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De reuzen en hun wijkmedewerkers 
wensen iedereen 

een vreugdevol 2012 !

De reuzen en hun wijkmedewerkers 
wensen iedereen 

een vreugdevol 2012 !

Een idee indienen kan tot 1 februari 2012. Laat deze kans niet liggen!

ColofonColofon

Welkom op de spiksplinternieuwe site van Klein Antwerpen

Niet zonder enige trots stellen wij u de nieuwe site van Klein Antwerpen voor.
Zoals u kan merken, een complete metamorfose.
Wij hopen dat u het leuk vindt en dat u alles kan vinden wat u zoekt.
We hebben de meeste info van de oude site al overgebracht. 
De rest, zoals wat foto’s, volgt later.
Ook kan het zijn dat u nog wat omleidingen, putten, betonmolens en 
graafmachines aantreft, want hier en daar is het nog een bouwwerf.
Enkele tips:
! U kan makkelijk vinden wat u zoekt met de zoekfunctie rechts bovenaan. 
! De navigatiebalk werkt met zogenaamde “uitschuifmenu’s”.

Ga bijvoorbeeld met uw muis boven “Museum” hangen.
U kan erop klikken, en u krijgt een algemene info over deze 
museumpagina.
Als u op “Museum” blijft hangen, schuift het balkje uit naar beneden, en 
u krijgt een overzicht te zien van de items in de Museumpagina.
Schuif naar beneden, en klik op het gewenste item. 

! Soms zijn er voor een item nog verdere onderverdelingen (bijvoorbeeld bij 
de museumzaal over Wannes Van De Velde).
Dan schuift het balkje uit naar rechts en krijgt u de onderverdelingen te 
zien. Schuif nu met uw muis naar rechts en naar beneden en klik op het 
gewenste item. 

! Om te reageren kan u onderaan sommige pagina’s gebruik maken van een 
“Reageer”-functie.
Opgelet: scheldproza of ongepast taalgebruik worden onverbiddelijk 
verwijderd!

!
Opmerkingen, suggesties, kritiek?

Wij horen het graag!
Uw webmaster

Hugo Verschoren
Met dank aan Sven Deckers voor het design

www.kleinantwerpen.bewww.kleinantwerpen.be

Ben jij een nieuw lid bij onze groep Autodelen Klein Antwerpen ?

MEER INFO bij Bart Reynders, bartrey@yahoo.com, 0492 878088

* leg je minder dan 10000 km per jaar af met een wagen en gebruik je
   geen wagen voor dagelijks woon- werkverkeer             
* of ben je autoloos maar wil je af en toe toch eens rijden
* of ben je autobezitter en wil je bv een tweede wagen aankopen ?

Ben je bereid om 
... je autogebruik bewuster te plannen en te organiseren
... te aanvaarden dat er soms geen auto beschikbaar is
... te overleggen en rekening te houden met afspraken en regels ?

Autodelen is een wettelijke overeenkomst waarbij meerdere personen 
om beurten gebruik maken van 1 of meerdere gezamenlijke auto’s; je 
koopt gebruiksrecht en kilometers.

Waarom autodelen ?
* de taken en klussen worden verdeeld naar ieders talent en voorkeur
* goedkoop want aankoop en vaste kosten worden gedeeld
* regelmatig en duidelijk gedetailleerde afrekening
* gezond door minder autogebruik en dus meer lichaamsbeweging
* contact met mensen uit de wijk.

BIB-puntBIB-punt in Elcker-Ik

2011 ...  was een goed jaar.  Een mooi 
goed gevuld jaar.  Mag 2012  voor 
iedereen in de eerste plaats een 
gezond, vreugdevol en voorspoe- 
dig jaar worden.  

Dit zijn de oprechte wensen van het 
bestuur van de wijkwereniging 
Klein Antwerpen.  

In dit elfde jaar gaat de wijkvereni-
ging er terug volop tegenaan om 
van de wijk een leuke en mooie plek 
te maken, waar het fijn is om goed 
samen te leven. 

Daar hebben we natuurlijk de hulp 
voor nodig van zoveel mogelijk 
wijkbewoners. Jullie merken dat de 
kalender voor dit nieuwe jaar nu 
reeds meer dan behoorlijk gevuld is 
en wij verwachten dat daar 
misschien nog wel wat kan bijko- 
men in de loop van het jaar.  

Vandaar onze hernieuwde vraag 
naar nieuwe medewerkers.  Wij 
kunnen al jullie talenten en vaardig-
heden gebruiken.  Neem met ons 
contact op via de hernieuwde web-
site www.kleinantwerpen.be.  

Of geef ons via de site jullie 
mailadres op, opdat wij u tijdig 
kunnen informeren over onze 
activiteiten.  

Heb je vragen of voorstellen, laat 
het ons weten.  Samen kunnen we 
veel meer.  

In ieder geval nodigen wij graag alle 
wijkbewoners en sympathisanten 
uit op onze nieuwjaarsreceptie op 
zondag 15 januari, van 15 to 18 uur.

Iedereen van harte welkom !

Elcker-Ik Centrum is voortaan een BIB-punt.

Na het sluiten van het bibliotheekfiliaal in de 
Isabellalei, is Elcker-Ik Centrum nu een BIB-punt 

geworden.

In onze foyer vind je voortaan:
 -  6 tijdschriften:

 -  2 kranten:

 -  Een boekenrek met een hondertal boeken rond:

Humo, Flair, Clickx, Wablieft, EOS, National             
Geographic.

De Morgen en De Gazet van Antwerpen.

- taal (grammaticva, woordenboeken ....)
- IT
- filosofie en psychologie edm.

ZOU ER BELANGSTELLING 
ZIJN VOOR EEN SCHAAK- 

EN/OF KAARTCLUB IN
ELCKER-IK ?

www.kleinantwerpen.be

Ridder Smidt van Gelder - Geboren te Wormerveer - 10 maart 1878 - Overleden te Antwerpen  -
11 december 1956 - Stichter van het museum Ridder Smidt van Gelder

Pieter Smidt van Gelder was afkomstig uit de befaamde papierfabrikantenfamilie Van Gelder & Zonen 
waar zijn vader de befaamde papierfabriek leidde. In 1900 ging ook Pieter dit familiebedrijf in, maar 
niet voor lang.  Een erfenis stelde hem in 1908 op dertigjarige leeftijd in staat om als een gefortuneerd 
man het bedrijfsleven vaarwel te zeggen en zich volledig te wijden aan zijn passies van kunst en reizen.  
Hij nam het besluit om zijn leven en zijn geld te besteden aan het verwerven van antiek en 
kunstobjecten. Zijn uitgebreide talenkennis  hij sprak vloeiend Frans, Engels, Duits, Spaans en 
Russisch  kwam hem daarbij goed van pas.
Hij trouwde in 1912 met Elisabeth Cecilia Dolleman, van wie hij in 1922 scheidde. Het huwelijk bleef 
kinderloos. Op zestigjarige leeftijd besloot hij zich definitief in Antwerpen te vestigen, waar hij zijn 
museum oprichtte. Hij bleef hier  ook toen het als stedelijk museum voor publiek geopend werd  tot 
aan zijn dood in 1956 wonen.  Dat hij niet enkel voor zichzelf verzamelde, maar zijn collectie ook voor 
anderen toegankelijk wilde maken, blijkt uit de genereuze schenkingen die hij deed. In 1935 en 1937 
schonk hij vele schilderijen aan de Koninklijke musea in Brussel, waarmee hij enkele eretekens in de 
Kroonorde ontving.  In 1937 kocht hij in Antwerpen het Hotel Thijs, dat hij liet verbouwen tot privé-
museum. Na schenking aan de stad werd dit in 1950 als stedelijk museum opengesteld voor het grote 
publiek.
Als verzamelaar en kenner was Smidt van Gelder een gerespecteerd man, een graag geziene gast. 
Wanneer bekend werd dat hij interesse in bepaald objecten had, stegen de prijzen aanzienlijk. Hij was 
bovendien een discrete verzamelaar, die bij voor keur Nederlandse antiekhandelaren in zijn naam liet 
optreden op de internationale kunstmarkt. Tot aan zijn dood  werd er door en voor hem gekocht en 
verkocht. Zijn verzameling bleef dan ook tot het laatste moment in ontwikkeling. Typerend voor zijn 
collectiebeleid is de bijzondere aandacht voor objecten die het vakmanschap en het handwerk van 
ambachtsl ieden en kunstenaars  laat  z ien.                          
Smidt van Gelder volgde hierin duidelijk zijn tweede lijfspreuk: 'Le respect de la tradition fait la 
noblesse des metiers d'art (het respect voor de traditie ligt aan de basis van de voortreffelijkheid van 
kunstambachten). Zowel de meubelen, als het porcelein, de schilderijen en de siervoorwerpen laten 
niet alleen objecten zien, maar vertellen vooral ook het verhaal van de technieken en de passie 
waarmee deze gemaakt werden.

grootte Breedt : 3 m diepte 4 m en hoogte 154 cm : graftype zerk met stèle. 

Kunstkoffer ondertekende de concessie in peterschap 8 december 2011 voor 5 jaar.

www.schoonselhof.be
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Gazet van klein AntwerpenGazet van klein Antwerpen



2011 2012

dit was dit wordt

2 oktober....Wijkfeest in een zonovergoten stadspark

Het krioelde van de flanerende, keurende, luisterende, bewonderende  grote en kleine 
bezoekers.  Het tiende wijkfeest van Klein Antwerpen  kende  zijn  weerga  niet.   Anders dan 
de voorbije jaren ging het niet door in de vertrouwde hoofdstraat van onze wijk maar in het 
Stadspark. Tussen groen en zonder storing van een opdringerige tram en toeterende auto's 
gaf het al een heel andere sfeer.
Het organisatietalent van het wijkcomité gaat er jaar na jaar op vooruit maar de zon deed er 
ook een heel dik pak bovenop.
De ietwat chaotische Rommelmarkt kende een ongelooflijk succes en de sfeer rond het Grote 
Podium was gewoon zalig.
"Les  Musicaux", de Brassband "A.M.Brass" en "Tamboerijn" speelden 'de pannen van het 
tentendak' en de fotoveiling ten voordele van vzw Caluna zorgde dan weer even voor een 
rustiger moment en de nodige aandacht.
Het "Bokeskot" trilde van energie maar kon de honderden knorrende magen  niet rap 
genoeg stillen.
De mensen achter de "Bar" hadden handen en drank tekort en zij die de 'bonnekens' moesten 
berekenen en bedelen konden het gewoon niet bijhouden.
Iets verderop  stonden de tentjes van "de stad". Buurt a/d Beurt, Opsinjoren,... en vooral de 
fietsgraveerder zagen vele geïnteresseerden en konden iedereen met woord en daad verder 
helpen.
De vele kinderen kenden hun geluk niet op en de meest handvaardigen liepen  trots rond met  
zelfgemaakte papieren zwaantjes, zakjes snoep en snuisterijen.
De fanfares "Antverpia" en "Moed en Volharding" liepen tussen de riksja's op de parkwegen 
en een echte vuurspuwende draak laveerde tussen het uitgelaten volk.
Wie wilde kon rustig gekende en onverwachte informatie lezen op de dertig panelen die aan 
de beelden en andere bezienswaardigheden in het park verspreid stonden of even stilstaan 
bij de prachtige kalligrafievanen aan de hangbrug. Zij konden dan ook genieten van de 
deuntjes van de orgeldraaier en van de muzikanten aan het "Bokeskot".
's Avonds werd er door onze medewerkers en een schare vrijwilligers opgeruimd. De mannen 
van de Groendienst zorgden maandag dat alle restanten van ons grote feest in hun wagen 
verdwenen. Dank  aan al die helpende handen, voeten en hoofden.  Dank ook aan Semini, het 
Afrikaans  Platform, KunstKoffer, de fietsgraveerder, onze vrienden buurtverenigingen ...

Nadat Napoleon in 1815 verslagen werd kwam Pierrre Conscience aan de kost als handelaar 

van scheepsonderdelen en later van oud papier. Hele ladingen oude boeken en periodieken 

werden bij hem thuis opgeslagen en te koop aangeboden . Oude boeken werden zelfs tot 

boterpapier en inpakpapier verwerkt nadat de kleine Hendrik er als kleuter mee gespeeld had 

en  de 'prentjes' erin had bekeken.
Hendrik en zijn broertje kregen, nadat hun moeder jong overleed, een opmerkelijk vrije 
opvoeding.
Ze groeiden op in een Pipi-Langkousachtig huis aan de Groene Hoek te Borgerhout. Het 
zelfgemaakte huis uit verweerde planken van boten en schuren in een verwilderde tuin 
nodigde de jongens eerder uit tot spelen dan tot schoollopen.

Deze grote schrijver van "De Loteling", "De Boerenkrijg","De leeuw van Vlaanderen",
"In 't Wonderjaer"," De arme edelman"  en nog vele andere boeken leefde in een verwarde 
tijd. België werd na het vertrek van Napoleon een deel van het "Koninkrijk der Nederlanden" 
met Willem I als koning. Deze koning had een autoritaire regeerstijl en zijn taalpolitiek zorgde 
voor weerstand in  Vlaanderen en bij de Walen.  
In 1830, met de opera "De Stomme van Portici" als directe aanzet, brak de revolutie uit met 
een Onafhankelijk België als gevolg.

Hendrik Conscience was net geen 18 jaar en had nog geen letter op papier gezet toen hij als 
vrijwilliger bij het leger tekende en mee ging vechten tegen de Nederlanders die ons land 
binnenvielen. Als soldaat begon hij te schrijven. Gedichten in het Frans. Daarna proza in het 
Nederlands wat hij in eigen beheer uitgaf want er bestonden geen Vlaamse uitgevers. Hij 
kreeg die eerste oplage gewoon niet verkocht want wie las er in hemelsnaam een boek in het 
Vlaams?
In zijn boek "De Boerenkrijg" beschrijft hij de opstand van de Vlamingen tegen de 
Sansculotten, tegen de Franse bezetters. Ook in zijn andere boeken lezen we over de sociale 
toestanden in die tijd... maar daarover leest u dan in volgende oplagen van onze wijkkrant.

Hendrik Conscience was de eerste Vlaming die een staatsprijs ontving. 
Ironisch voor de zoon van een Fransman die nooit Nederlands leerde en die de werken van 
zijn zoon alleen kon lezen in vertalingen. En er werd vertaald! Alles wat hij schreef, toch meer 
dan honderd boeken, was in het Frans verkrijgbaar.

Toen Hendrik Conscience in 1883 stierf kreeg hij een koninklijke begrafenis. Dat jaar werd ook 
zijn standbeeld onthuld te Antwerpen (Conscienceplein) en drie jaar later bracht de schrijver 
postuum weer een massa volk op de been bij de oprichting van zijn praalgraf (Schoonselhof).
"...zijne gedachtenis zal bij het Vlaamsche Volk eeuwig duren".

                                                                                                      
                                                                                                                                                   Marleen Gijsel

Hendrik Conscience

2012 wordt het Consciencejaar.
In onze wijk is een straat die naar deze 
schrijver genoemd is en de wijkvereniging 
krijgt het peterschap over zijn grafmonu-
ment op Schoonselhof.
Reden te meer om in de komende oplagen 
van onze wijkkrant meer informatie te 
plaatsen over deze man "die zijn volk leerde 
lezen".

Hendrik Conscience had een Franse vader die 
zich rond 1800 in Antwerpen vestigde en er 
een baan  vond bij een scheepswerf waar 
oorlogsschepen voor de Franse marine 
werden gebouwd. Hij sprak alleen Frans 
maar dat weerhield hem niet om met een 
Vlaamse vrouw te trouwen die geen woord 
Frans sprak. Uit dit huwelijk werd op 3 de-
cember 1812 Hendrik geboren.

Nieuwjaarsreceptie 

Inhuldiging grafmonument Conscience 

Fonkeltocht 

Reuzenhuwelijk! 

Inhuldiging naamtegel en meiboomviering 

Vlaams feest in het Stadspark 

11de Wijkfeest 

Zondag 15 januari van 15 tot 18 uur: Nieuwjaarsreceptie in ons buurtfoyer, in 
samenwerking met Volkshogeschool Elcker-Ik, Poppentheater Semini, Kunst-
koffer (wijk Lamorinière).  Breng je buren, vrienden en familie mee.

Donderdag 26 januari om 14 uur: Aan het grafmonument in het Schoonselhof: 
Klein Antwerpen krijgt het peterschap over het graf van Hendrik Conscience. 
Klein Antwerpen heeft de ‘zorg” op zich genomen voor 5 jaar, eventueel te 
verlengen tot 10 jaar.
… 2012 is het jaar van Conscience. In dit kader worden daarom verschillende 
activiteiten georganiseerd.  Bert Bevers draagt dan ter gelegenheid van 
‘Gedichtendag’,  gedichten van Conscience voor.
Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd voor een gezellige receptie op het 
Kasteel van het Schoonselhof.
U bent echt van harte welkom!

Zaterdag 4 februari, om 17 uur. Fonkeltocht met vertrek aan Elcker-Ik in de 
Breughelstraat. De kinderstoet gaat vergezeld van een verteller, een muzi-
kant, een steltloper, hondenreus Scharminkel, tovenaar Merlijn en uiteraard 
onze 7 Heksen van de wijk Klein Antwerpen. Aankomst rond 19u, terug aan de 
startplaats. 
Deelname is gratis, de kinderen mogen verkleed zijn. Lampions zijn verkrijg-
baar tegen betaling.
Om 19uur:
Voor de kinderen is er warme spinnensoep en koek, animatie en film  voor-
zien (3€).
Voor de volwassenen is er ‘kaas en wijn’ (14 €).

Zaterdag 24 maart. Ons reuzinneke  Lowiske trouwt met de Nachtwacht. 
Wanneer Semini op de eerste lentezaterdag feest viert aan het stadhuis van 
Antwerpen en alle trouwers met lied en dans in de bloemetjes zet, zijn er 
tussen 11u en 13u reuzen, muzikanten en dansers op de Grote Markt.   Dit jaar 
zal na de laatste trouwerij op het stadhuis, op de Grote Markt het huwelijk van 
Lowiske en de Nachtwacht officiëel plaatsvinden en bezegeld worden door 
de dienstdoende ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Aansluitend volgt, traditioneel, een feestelijke eerbetuiging aan het 
Seminibeeldje van het Steen.

Zondag 13 mei om 15 uur. Op het Verdraagzaamheidsplein (kruising Lange 
Leemstraat/Sint Vincentiusstraat) inhuldiging van de naamtegel van Georges 
De Caluwé, stichter en bezieler van Radio Kerkske (voor WO II). 
Herdenking van de andere personen die reeds een naamtegel kregen:  
Wannes Van de Velde, Paul Van Ostayen, Urbino, Denise Tolkowsky, Zusters 
Van Liefde, Vic Gentils en Jos Bascourt. 
Meiboomviering na de inhuldiging en herdenking naamtegels op het Ver-
draagzaamheidsplein.
Muzikale hulde aan de ‘naamtegelaars’ in de Protestantse kerk aan de 
Bexstraat met tentoonstelling.
Over deze datg wordt u nog uitvoerig op de hoogte gehouden.

Zondag 8 juli: Vlaams Feest in het Stadspark Georganiseerd door het District 
Antwerpen,  in samenwerking met Klein Antwerpen. 

Zondag 7 oktober: 11de Wijkfeest.  Meer info later.

www.kleinantwerpen.be

Marleen Gijsel

Ben je geïnteresseerd in een 

‘brei- en naaiclub’ als  

gezellig avondvullend samenzijn ?

info: suzevdm@hotmail.com

De sokkel #2 De sokkel #1

Fonkeltocht

Fonkeltocht
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