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TE NOTEREN:
* 4,5 en 6 juni: Open Kerkendag - Tentoonstelling 
   in de Sint Petrus en Paulus kerk . Zie verder in 
   dit blad.
* 12 juni: viert de harmonie Vrede &Vermaak 
   haar 85-jarig bestaan in onzen hof - Fort II 
   straat 1, Wommelgem. Iedereen  welkom vanaf 
   13u. 
* 18 juni: "Met de tram op weg..." Rit met oude 
   tram door Antwerpen - zie verder in dit blad
* 25 en 26 juni Sint-Jansfeesten  -  zie verder in dit
   blad 
* 24 juli  Dagfietstocht. Zie verder in dit blad

SCHENKINGEN

Herman De Clerck schonk ons een merkwaardig strijkijzer.

Het strijkijzer werd gebruikt in een strijkatelier. Het 
strijkatelier  werd  uitgebaat  door  de  oom  van 
Herman en in de familie wordt wel eens verteld dat 
het  getoonde  strijkijzer  ontwikkeld  werd  door  de 
grootoom  van  Herman  (deze  was  smid).  Van  de 

gelegenheid  maken  we  gebruik  om  wat  verder  in 
deze  uitgave  een  beknopte  geschiedenis  van  het 
strijkijzer  te publiceren.
* Herman Meeus schonk ons "De Geschiedenis van 
Berchem". - Auteur: Floris Prims
* Fred Van Hooydonck schonk ons vijf  fotoboeken 
vol met doodsprentjes. Een welgekomen aanvulling 
op onze (reeds uitgebreide) verzameling.

TENTOONSTELLING   "OPEN 
KERKENDAG"
Ook dit  jaar  werkt  onze  kring  mee aan  de  "Open 
Kerkendag" op 4 en 5 juni. Het thema voor het jaar 
2022 is "droompaden". Wij gaan "dromen over het 
verleden"  en  richten  in  onze  kerk  een 
tentoonstelling in.  Niet zomaar een tentoonstelling 
want  onze  kring  gaat  in  de  eerste  plaats  op  zoek 
naar  "oude 
voorwerpen".  Zo 
trachten  we  de 
"Sacramentstoren" 
(door  Pastoor  Geens  in 
zijn "Beschrijving van de 
parochie"  de "troon van 
O.L.V.  Onbevlekt 
Ontvangenis" genoemd), 
terug  op  te  bouwen. 
Ook  de vroegere 
"Katafalk"  proberen  we 
terug toonbaar te maken 
evenals  het  in  de 
processie  meegedragen 
"Baldakijn" .
Buiten deze voorwerpen 
is het onze bedoeling om 
religieuze attributen 
zoals kazuifels,  kande-
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laars, doeken, lessenaars onder de aandacht te 
brengen.
Verder  worden  de  vaste  kunstwerken  in  de  kerk 
zoals  schilderijen,  biechtstoelen,  kruisweg 
enzoverder beknopt toegelicht. 't Zal de moeite zijn 
om eens langs te komen in de Sint-Petrus & Paulus!
De kerk is toegankelijk op zaterdag  4, zondag 5 en 
maandag 6 juni telkens van 14 tot 17u.
BELANGRIJK:  daar  we  de  tentoonstelling  niet 
onbewaakt  kunnen  openen  vragen  we  kandidaten 
om  mee  toezicht  te  houden  tijdens  de 
tentoonstellingsuren.   Geef  een  seintje  aan  de 
voorzitter als je mee een oogje in 't zeil wilt houden. 

MET DE TRAM OP WEG - NOSTALGIE TEN 
TOP
Op 18 juni krijgen onze leden de kans om met een 
tram uit het verleden de Koekestad te doorkruisen. 
Met de "Poldertram" nr. 9994, die gebouwd werd in 
1935,  vertrekken  we  stipt  om  14.00  uur  aan  het 
"trammuseum" voor een rit door de stad.  De rit gaat 
van  het  trammuseum  langs  Groenenhoek  – 
Astridplein - Noorderplaats – Havenhuis – Eilandje – 
Bolivarplaats  –  Groenplaats  -  Nationale  bank  en 
terug naar het trammuseum. 

Maar... de trams van vroeger hebben een beperkte 
capaciteit en er kunnen maar 30 leden  (en dat is het 
maximum) meerijden. We zijn dus genoodzaakt om 
een "inschrijvingslijst"  op te stellen  die we afsluiten 
op 13 juni.   Wil  je  meerijden,  wees er  dan als  de 
kippen  bij,  meld  je  aan  bij  onze  schatbewaarder 
Nicole  Heylen,  geef  duidelijk  op  met  hoeveel 
personen je  meerijdt  en schrijf  gelijktijdig  15 euro 
(per  persoon)  over  op  de  bankrekening  van  de 
Heemkundige  Kring   (BE  12  9799  5205  4092).  De 
inschrijvingen zijn geldig vanaf het moment dat we 
uw betaling ontvangen hebben  en .... wie eerst is, 
eerst maalt. 
We drukken er op om stipt te zijn. De tram vertrekt 
om 14u.  Kom dus best (let op: met eigen vervoer!) 

wat  vroeger  naar  het  trammuseum.  Adres: 
Diksmuidelaan 42, 2600 Berchem
Heb je geen zin om mee te rijden ? Je kan ook een 
bezoek brengen aan het trammuseum zelf. 
Een  standaardticket   (ter  plaatse  te  betalen!  Dus 
géén betalingen via de Heemkundige Kring!!) kost 5 
euro.  Een vermindering is er voor kinderen van 6-12 
en 65 plussers.  Zij  betalen 3 Euro.  Het museum is 
geopend  voor  bezoekers  van  13u00  tot  16u30  op 
zaterdagen,  zondagen  en  feestdagen  van  april  tot 
oktober.  In  2022  is  dit  van  zaterdag  16  april  tot 
zondag 16 oktober.

DAGFIETSTOCHT

Bezoek museum - dagfietstocht 2021

Ook dit jaar stappen we op de fiets als de weermaker 
niet  moeilijk  doet.  Op  zaterdag  24  juli  2022 
verzamelen we op de Kerkplaats tegen 9 uur om te 
vertrekken richting Mortsel en maken gebruik van de 
fiets-o-strade  gelegen  tussen  de  spoorweg  en  de 
vlieghaven.  Van  Mortsel  gaat  het  richting  Kontich 
waar  we  een  korte  stop  inlassen  om  even  een 
koffietje  of  theetje  te  nuttigen,  iets  straffer  mag, 
hoewel de dag dan nog jong is. Van Kontich gaat het 
richting  Lier  waar  we  omstreeks  het  middaguur 
arriveren bij Zuster Agnes, neen het is geen klooster. 
Bij Zuster Agnes wordt het lichaam verwend met een 
heerlijke maaltijd. Gewoontegetrouw moet hiervoor 
ingeschreven  worden  zodat  de  bediening  vlot  kan 
verlopen.

Inschrijving: Inschrijven kan tot uiterlijk 17 juli 2022 
op rekening nummer BE12 9799 5205 4092 van de 
heemkundige kring met vermelding van: Fietsuitstap 
en keuze van het menu.

Keuzemenu:

Zeebaarsfilet - 28.50 euro per persoon
Stoofvlees – 25.50 euro per persoon
Dranken niet inbegrepen.



Na de maaltijd bezoeken we het Zimmermuseum. Dit 
Liers  toeristisch  pareltje  is  in  de  handen  van  het 
Koninklijk Zimmertorencomitee Lier vzw en dit reeds 
sinds  1930.  De  tentoonstelling  werd  volledig 
gemoderniseerd en aangevuld met een overzicht van 
de evolutie van de elektronische tijdmeting na het 
mechanisch tijdperk Zimmer.
Een  merkwaardig  didactisch  gedeelte  van  de 
wonderklok staat in verband met de noties massa, 
versnelling van de zwaartekracht en gewicht. Bij de 
realisatie  maakte  Zimmer  uitsluitend  gebruik  van 
mechanische en elektrische aandrijvingen.
Na  het  bezoek  aan  het  Zimmermuseum  vervolgen 
we onze weg. Aan een rustig tempo gaat het richting 
Wommelgem, maar niet zonder onderweg nog een 
korte pauze in te lassen. Wanneer onze dorst gelest 
is volgen we even het kanaal waar we een mooi zicht 
krijgen op de nieuwe brug in Oelegem, toch wel een 
aardig kunstwerk dat nog mooier oogt wanneer het 
‘s avonds verlicht is. Nog enkele kilometertjes en de 
dag  zit  er  op.   Hopelijk  is  het  zonnetje  ons goed 
gezind en kunnen we de ganse dag genieten.

BEKNOPTE  GESCHIEDENIS VAN HET 
STRIJKIJZER  

Men zou denken dat de mensheid graag piekfijn en 
stijfgestreken  ten  tonele  kwam.  De  activiteit  om 

kledij  te  strijken  is 
immers  zeer  oud. 
Zo gebruikte men in 
de prehistorie reeds 
gepolijste  stenen 
om  kleding  zo  glad 
mogelijk te strijken. 
Dit  had  evenwel 
niets  te  zien  met 
mode maar wel met 
de  noodzaak  om 

kledij zo wind- en waterdicht mogelijk te maken. 
Reeds  vroeg  gebruikten  de  Noormannen   een 
massief  schijfvormig  brok  glas,  een  strijkglas  of 
strijksteen.  Hiermee  wreven  ze  bijenwas  in  de 
wollen kleding zodat die wind- en waterdicht bleef. 
Zulke "strijkstenen" waren niet  zo handig en soms 
verbrandde men zich ook wel eens als de steen 
een beetje "te warm" was. Onze middeleeuwers 
maakten 
strijkijzers  van 
aardewerk.  Ook 
al  niet  handig, 
zeker wanneer er 
eentje,  per 
ongeluk,  op  de 

grond viel. Van dit, uit klei vervaardigd, werktuig 
schoot dan niet zoveel over. Wellicht waren er toen 
al smeden die een "metalen" ijzer ontwikkelden om 
de  kledij  in  de  juiste  plooi  te  krijgen.  Stilaan 
ontwikkelde zich zo het ons nog bekende gietijzeren 
strijkijzer. Het nadeel van dit strijkijzer was dat het 
vrij  snel  afkoelde.  Men  had  dus  steeds  meerdere 
ijzers op "de stoof" staan om op te warmen. 
Zo  ergens  in  de  zeventiende eeuw gebruikte  men 
een strijkbout.  Aan  de  achterkant  zat  een  klep 
waarin  een  gloeiend  hete  staaf  (de  bout)  werd 
geschoven,  waardoor  men  veel  langer  kon  blijven 
strijken.
En dan verscheen het "kolenstrijkijzer" op de markt . 
In  ons  museum  hebben  we  nog  een  paar 
exemplaren van dit  onhandig  ding.   De huisvrouw 
was  er  niet  gelukkig  mee  ...  meermaals  werd  het 
propere wasgoed opnieuw  besmeurd met kolenstof. 
Ondertussen  bleven  de  veel  oudere  gietijzeren 
modellen  intrek.  Ouderen  onder  ons  zien  ze  nog 
staan op de "Leuvense stoof". 
En  zo  komen  we  stilaan  in  onze  "moderne  tijd". 
Einde 19de eeuw kwam het elektrische ijzer op de 
markt.  Maar  ze  waren  levensgevaarlijk.  Strijksters 
bevochtigden het strijkgoed met water ... en het is 
algemeen bekend dat water en elektriciteit nu niet 
de  beste  combinatie  is.  Kortsluitingen  en  zelfs 
elektrocutie kwamen regelmatig voor. Na de Eerste 
Wereldoorlog  kreeg  het  elektrische  ijzer  een 
temperatuurregeling  en  na  de  volgende  oorlog 
kwam er zelfs  een lampje dat aangaf  dat het ijzer 
"warm genoeg" was.  Toch waren er  nog heel  wat 
ongevallen met het "moderne" strijkijzer en er werd 
een strijkijzer op gas ontwikkeld. Het ijzer kreeg een 
"regelbare  gasaansluiting"  en  de  "vuurhaard"  zat 
binnen  in  het  ijzer.  Het  ontsteken  van  het  gas 
gebeurde via twee gaten aan de achterzijde van het 
ijzer. Of dit nu allemaal veiliger was laten we in het 
midden.
Thans  kennen  we  de  moderne  stoomstrijkijzers". 
Een  door  de  jaren 
heen  verbeterde 
versie  van  het 
elektrische  strijkijzer. 
En  het  strijken  is  er 
een  stuk  gemak-
kelijker op geworden. 
Eigenlijk  combineert 
men in het ijzer twee 
dingen:  een  waterreservoir  en  een  strijkzool.  Het 
water in het ijzer wordt opgewarmd tot het stoom 
vormt  en  zo  via  gaatjes  in  de  strijkzool  het  ijzer 
verlaat - hierdoor bevochtigt men het strijkgoed. Het 
is  dus  onnodig  het  goed  nog  afzonderlijk  te 



bevochtigen  en  de  afzonderlijk  opgewarmde 
strijkzool zorgt ervoor dat de was piekfijn gestreken 
is. 

49ste SINT-JANSFEESTEN 

Als er, door wat dan ook,  geen stokken in de wielen 
gestoken  worden  dan  gaan  er  dit  jaar  weer  Sint- 
Jansfeesten door. Op zaterdag 25 en zondag 26 juni 
worden  alle  Wommelgemnaren  verwacht  op  het 
grote folklorefeest rond de kapel. 
Zoals vroeger reeds meegedeeld gaan deze feesten 
door zonder de medewerking van de Heemkundige 
Kring.  In  onze  rangen  hebben  we  momenteel  te 
weinig medewerkers voor deze feesten en dat heeft 
ons  tot  deze  stap  bewogen.  Tijdens  de  voorbije 
algemene vergadering werd dit door de aanwezige 
leden nogmaals bevestigd.  't  Is  spijtig maar het zij 
zo...
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat onze leden moeten 
wegblijven  op  deze  feesten.  Integendeel! 
Ondersteun door uw aanwezigheid de deelnemende 
verenigingen  en  de  groepen  die  er  optreden.  Zij 
zullen er u dankbaar voor zijn!

Een beeld uit vroegere tijden.....

Hou er wel rekening mee dat je de Uilenbaan enkel 
kunt bereiken via de brug van de Doornaardstraat of 
de  Ternesselei   en  dat  er  maar   een  beperkte 
mogelijkheid is tot parkeren. Een reden om even je 
fiets te nemen natuurlijk. 

NIKS NIEUWS ONDER DE ZON

't  Was  weer  eens  warm  en  regen,  daar  was  de 
laatste  maanden  geen  sprake  van.   Gevolg:  onze 
landbouwers  hebben  weer  eens  reden  tot  klagen 
en zien de toekomst somber in. 
In  ons  documentatiecentrum  vonden  we  evenwel 
een "bewijs"  dat droogteperioden de landbouw ook 
vroeger  teisterden.   

Het  getuigschrift  hieronder  betreft  een  droogte-
periode  in  1949.  Het  werd  uitgereikt  door 
Burgemeester  Ed.  Peers  aan  landbouwer  Constant 
Hoes. Door de droogte werden er 9,5 are prei en 5,5 
are wortelen totaal vernietigd. Het getuigschrift zal 
wellicht gediend hebben om een schadevergoeding 
te verkrijgen van de overheid. Of landbouwer Hoes 
deze ook gekregen heeft, weten we evenwel niet. 
De droogte  in 1949 begon reeds in  de winter  van 
1948. Men sprak toen over de "zonnigste winter van 
de eeuw".  In  april  1949 steeg de temperatuur tot 
een  (toenmalig)  recordhoogte:  28,7°C.  Tot  in 
september bleef het warm en regende het weinig. 
De gemiddelde temperatuur in september was toen 
nog 17,7°C t.o.v. een normale 14,4°C. 

HULP GEVRAAGD

Regelmatig  vinden  we  in  onze  archieven  nog 
omslagen met daarin negatieven van foto's.   Soms 
staan  hierop,  voor  zover  we  het  kunnen  zien, 
interessante  beelden  die  we  toch  graag  zouden 
bewaren.  Nu  was  dit  tot  voor  enkele  jaren  geen 
probleem  daar  wij  beschikken  over  een  tweetal 
toestelletjes  waarmede we deze negatieven konden 
digitaliseren.  Maar ondertussen blijkt er 't  een en 
ander  veranderd  te  zijn  met  onze pc-programma's 
en worden deze "toestelletjes" niet meer herkend. 
Onze vraag: is er in onze rangen soms een IT-er die 
mogelijk  een  programma  in  onze  pc's  kan 
downloaden waardoor we deze toestellen toch nog 
kunnen gebruiken.  't Zou zonde zijn indien we deze, 
bijna  nog nieuwe,  toestellen moeten afvoeren naar 
het containerpark. 

Werkten mee aan dit nummer:  Bestuursorgaan,
Herman Meeus, Gemma Sysmans


