoogd tot een nieuwe start te komen, echter steeds
zonder gevolg. Einde 1978 bleek er echter opnieuw belangstelling te bestaan. Men vroeg
Hilde Rombouts om de sprong te wagen: bij een eerste rondvraag zegden reeds vijf en dertig
meisjes toe. Naast KSA - St Jan Berchmans, nu met Guy Gielis als bondsleider, bestond ook
weer een VKSJ-Gudrun.
Met EH. Vanderstighelen als proost, en met in de bondsleiding Leen en Lieve De Nijs, Els en
Monique Moonen, Geert en Hilde Rombouts, werd van wal gestoken. Op 15 september
werd de eerste formatie gehouden. Nu, in 1982, zijn er ongeveer zeventig leden.
Intussen werd heel wat gerealizeerd. Het berghuisje van de KSA werd ingericht als voorlopig
lokaal; samen met de KSA werd jaarlijks, sedert februari 1981, een "Fam-feest"
georganizeerd, jaarlijks wordt een bondsschouw gehouden, wordt gekampeerd, wordt een
familie- en sympatizantenwandeling gehouden - in 1980 naar Bazel, het Broek, -in 1981 naar
Halle en Gaasbeek -, wordt een kerstfeest gegeven.,in 1981 met een zeer mooi en zeer
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actueel toneel "Herberg De Ster", wordt deelgenomen aan het Vlaams Nationaal Zangfeest,
de Yzerbedevaart, aan de parochiale Meifeesten, aan de Voettocht naar Scherpenheuvel
enzovoort. En wordt, samen met de KSA. die sedert 1982 Dirk Lemmens als groepsleider
heeft, het tijdschriftje "Weer-bericht" uitgegeven.
Vermeldenswaardig is stellig dat onze parochiale KSA-VKSJ een eerder kritische houding
aanneemt tegenover de nationale leiding van die bewegingen. Die houdt er inderdaad wel
eigenaardige ideeën over sommige onderwerpen op na, zo zeer dat ze, ook voor
moderndenkende kristenen, onaanvaardbaar zijn. De paroehieraad heeft zich volledig achter
het protest geschaard. Een aantal andere KSA-bonden denken er net zo over als de onze, en
ze steunen elkaar. Er is zelfs een onofficiële gouw Scheldeland ontstaan, waarbinnen flink
wordt samengewerkt in de beste geest. Maar intussen stelt die toestand onze bonden toch
voor moeilijkheden: ze hebben geen toegang tot het kampeer- en sportmateriaal van de
Nationale Dienst voor de Jeugd (vandaar dat er ooit een "keukenpottenbal" moest worden
georganizeerd!), tot de leiders- en vormingskursussen van de nationale beweging. enz. En
tóch volbrengen ze hun taak op uitstekende wijze.
Rond de tijd dat de VKSJ opnieuw startte, in 1978-1979, staken ook enkele jonge mensen de
hoofden bijeen om de jeugd naast de traditionele verenigingen nog andere
ontspanningsmogelijkheden hier ter plaatse te bezorgen, vooral dan op de avonden vóór de
week-ends, waarop sommigen blijkbaar nog maar alleen de deelname aan fuiven als
mogelijk zagen. Men wou bewijzen dat het ook anders kon.
Men begon met een viertal malen per jaar "Meet-in’s” te organiseren, aanvankelijk in het
KSA-lokaal. Bondsleider Guy Gielis hield daar wat orde in. Maar het succes toonde aan dat
men op de goede weg zat; men moest meer bijeenkomsten beleggen. Men sprak voortaan
van Jeugdclub Koningshof en Berkenrode, afgekort JE-KO-BE. In september 1980 begreep
men dat een vastere organisatievorm zijn voordelen had; er werd een minimum-leeftijd
vastgesteld, geïnteresseerden moesten lid worden en een kleine bijdrage betalen, er kwam
een "bestuur" - de jeugd houdt anders niet veel van al die titels - en men zou elke vrijdag iets
organizeren. Rond die tijd werd de school van de Sparrenlaan aan de parochie overgemaakt,
zodat voortaan in de zaal kon worden "vergaderd". Wouter Bellefroid vervulde de taak van
"voorzitter" zonder die titel te dragen. Nu doet Jan Verschueren dat, en Raf Dercon is
sekretaris-schatbewaarder; verder werken nog mee in het bestuur: Ulf Verbeelen, Ivo De
Nys, Jos van de Mierop, Oswald Lauriks, Koen Verschueren, Koen Mertens, en ik vergeet er
misschien; het hangt overigens allemaal ook wat af van de stand van de studies... of van
andere bezigheden. Er wordt gestreefd naar een grote afwisseling in de aangeboden
ontspanning: soms wordt een film vertoond, soms gaat men wandelen; soms wordt er
volksgedanst, soms een bezinning gehouden; of men organizeert een quizz, of men gaat
schaatsen of naar een toneelvoorstelling; of er is een schaak-dam- of ping-pong-tornooi, of
een barbecue... De verbeelding van die mannen is onuitputtelijk. Naargelang het gebodene
zijn er twintig tot tachtig aanwezigen, het meeste als er gefuifd wordt!
In 1980 vierde de gemeenschap plechtig het zestigjarig huwelijksjubileum van de
echtelieden de heer en mevrouw Van Stappen-Konijn, uit Berkenrode. De gouden jubilea
hebben we niet alle kunnen vermelden.
In 1980 werden nogmaals drie kandelaars aan de kerk geschonken. En in 1981 twee etsen,
voorstellende "De Kruisiging" en de "Kruisafneming", de beroemde schilderijen van Rubens.
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Bekijken we nog even hoe het staat met onze Sint-Ludgardis-Openluchtsehool. Er zijn nu
meer dan vijfhonderd leerlingen: honderdachtenzestig kleuters, verdeeld over zes klassen,
en driehonderdtweeënzeventig leerlingen in het lager onderwijs, verdeeld over zestien
klassen! Ongeveer evenveel jongens als meisjes. Maar op 1 januari 1980 is juffrouw Van
Herek op rust gegaan.
We zouden geen eten willen geven aan het legertje dat door haar handen is gegaan...
Nog altijd, en dus reeds sedert vijf en veertig jaar, is de heer Fern. Van Parys lid van het
"plaatselijk comite" en sedert jaren zelfs de voorzitter die dagelijks de kommer en zorg om
administratie en onderhoud, nieuwbouw enz. volgt, en waakt over het behoud van de goede
geest.
Samen met Paul Fierens vertegenwoordigt hij Koningshof in de raad van beheer van
"Katholiek Vlaams Onderwijs". Verder maken nog deel uit van ons "plaatselijk comite":
mevrouwen Verhulst, Roels en Blondé, en de heren M. De Vocht, Arm. Jacobs, M. Moonen
en Marc Vanderbeek. En het Feestcomité zorgt onder meer voor jaarlijkse machtige
tuinfeesten.
En zo gaat het verhaal naar zijn einde.
Noodgedwongen zal het onvolledig blijven. Er zijn mensen, gebeurtenissen, gewoonten, die
op een ofandere wijze de aandacht zouden verdienen, maar die mij onbekend zijn gebleven;
er zijn er andere die in het verhaal geen logische plaats hebben gevonden; ze worden hier
bondig vermeld. De lezer moge echter in de volgorde geen waardeoordeel zoeken: er zit
geen orde in!
Behalve voor een van onze sympathiekste en verdienstelijkste wijkgenoten, die we hier met
opzet eerst vermelden: ditjaar zal het Vijftigjaar geleden zijn dat juffrouw Corry Van der
Heyden in onze kerk begon te helpen, en dat op allerlei wijzen: vele jaren vervulde ze de rol
van koster, van klokkeluider, van koorlid, zorgde ze voor de opschik en de orde, voor de
bloemen, waakte ze erover dat al het nodige klaarstond en werd opgeborgen; en zelfs nu ze
zogenaamd op rust is, zien we ze in de kerk nog vaak ijverig bezig. Het verhaal van onze
gemeenschap zou niet volledig zijn zonder een speciale vermelding van juffrouw Corry.
En dan is daar Oscar Debra, met zijn moedige zeilexploten op de zeven wereldzeeën. En Rudi
Bellemans, de rustige glazenier, die zijn kunst nu uitoefent in de buurt van het Spaanse
Estepona. En Tilly Stuckens, de redacteur met de fijne pen, waarvan de bijdragen in "De
Standaard" steeds weer, waar dat past, laten doorschemeren dat ze nog altijd van
Koningshof houdt. En Edmond Carlier, de bekende cellist, lessenaar aanvoerder van de celli
in onze Nationale Opera de Muntschouwburg, die sedert enkele tijd in de Alice Nahonlei
woont. En Albert Vivier, die in de televisie het medium voor zijn kreativiteit heeft gevonden.
En Liesbeth Marain, die een bekende romanschrijfster werd. En juffrouw Irene Bogaerts,
professor harp aan het Koninklijk Conservatorium Van Antwerpen, een van de eerste
bewoners van de Wouwersdreef. En Eugeen De Bock, de bekende auteur en vooral uitgever,
die tot aan zijn dood vóór enkele maanden, in zijn grote villa aan de Alice Nahonlei, hoek
Grote Singel woonde en tot op een zeer hoge leeftijd zijn dagelijkse wandeling over de lanen
van Koningshof maakte. En Friedl Meister, de Oostenrijkse beeldhouwer en skileraar, die
alhoewel hij te `s Gravenwezel woonde met zijn groot gezin, toch altijd hier op Koningshof
de eucharistie kwam vieren met zijn lieve vrouw: onlangs vond hij de dood midden de
geliefde bergen waar hij terug naar toe was getrokken. En de kunstschilder Roland Van den
Bussche die de Prijs van Rome behaalde en nog verscheidene andere prijzen, bovendien
illustrator van "Sent", en zijn vrouw de beeldhouwster Mariette Roos. En de heer Van de
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Putte, pianist en directeur van de Deurnese Muziekakademie Van Poppel, bijwijlen ook
orgelist in onze parochiekerk.
En Meiko Miyazawa, de bekende Japanse pianiste die zich een grote carriere aan het
opbouwen is en sedert een paar jaar aan de Alice Nahonlei woont. En Bob Chabot. de
ijverige voorzitter van de Schotense heemkundige kring. En François Glorieux. de
wereldbekende pianist-komponist, winnaar van verscheidene binnen- en buitenlandse
prijzen. En kunstschilder Pas die in een bijgebouw van "La Garenne" woont met zijn
echtgenote.
En stellig nog veel meer verdienstelijke mensen.
En er is nog niet verteld hoe in de zestiger jaren bij de familie Clauwaert in de Kromvendreef
een volleyballclub kwam oefenen; noch over de "Lustige Waterklievers", de "LuWaKli", die
bij "de kolonel" in de Hermelijnlaan in die tijd hun hoofdkwartier hadden; het lijkt overigens
dat ze weer aktief zijn.
En dan over de tennisclub "De witte Wilg", die sedert 1971 in de Zilverstraat in- en
ontspanning verschaft aan al wie zijn lijn wil bewaren of gewoon maar gaarne tennist,
evenals de tennisclub "Ter Dennen" in de Frans Reynemundlei en "Gym" aan Iepenburg.
Het onderwerp lijkt wel onuitputtelijk.
Maar ik wou eindigen met iets dat verband heeft met de parochiekerk.
Eigenlijk begon het reeds einde 1979. Op een zondagmorgen, bij het verlaten van de kerk,
viel mijn nog op de gedenksteen, die rechts van de deur is ingernetseld ter gelegenheid van
het begin van de bouwwerken. Die steen staat daar nu reeds zolang, dat er een toeval voor
nodig is om de tekst eens beter te bekijken; vooral de datum viel mij op: 3 november 1931.
Plots werd mij duidelijk dat niemand er aan had gedacht dat Koningshof reeds vijftig jaar
bestaat van in 1977. Hoe is het mogelijk dat zoiets onopgemerkt was voorbijgegaan.
Onderweg naar huis werd mij duidelijk dat wij toch nog iets konden goedmaken: de kerk
werd gebouwd van 1931 tot 1932. dus dat jubileum kon nog worden gevierd, en al het
andere kon daaraan worden verbonden.
In de eerstvolgende vergadering van de parochieraad werd voorgesteld de Jubileumviering
te verdelen over een "kerkelijk" en een "burgerlijk" gedeelte. De parochieraad zou zelf voor
het eerste zorgen, en iemand zou worden gezocht voor het tweede. Dat werd tenslotte dr
Kris Stockbroekx. En Frans Verschueren nam op zich het Jubileumkoor te leiden.
Het overige is bekend. Maar laten we het voor het nageslacht vastleggen.
Dokter Stockbroekx verzamelde rond zich een klein comité met de dames Chandesais, GielisRombouts, Geudens. Roels-Van Parys en Alice Rombouts, en de heren Dessoy, Fierens,
Jacobs, Guido Roels, Van Meerbeeck en de man die de laatste tijd de grote organisator van
de parochie is geworden, Staf Vercruyssen; ook EH. Vanderstighelen en ondergetekende
waren er lid van.
En Flor Yperman nam het sekretariaatswerk op zich.
Op 13 september 1981 werd de viering geopend met een feestelijke Eucharistie, waarin
Vicaris-Generaal Raes voorging; daarna trok de processie door Koningshof en werd een
bloemenhulde gebracht aan het monument voor Victor de Beukelaar, de stichter van de
wijk; ondergetekende sprak de herdenkingsrede uit, en greep de gelegenheid aan om, in de
geest van het ontstaan van Koningshof, sterk aan te dringen op eensgezindheid onder alle
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bewoners van de parochie. Daarna werd in de zaal van de Sparrenlaan een receptie
aangeboden.
Op zaterdag 29 september werd een zeer geslaagde "Dag der Oud-Koningshovelingen”
gehouden, waarop vooral al wie vóór 1964 de parochie bewoonde werd uitgenodigd. ln de
namiddag werd de eucharistie gevierd voor alle overledenen; het Jubileumkoor verzorgde de
zang, met de heer Moors aan het orgel. Daarna werden in het klooster oude films en dias
vertoond uit de eerste jaren van Koningshof en Berkenrode; het kommentaar van Kris en Fa
Stockbroekx viel in de smaak. ’s Avonds vonden de oude en jonge vrienden elkaar in StLudgardisschool voor een druk-bij gewoond en gezellig feestmaal.
Zaterdag 3 oktober werd de "Dag van onze gemeenschap". In St-Ludgardisschool werd een
feestelijk en gevarieerd programma aangeboden; het Jubileumkoor gaf mooie eigen en
vreemde liederen ten gehore; de kindervolksdansgroep Jan Pirrewit liet iets zien uit zijn
uitgebreid repertorium, en nogmaals werden dias en filmen over vroeger vertoond.
Op vrijdag 16 oktober sprak onze bisschop Paul Van den Berghe over "Kerk en
Gemeenschap". De drie wintervoordrachten van het lopende seizoen werden inderdaad
gesteld in het teken van "de Kerk". Het was alleen maar een beetje beschamend dat slechts
tachtig mensen het woord van de bisschop belangrijk genoeg hadden gevonden om te
komen luisteren. Voor een barbecue of een film komen er meer...
Op zaterdag 21 november werd in St-Ludgardisschool verteld over de geschiedenis van onze
parochie, en ter herinnering aan een vroeger gelijkaardig initiatief bracht ieder gezin een
(liefst eigengebakken) taart of vlaai mee om onder de aanwezigen te verdelen. De
fantazierijke produkten van de plaatselijke bakkunst – de kerk werd uitgebeeld, de KSAkampen, en nog veel meer - werden eerst bewonderd en met een (voor iedereen identieke)
prijs beloond: Jan Legrand had een mooie tekening, de jubilerende kerk voorstellende, ter
beschikking gesteld.
In 1982 werd op 12 januari door Deken Haemels een voordracht gehouden over de
hereniging van de kristelijke kerken, het onderwerp waarrond in 1926 Koningshof werd
gedroomd.
Op 12 maart sprak pater J. Vandekerkhove over de eenheid binnen onze kerk; "Oud en
Nieuw in de kerk".
Op 20 maart werd een quizz-avond over de geschiedenis van de parochie gehouden; als
overwinnaars werd de familie Van Veldhoven, onder leiding van mevrouw Stefaan Van
Veldhoven, gelauwerd; tweede was de familie Luyten, aangevoerd door Lode; en derde de
familie Krekels, met mevrouw Lucien Krekels.
Intussen vierden de scouts en de gidsen op 13 maart het vijfentwintigjarig bestaan van de
14e groep, en huldigden zij tevens hun nieuw lokaal in op een terrein van de familie De
Scheemaecker in de Erasmuslei. Een gepast ogenblik om even de vijf ﬂinke leiders te
gedenken, die zij in die tijd reeds tragisch verloren; Erik Poot, Thiers, Carlo van den Heuvel,
Albers en Erik Vincke.
En het klooster met de lagere school van de "Kindsheid Jesu" vierde op 24 april de vijftigste
verjaardag, dag voor dag, van de aankomst van de eerste zusters op Koningshof. Onze
bisschop ging voor in de plechtige eucharistieviering, en ik mocht namens de parochie de
zusters bedanken voor hun bereidwillige hulp aan onze gemeenschap zo in moeilijke tijden,
zoals onder de bombardementen, als in het gewone leven, bij het jaarlijkse Ziekentriduum,
en voor onze jeugdbewegingen; en ook voor hun zorg voor de mensen in hun buurt.

Tussen groene dennen ….

Blz. 109 van 116

En op 8 mei ging een Jubelbedevaart naar Scherpenheuvel, met ruim tweehonderd
deelnemers (waarvan echter, de waarheid heeft haar rechten, een aantal slechts een
gedeelte van de afstand te voet aflegden).
Op zondag 6 juni 1982 vierde de parochiegemeenschap de tachtigste verjaardag van onze
oud-pastoor EH de Beukelaar met een mooie en blije gezongen eucharistieviering en een
gezellige receptie in de oude ”Club", het hotel-restaurant Koningshof. Vele van zijn talrijke
vrienden stelden er prijs op hem persoonlijk te komen feliciteren en te danken voor alles wat
hij voor onze gemeenschap heeft verwezenlijkt en heeft betekent.
Op het ogenblik dat deze woorden worden geschreven staat nog op het programma:
- 6-7-8juli het veertigste Ziekentriduum
- zondag 29 augustus, na de plechtige Eucharistieviering, de Bloemenstoet, en een groots
Kerk-mis-feest rond de kerk, met volksspelen, smul-kramen en andere vermakelijkheden, en
's avonds prijsuitreiking met zang, volksdans en vuurwerk;
- en tenslotte op zondag 12 september de sluiting van het Jubeljaar: een Eucharistieviering
waarin bisschop Jan Van Cauwelaert voorgaat, omringd door alle priesters die in onze kerk
hun Eremis opdroegen of hier ooit dienst deden. Waarna een demokratische feestmaaltijd
voor alle oud- of huidige parochianen.
Om de uitgaven voor de organisatie mogelijk te maken (drukken van een brochure waarin de
gehele opzet van de viering wordt uiteengezet en toegelicht, de prijzen voor de wedstrijden,
véél briefwisseling met oud-bewoners van onze parochie, huren van tafels en stoelen enz.)
werden herdenkingspenningen uitgegeven.
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Tot daar, beste lezer, lieve lezeres, wat mij bekend is over het ontstaan en de groei van onze
gemeenschap.
Er loopt een goude draad doorheen.
Het begon met een droom van eenheid, eenheid onder de kristelijke kerken, en onder de
bewoners die zich rond de ontworpen abdij zouden vestigen - en daar zijn we dom
Bosschaerts blijvend dankbaar om (alhoewel die dankbaarheid wel een konkrete vorm zou
mogen krijgen door enig eucumenisch initiatief). Door bij de gedwongen aanpassing van de
opzet het oorspronkelijk streven naar eenheid en gemeenschapszin te bewaren en te
kultiveren verwierf de familie de Beukelaar, wijlen Viktor de Beukelaar en zijn echtgenote,
onze "rector" en de andere leden van de familie, evenveel recht op onze erkentelijkheid.
Koningshof werd door hun zorgen in de jaren voor de tweede wereldoorlog een
woongemeenschap met een geest van samenhorigheid die uren in de ronde bekend was. En
toen na de oorlog een tweede kern ontstond, geografisch sterk afgezonderd van de eerste,
was ook daar dezelfde geest, die Koningshof had bezield, weer in dezelfde zin werkzaam: en
ook Berkenrode werd, door de inzet van velen, bekend om zijn sterke gemeenschapszin.
Daarom kunnen beide kernen nu gestadig naar mekaar toe groeien, beide nog steeds levend
uit diezelfde geest.
Voor het samenstellen van dit verhaal sprak ik met tientallen inwoners uit alle delen van de
parochie. Steeds weer bleek hoeveel vreugde werd beleefd bij het opbouwen van hun
gemeenschap, het weze Koningshof, het weze Berkenrode, rond de parochiekerk en SintLudgardisschool, rond de school en de kapel. De mens is maar echt en volledig mens
wanneer hij samen met anderen gemeenschap opbouwt, wanneer hij zijn eigen gaven en
talenten inzet voor anderen.
Gemeenschapszin bloeit vanzelfsprekend lichter in kleine groepjes, onder vijftig mensen
gemakkelijker dan onder de huidige drieduizend inwoners van onze parochie.
Maar mocht mijn verhaal in enige mate bijdragen tot het ontstaan van een intensiever
gemeenschapsbesef onder de drieduizend van vandaag, overheen "geograafische”
scheidingen - tussen de onderscheiden delen van onze parochie: Koningshof en Berkenrode,
die elkaar blijkbaar beginnen te vinden, maar ook "Nieuw-Koningshof”, en de wijken aan de
andere zijde van de Botermelkbaan en andere jonge verkavelingen -, overheen sociale
barrières (die, men moet het betreuren, moeilijker te overwinnen lijken), overheen kloven
van politieke en filosofische overtuigingen, dan zouden we terecht mogen zeggen dat het
huidige jubileumjaar niet alleen op het verleden was gericht, maar een belofte voor de
toekomst is geworden, een toekomst zoals de stichters ze droomden.
Beëindigd te Koningshof
op 7juni 1982,
de verjaardag van onze "rector".
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BIJLAGEN
Om het verhaal van de geschiedenis niet te onderbreken, werd over enkele kunstenaars, die
meer aandacht verdienen, nog niet voldoende verteld. Dat gebeurt in de volgende nota's,
1. In 1964 overleed de Koningshoveling, groot kunstenaar, schilder en beeldhouwer Lode
Vleeshouwers.
Samen met zijn echtgenote Angele Simonart en zijn jong gezin had hij zich in 1934 in de
Distelvinklei gevestigd. Hij had in Antwerpen de Academie voor Schone Kunsten gevolgd,
had er vooral getekend en geschilderd; hij had inderdaad een natuurlijke aanleg voor
portrettekenen, waarbij hij het karakter van de betrokkenen sterk tot uiting kon doen
komen. Pas later begon hij te boetseren voor het eerst om de jonge pianiste Angèle
Simonart, waarvan hij een concert had bijgewoond, uit te beelden. Een aantal van zijn
beelden zijn zeer bekend: wie kent niet de imposante Lieve-Vrouw, die de voorgevel van de
abdijkerk te Orval siert en beheerst, die ieder, die de toegangspoort binnentreedt als het
ware naar zich toetrekt? En dichter naar ons toe is er de Lieve-Vrouw boven de voorgevel
van de Sint-Laurentiuskerk in de Markgravelei, en het beeld van Sint-Laurentius zelf. En het
aangrijpende beeld van juffrouw Maria Belpaire in een van haar stichtingen, de Katholieke
Hogeschool voor Vrouwen, in de De Bomstraat te Antwerpen: een lieve, oude dame die
goedheid uitstraalt, de "engel van Antwerpen". En het Heilig-Hartbeeld naast de kerk van
Schoten-Ste.-Cordula. En het beeld van abt Albert Vander Cruyssen, de heroprichter van de
beroemde abdij van Orval, wilskrachtig, sterk karakter, en toch steeds met de glimlach. En
vele andere beroemde mannen en vrouwen: Marnix Gijsen, de schrijver Roothaert (denk aan
"Dokter Vlimmen"...), de schilder Albert Van Dijck enzovoort. En andere beelden en
beeldgroepen, zo dat delicate, zeer mooie "Springtime".
Speciaal in verband met onze parochiekerk weze nog vermeld dat het tabernakel op het
hoofdaltaar tot het werd afgebroken was geflankeerd door twee grote witte engelen die
door Lode Vleeshouwers waren geboetseerd.
2. Toen ik nog zocht naar enkele gegevens over Lode Vleeshouwers, heb ik kennis gemaakt
met een lieve "dame in het wit", levend in een smetteloos blanke omgeving: zijn echtgenote
Angèle Simonart, kunstenaresse op de piano, kunstenaresse in elk woord en elke handeling,
in geheel haar verschijning. Geboren te Mechelen, verhuisde ze in haar jeugd naar Brussel,
en volgde daar de lessen aan het Conservatorium waar ze haar studies afsloot met een
Eerste Prijs, met de grootste onderscheiding. Kort daarna won ze overigens de "Prix Van
Cutsem"; destijds bestond de "Koningin Elsabeth-Wedstrijd nog niet, de "Prix Van Cutsem"
was het meest prestigieuze waar een jong Belgisch kunstenaar kon van dromen. Wel
woonde Koningin Elisabeth de uitvoering van de Van Beethoven-cyclus van acht sonaten,
door Angèle Simonart, bij, en nodigde de uitvoerster uit voor een bezoek op het Paleis te
Laken, waar ze kennis maakte met koning Albert, prins Leopold en zijn lieve verloofde
prinses Astrid en met prinses Marie-Josee. De tocht naar Laken en terug werd afgelegd in de
koninklijke koets, die op verscheidene plaatsen werd onthaald op spontane toejuichingen.
Angèle Simonart gaf vele concerten, ook in het buitenland, met een verbazend ruim
repertorium: de tweeëndertig sonaten van Ludwig Van Beethoven, zijn vijf concerten, alle
preludes en fugen van Bach, van "Das wohltemperierte Klavier", een historische cyclus van
de voornaamste werken uit de klavierliteratuur, verder al de voornaamste concerten met
orkest, het grote Concert van Max Reger, en drie à vierhonderd werken van mindere
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betekenis; heel bijzonder is ook dat zij tevens de modernste muziek uit die tijd in haar
optredens opnam; zo bracht zij in 1915 als eerste in Den Haag de pas verschenen werken
van Moessorgsky, Ravel, Debussy, César Franck en Max Reger. Men bedenke dat dit alles uit
het hoofd werd gespeeld...
Na de uitvoering te Antwerpen van de twee en dertig sonaten van Van Beethoven werden
uitbundig-geestdriftige kritieken geschreven; als voorbeeld deze enkele zinnen uit één van
de vele, een artikel van juffrouw Maria Belpaire in "Dietse Warande en Belfort": "...Alles
heeft zij, de begenadigde, macht en jeugdige gratie, diepte van toon en mannelijke kracht...
Reeds nu weze hulde gebracht aan de uitzonderlijke schoonheid van zulk een belofte en
verschijning." En te Den Haag schreef het blad "Hofstad": "Angèle Simonart is een
fenomeen. Hare kunst is zuiver, eenvoudig, gezond en echt."
3. Moest bij het schrijven van een geschiedenis zoals deze steeds nauwgezet de objectiviteit
worden nagestreefd, of mag de schrijver wel eens zijn eigen gevoelens en voorkeur laten
meespreken? ln de volgende regels zullen alleszins, dat zal de lezer wel merken, enige
snaren meetrillen rond de koele weergave van de feiten. Mijn grootvader woonde op een
pachthoeve in het Peerdsbos. Het was er enorm rustig, zover van alle bewoning, midden in
een eeuwenoud natuurkader. Rustig, behalve op de zomerzondagen, wanneer hele
drommen stadsbewoners een beetje buitenlucht kwamen opdoen. Op een eerder toevallige
wijze ontdekten enkele jonge kunstenaars dat idyllische plekje en één ervan, Ivo
Mortelmans, de zoon van de toondichter Lodewijk Mortelmans, kwam er zelfs enkele jaren
op de hoeve wonen en componeren. Daar heb ik, een jongetje van tien-twaalf jaar, hem
leren kennen; ik luisterde met gespannen aandacht naar de gesprekken die hij met mijn
vader en mijn ooms voerde. Wat hij zich nu wellicht niet meer herinnert is, dat ik uit zijn
boekenkast - een beetje te vroeg, weliswaar - "De wijze Kater" van Heyermans heb leren
kennen, en nog andere letterkundige indrukken opdeed. Speciaal herinner ik me dat allerlei
jonge kunstenaars bij hem op bezoek kwamen: Willem Aerts, de schilder Frank Mortelmans,
en anderen.
Dat alles liet een diepe indruk na, ook het feit dat lvo elke zondag voor Antwerp FC ging
voetballen... En diezelfde man kwam vijfentwintig jaar later, in 1953, bij ons op Koningshof
wonen, in de villa waar nu de apoteek is gevestigd. "Een overheerlijke lente, met
gekwinkeleer en gefrazel van vogels t'allenkant, fris uitbottend en bloesemend geboomte,
midden de stoere ernst van torenhoge sparren en fascinerende dennemystiek." Zo herinnert
de kunstenaar het zich nu nog. Onder het vele dat hij hier componeerde. en dat
onvermijdelijk de stempel draagt van de omgeving waarin het ontstond, is er een pianowerk
"Simplicius Dans" getiteld, waarmee wordt verwezen naar de "potsemaker van Onze-LieveVrouw" uit de oude legende die Massenet verhaalt in zijn opera "Le Jongleur de Notre
Dame". Mortelmans schreef op Koningshof veel religieus-geïnspireerd werk, onder meer
veel op teksten van de dichteres Zuster Lutgardis van het klooster van Gijzegem. ln opdracht
van de Romeinse aartsbisschop llario Alcini componeerde hij hier ook acht Maria-motetten
met orgel, bestemd voor een lijvig bundel "Lourdiana" dat echter, wegens de vervanging van
het Latijn door de volkstaal, nooit werd uitgegeven. Andere opdrachten kwamen van don
Bartolucci, de toenmalige dirigent van de Sixtijnse Kapel. Hier op Koningshof kwam ook de
muziek- orkest en koor - voor het in Merksem gecreëerde openluchtspel "Het Spel van Gods
Liefde" tot stand.
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Op Koningshof overleed ook Mevrouw Mortelmans. En daarna wogen de herinneringen hier
snel te zwaar op die gevoelige kunstenaarsnatuur. In 1968 verhuisde hij naar Onze-LieveVrouw-Tielt, en nu onlangs naar Wenduine.
Hij was op Koningshof een onopvallende figuur; altijd aan het werk, en wanneer hij dan toch
eens op wandel ging, dan was hij nog zo in gedachten verdiept dat de mensen hem niet
graag stoorden.
Toch komt hij nog wel eens in de buurt; eens was hij hier om de première van zijn "Vlaamse
Mis" te dirigeren in onze kerk. Velen, meer dan hij wellicht zelf vermoedt wensen de nu
tachtigjarige kunstenaar nog een lang, gelukkig en vruchtbaar leven toe.
4. René Verbeeck, dichter van de bundels "De donkere bloei"(1930), "De Minnaars" (1935),
"De dwaze bruid" (1937), "De zomer staat hoog en rijp" (1965) en verscheidene andere,
staat, bekend als de Vlaamse vertegenwoordiger van het vitalisme in de dichtkunst; hij
schreef tevens enkele essays, en was medestichter en redacteur van "De Tijdstroom" en
"Vormen", en oprichter-uitgever van de bekende "Bladen voor de poezie. Overleed in 1980.
5. In 1959 kwam de bekende kunstschilder Jan Van Puijenbroeck met zijn gezin op
Koningshof wonen, in een ruime woning in de Erasmuslei. Zo werd hij de buurman van
architekt Maurice De Vocht, die in 1951 reeds over hem een lijvig boek, verlucht met
tientallen reprodukties van portretten en andere werken, had laten verschijnen.
Jan Van Puijenbroeck werd in een Antwerpse volkswijk in 1887 geboren als oudste van
veertien kinderen. Op zeven jaar moest hij reeds mee gaan werken, en om nog wat bij te
verdienen ging hij na zijn uren nog poseren voor schilders en beeldhouwers; zo staat hij
afgebeeld als kunstschilder op een van de pinakels van een der patriciërshuizen aan de Grote
Markt te Antwerpen, het huis, namelijk, naast "Het Vosken"; het beeldje werd gekapt door
beeldhouwer Frans Floris. De beeldhouwer Theunis maakte een half-relief-werk waarop de
jonge Jan Van Puijenbroeck als Daedalos staat; en van Roessingh bestaat er een kleine
tekening. die hem op vier of vijf jaar schetst. Eigenlijk mag het niet verwonderen dat hij zich
reeds zo jong tot de kunst aangetrokken voelt: later zal blijken welk talent in hem schuilde.
Ondanks de moeilijke omstandigheden vond hij weldra de gelegenheid om in de Antwerpse
Academie voor Schone Kunsten, en later aan het Hoger Instituut, onder leiding van Juliaan
De Vriendt (die we in de eerste jaren van Koningshof hier hebben ontmoet als de
schoonvader van August Van Cauwelaert) en van Van Leemputten te leren schilderen. ln
1913 werd hem zelfs de Prijs van de Stad Antwerpen voor Schilderkunst toegekend.
Daarna groeide zijn faam snel.
Naast vele portretten van beroemde personaliteiten – de toen wereldvermaarde Sir
Deterding, president van de Royal Dutch Oil Company, de Nederlandse Minister Gellissen, de
Belgische Staatsministers Theunis en Paul Hymans, Pierre Berger, de directeur van de
Nationale Bank van België, professor Fernand Collin, Verschaeve, Pol de Mont, pater Stracke,
Richard Declerck en vele meer - schilderde hij ook portretten van mensen die meer met het
verhaal van onze gemeenschap te maken hebben: van Gerard Walschap en zijn dochter
Carla, van Anton van de Velde, Lodewijk De Vocht, en een ontroerend portret van dezes
moeder, van Madeleine en Annie De Scheemaecker. En wie in het stemmige
tentoonstellingszaaltje aan de Erasmuslei binnentreedt, wordt dadelijk getroffen door een
zeer mooi portret van de vrouw van de schilder: een van de mooiste portretten die ik zag;
iets waar men stil bij wordt. Daar hangt overigens nog een delicaat portret van Koningin
Fabiola, en ook verscheidene stillevens, landschappen en composities. Wie van kunst houdt,
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neme eens de gelegenheid te baat wanneer de galerij weer eens "open-deur-dag" houdt,
gewoonlijk in de herfst; en zelfs op afspraak is men er welkom.
Ook met de pen kon Jan Van Puijenbroeck zijn kunstenaarsgemoed uiten: hij won ooit de
Prijs van de Provincie Antwerpen met een roman. Ook is hij de initiatiefnemer en de
inrichter van de schatkamer van de interessante Sint-Servaaskerk te Maastricht; tijdens de
oorlog 1914-1918 had hij in de buurt gewoond, en hij bleef er vele vrienden houden.
Door de zorgen van de heer Noël De Scheemaecker werd overigens een boekje met
aforismen van Jan Van Puijenbroeck uitgegeven. Op 3 november 1972, vijf en tachtig jaar
oud. overleed Jan Van Puijenbroeck, en werd te 's Gravenwezel op het kerkhof begraven.
Daar rustte reeds zijn dochter Henriette, die jong was gestorven, maar die blijkbaar het
talent van vader had geërft, getuige de mooie kopie van Rubens' Kruisafneming die nu
achter in onze kerk hangt, en die door haar is geschilderd.
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Jozef M.A. van ORSHOVEN
Brasschaat 1917. Licentiaat Wijsbegeerte en Letteren K.U.Leuven. Trad in rijksdienst en
maakte deel uit van het kabinet van verscheidene ministers en vooral eerste ministers
(Gaston Eyskens, Duvieusart, Pholien, Van Houtte en nogmaals Eyskens) was onder meer
opdrachthouder voor de ontwikkeling van de Zuiderkempen, en beëindigde zijn loopbaan in
1979 als directeur-generaal, Diensten van de Eerste Minister. ls op dit ogenblik
ondervoorzitter (en voorzitter van de Vlaamse afdeling) van het Belgisch Instituut voor
Bestuurswetenschappen. Was mede-oprichter en voorzitter van de Stichting voor de
Kempen en van het Ekonomisch Komitee voor de Kempen. Was ook voorzitter van de
Belgisch-lndonesische Vereniging. Auteur van het boek "Centrale politieke structuren en
werkwijzen in België" waarin de werking van de Belgische regeringen wordt beschreven en
gecommentarieerd (een uitgave 1980 van het Belgisch Instituut voor
Bestuurswetenschappen te Brussel), van een vijftigtal "Nieuwsbrieven" over Kempische
kulturele en ekonomischc problemen en van een lange reeks artikels in tijdschriften over
sociale, ekonomische en administratieve onderwerpen, waarover hij ook vele voordrachten
gaf.
Leerde Koningshof en zijn omgeving reeds kennen vóór de verkaveling en tijdens de eerste
jaren, vestigde er zich voor goed bijna vierendertig jaar geleden, en is sedert enkele jaren
voorzitter van de parochieraad.
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