
RONDRIT

DE KEMPEN

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw



Een Anders Bekeken rit voor de auto of motto van 120 km. Een 
dagvullend programma. Van potten met “3 oren” en “Stille Kempen 
plekjes”, langs koper, zink en zand, langs ijzeren wegen over 
waterwegen, naar kaas, bier en boter, op zoek naar het verhaal van 
de grote en kleine Kempenaar.

Start en einde: Olen centrum. Dit startpunt is slechts een suggestie. 
De route vormt immers een lus. Je kan overal inpikken op dit traject.

OLEN
Wie herinnert zich niet het ver-
haal van “de boeren van Olen” 
en “de pot met 3 oren” die spe-
ciaal voor het bezoek van keizer 
Karel moest gemaakt worden... 
Het verhaal ging namelijk 
dat de keizer in hoogsteigen 
persoon moest kunnen proeven 
van het plaatselijk gebrouwen 
bier van het “gewone volk”, en 
men wilde hem dat vocht deftig 
aanbieden. Dus moesten er 2, 

neen 3 of zelfs 4 oren aan de pot, om de keizer op een beleefde manier de 
pot te overhandigen. 
Maar wij zijn niet hier om over de “grote heren” te vertellen, maar wel 
over de kleine heren (en dames) van deze streek, meer bepaald de 
Kempense werkmens (m/v). Zij zijn in deze rit heer en meester van het 
verhaal. 

We rijden meteen richting Geel, langs de Bulestraat, Hoogbuul, 
over het kanaal, Neerbuul en dan rechts richting Punt en Geel. (Niet 
vergeten: we zijn in België, dus altijd opletten voor tijdelijke en 
plaatselijke omleidingen door wegenwerken.) 
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Suggestie: wie over een GPS beschikt kan hier navigeren naar Gompel.  
Zo volg je soms links, soms rechts de spoorlijn van Geel naar Mol.  
Die spoorlijn loopt zelfs nog verder richting Rhurgebied in Duitsland.  
Dit stukje spoorweg maakte deel uit van de IJzeren Rijn. We komen er later 
nog op terug. Maar nu eerst aandacht voor: 

GOMPEL

Net voor de brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen duikt de 
schouw van wijlen Glaverbel op. 

Vandaag de dag beter gekend 
als AGC Kempenglas. Neem 
even de tijd om traag voorbij te 
rijden. Links van de weg ontdek 
je nog het oorspronkelijke 
gebouw.
Wie vanavond na een heerlijke 
Kempenrit thuis komt en een 
wat oudere woning heeft met 
de originele dubbele beglazing, 
moet eens kijken naar de 
binnenkant van de glasrand. 

Mogelijk vind je daar de naam “Thermopan”. Als dat het geval is weet 
je bijna zeker dat het glas – met destijds 20 jaar garantie – in de oude 
fabriek van Glaverbel werd gemaakt. 

Wie tijd heeft, kan rechts even halt houden in de straat tegenover 
het gebouw. 

Daar ontdek je een huidige werf in restauratie: het Casino van Gompel. 
Het gebouw werd in opdracht van de glasfabriek in 1925 ontworpen 
als fabriekshotel om de vele gespecialiseerde Waalse arbeidskrachten 
logies te verstrekken. Die “gespecialiseerde arbeidskrachten” zouden we 
vandaag kunnen benoemen als ingenieurs en kaderleden. De arbeiders 
van de fabriek woonden in de kleine woningen rondom de fabriek. Alles 
samen was het de Glaverbel-site. 
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Enkele jaren geleden werd dit 
gebouw verkocht. Met steun 
van de gemeente wordt het nu 
gerestaureerd door vrijwilligers. 
Doel is om het gebouw in zijn 
oude glorie te herstellen en er 
een ontmoetingscentrum van 
te maken, met cafetaria en 
vergaderzalen. 

We hernemen onze rit richting Wezel. We blijven rechtdoor rijden tot 
we voor ons een ijzeren brug en de fabriek van Nyrstar zien verschij-
nen. Net voor de brug rechtsaf, de parking op. Neem even tijd om uit 
te stappen.

Het huidige Nyrstar was vroeger de zink- en non-ferrofabriek van Vieille 
Montagne. Vanop de parking loont het de moeite om even in de ach-
terliggende wijk een kijkje te nemen. Je rijdt hiervoor vanop de parking 
rechtdoor, het kanaal links van jou houdend. Zo kom je automatisch in 
wat vroeger de cité van Vieille Montagne was.
Heel wat woningen hier zijn gebouwd en vernieuwd naar beeld en 
maatstaf van de hedendaagse leef- en woonnormen. Hier en daar zie 
je nog woningen die nog wat authenticiteit hebben, waardoor we ons 

in gedachten even kunnen 
verplaatsen naar het jaar 1971, 
ten tijde van de staking bij 
Vieille Montagne. 
Wie nieuwsgierig is over wat er 
zich in en om de fabriek voor 
de arbeiders heeft afgespeeld, 
moet vast eens op een druilerige 
dag de moeite nemen om de 
film ‘Groenten uit Balen’ te 
bekijken. Die film is trouwens 
gebaseerd op een in oorsprong 
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geëngageerd toneelstuk van schrijver Walter Van Den Broeck. We willen 
hem hier zeker ook vermelden, omdat net hij voornamelijk schreef over 
de Kempense volksmens. 
Wie na deze rit zijn gedachten wil verplaatsen naar het leven van een 
kind in één van de Kempense cités, kan best even googlen naar Walter 
Van Den Broeck en zijn boek ‘Brief aan Boudewijn’. Daarin beschrijft 
hij minutieus het interieur van het arbeidershuisje waarin hij als kind 
woonde. Dat was in de Olense cité, waar we straks nog langs rijden. 

Rij terug tot aan de brug en de fabriek van Nyrstar, en kies deze keer 
om het kanaal rechts van je te laten liggen. 

Door de bomen en het groen rechts van je zie je hoe groot de fabriekssite 
was en nog steeds is. Merk op dat doorheen gans deze rit natuurgebied 
en industriegebied elkaar steeds afwisselen.

Vervolg je weg richting Postel-Abdij. Hiervoor nemen we een stukje 
van de N71, gedurende ongeveer 2 km. Daar neem je rechts de N136 
richting Abdij-Postel.

Blijf deze weg verder volgen en je komt automatisch tot bij de abdij, 
maar neem de tijd om te genieten van de omgeving. Want je komt 
zo dadelijk in het land van de zandwinning terecht. Vandaag zijn hier 
onder meer stukjes natuurgebied, recreatiemogelijkheden en zelfs een 
Sunparks om een heerlijke vakantie met kinderen door te brengen. Het 
Zilvermeer is ook de plaats waar jaarlijks Pennenzakkenrock plaatsvindt. 
Toch zijn deze vijvers tussen Mol en Lommel geen natuurlijke vijvers. 
Je moet je even proberen voorstellen dat heel dit gebied jarenlang met 
bulldozers en schepkranen werd omgewoeld om te delven naar het witte 
zand. 
Een extra tip voor wie geluk heeft met mooi weer: Neem even voorbij de 
brug de afslag links richting Witgoor, naar Sas-4. Daar wacht jou een 
toren die je kan beklimmen. Bovenop de toren heb je een fenomenaal 
zicht op de putten en de kruising van kanalen. Onderaan de toren kan je 
op weekdagen een tentoonstelling bezoeken over het witte zand. 
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Brug over het kanaal 
Herentals-Bochelt
Het begon allemaal enkele jaren 
na de Belgische onafhanke-
lijkheid van 1831. Een schipper 
uit Antwerpen kwam langs 
het kanaal Herentals-Bochelt 
gevaren. Hij vervoerde zand en 
zag langs de dijken van het ka-
naal het witte zand. Dat was er 
blijven liggen nadat het kanaal 
was uitgegraven. Hij nam een 
staal van het zand mee naar zijn 
leverancier en het zand bleek 
van hoogwaardige kwaliteit te 
zijn. Dat vond de schipper best 
wel interessant en dat was het 
begin van een rijkeluisbestaan. 
Stanislas Emsens zag brood in 
het zand. 

De familie Emsens, oprichter en eigenaar van de huidige multinational 
SCR-Sibelco, behoort intussen tot één van de rijksten van het land. Het 
vermogen van de familie: zowat 3,3 miljard euro. Dat zijn zo ongeveer 
16 000 arbeiderswoningen ter waarde van 200 000 euro. “Hoe een dub-
beltje rollen kan”, zouden ze in Nederland zeggen, maar weet dat aan de 
basis van deze ontzaglijke rijkdom de handenarbeid van vele Kempense 
arbeiders ligt. 
Het huidige Zilvermeer werd reeds uitgegraven voor 1870. Van bulldozers 
en zandscheppers was in die tijd nog geen sprake: alles gebeurde met 
handenarbeid. Arbeiders moesten het zand met staken en juttezakken 
uit het slijk scheppen. 
Nog enkele pittige details. Eén van de broers van de oorspronkelijke 
familie Emsens richtte later Etex op met Eternit in Kapelle op den Bos 
als bekend bedrijf. De kleinzonen van Stanislas Emsens verwierven via 
koning Albert II de titel van baron. Eén van de nazaten huwde met een 
nichtje van staalbaas Yves Boël. 
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We naderen stilaan, doorheen 
bosrijk gebied, de Abdij Van 
Postel. 

Ook hier zijn er wandel en pick-
nick mogelijkheden. Maar wie zijn 
“schoofzak” thuis vergeten is, kan 
ook in één van de eetgelegenheden 
vlakbij de abdij proeven van brood, 
kaas en bier van de paters. In de 
abdijwinkel kan je het bekende 

paterproduct kopen. Brouwen gebeurt vandaag niet meer door paters, 
maar door arbeiders en bedienden in de Affligem Brouwerij BDS (Heine-
ken) in Opwijk. 

Twee opties voor het vervolg van de rit. 

Optie 1: Voor de Abdij ga je rechts richting Reusel (NL) en verder via 
Hooge Mierde naar Poppel en Baarle-Hertog.

Hier kies je voor een rit op Nederlands grondgebied, langsheen vele grote 
landbouwbedrijven, zowel oude als nieuwe. Ze lijken allemaal gigantisch 
groot. 

Optie 2: Voor de Abdij ga je links richting Retie - Arendonk - Weelde 
en Baarle-Hertog. 

Hier kies je eerder voor Belgisch grondgebied doorheen natuur, bos en 
heide. Hier kan je uren wandelen, in de Stille Kempen.

“In de stille Kempen op de Purperen Hei”, je weet wel… “staat een eenzaam 
huisje met een berk erbij.”

Maar voor je gezellig begint te zingen achter het stuur, toch even dit: het 
bekende liedje werd geschreven door Armand Preud’Homme. Die was 
enkele jaren organist in Geel en schreef heel wat Vlaamse liedjes over 
de Kempen. Een tijdlang was hij ook dirigent van de Vlaamse harmonie 
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Geel. In het muziekstuk ‘Kempenland’ begon de tekst als volgt: “Kem-
penland aan de Dietsche kroon wonderfrisse perel”. Omwille van deze 
tekst werd hij beticht van collaboratie sympathieën. Hij werd in 1948 
zelfs veroordeeld, maar een jaar later door het hof van beroep weer vrij 
gesproken. 

Smokkelgebied
Langs beide trajecten rij je doorheen 
smokkelgebied. Ofwel langs Nederlandse 
zijde ofwel langs Belgische zijde. 
Dit gebied was jarenlang de place to be 
voor smokkelaars. In twee richtingen zelfs. 
De prijsverschillen voor allerlei etenswaren 
waren soms erg groot, waardoor de door-
gaans arme bewoners van de streek een 
centje probeerde te verdienen aan het over 
de grens brengen van goedkope Belgische 
producten of net andersom. Van Nederland 
naar België ging het destijds over bijvoor-
beeld klompen, en in de andere richting ging 

het vaak over boter. De bosrij-
ke omgeving en de wegeltjes 
er doorheen maakte het voor 
de douane erg moeilijk om de 
smokkelpraktijken aan banden 
te leggen. 
Grensarbeid
Vandaag zijn er wel wat 
werknemers die in Nederland 
wonen en in België werken, of 

andersom. Grensarbeiders zijn mensen die dagelijks de grens over rijden 
voor woon-werk-verkeer. Ze hebben zelfs een speciaal statuut, dat zijn 
voor- en nadelen heeft, zowel voor werknemers als werkgevers. 
Arendonk en de sigaar 
Wie aan sigaren denkt, denkt vandaag waarschijnlijk meteen aan 
Cuba. Doch Vlaanderen, en zeker de Kempen had destijds vele sigaren-
fabriekjes. Arendonk was zelfs lange tijd het centrum van de Belgische 
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sigarenindustrie. En hoewel Arendonk misschien niet zo bekend klinkt in 
onze oren, willen we er in ons Anders Bekeken verhaal toch ook even bij 
stilstaan. 
De zanderige bodem in gans het kempisch gebied was niet voor alle ge-
wassen en teelten geschikt. De Kempen is daardoor ook lang een arme 
streek geweest. In de 19de eeuw stond in de meeste huisgezinnen een 
weefgetouw. De Kempense families verkochten hun goed in Antwerpen. 
Maar de uitvinding van de breimachines zorgde voor een overschakeling 
op sigaren. 
Reeds vanaf 12 jaar mochten de jongens aan de slag in de kleine siga-
renfabriekjes, waar ze eerst leerde ‘strippen’ (het verwijderen van de steel 
en de hoofdnerf uit het blad van de tabaksplant). Eens ze dat onder de 
knie hadden, konden ze overgaan tot ‘bosjes’ maken (het vulsel van de 
sigaar klaar maken). Rond hun 16de waren ze dan volleerd sigarenmaker. 
In de Torenstraat (een zijstraat van onze route) kan je nog het oude 
gebouw zien van sigarenfabriek P.P. Rubens.
De socialistische beweging bleef lang buiten spel in de Kempen. Aren-
donk was hierin echter een uitzondering. In 1891 begonnen de sigaren-
makers zich met mondjesmaat te organiseren. Zo is er het verhaal van 
een zekere M.V.K. die strooibriefjes, ondertekend met deze initialen, aan 
de kerk verspreidde onder de sigarenmakers om hen op te roepen zich 
voor 0,25 fr. per week lid te maken van de vakbond. 
Tussen 1896 en 1912 woedde er een heuse strijd tussen de katholieke 
bond en de socialisten. Sigarenmakers in verschillende fabrieken legden 
geregeld het werk neer. Soms met, maar vaak ook zonder succes. 
Patroons waren ook toen redelijk hardnekkig om toegevingen te doen. 
Zo is er het verhaal van zes arbeiders die prompt werden ontslagen toen 
ze loonsopslag vroegen. In een ander verhaal verhuisde de patroon zijn 
fabriek simpelweg naar Limburg. 
Wie vandaag zou denken conflicten tussen werkgevers en werknemers 
moeilijker zijn dan ooit, weet bij deze dat het meer dan 100 jaar geleden 
zeker niet eenvoudiger was. 

Tip: In Arendonk kan je ook een sigarenmuseum bezoeken. Informeer 
vooraf bij www.heemkringarendonk.be wanneer het open is.
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We vervolgen onze weg langs 
de N118 via Weelde naar Baarle 
Hertog - Baarle Nassau.

Een plekje België in Nederland, en 
Nederland in België. Baarle is uniek 
in haar tweevoud, twee gemeente-
besturen met twee burgemeesters, 
twee postkantoren en twee 
scholen. Wie hier even door de 
straten wandelt, loopt waarschijnlijk 

geregeld over de grens. De kleine man en vrouw, Belg en Nederlander, 
zijn hier “één” en toch staat dit een beetje in contrast met hoe wij vaak 
denken over andere nationaliteiten, of meer zelfs: hoe we denken over 
Vlamingen en Walen en eenzelfde land. 

Van Baarle rijden we richting Turnhout langs de N119. 

Opnieuw langs natuurgebied. (Let op, want je zit op een weg met 
redelijk wat doorgaand verkeer.) Nog een eindje voor je Turnhout nadert, 
ongeveer waar de “Steenweg op Baarle-Hertog” overgaat in “Klein 
England” duikt aan de rechterkant van de weg een merkwaardig pand 
op. Wie nog tijd heeft kan zich best even parkeren op de parking van het 
bezoekerscentrum “Klein England hoeve”. 
Sinds 1991 is de hoeve de thuisbasis van vzw Trefpunt Toreke, een 
vereniging die werkt rond kansarmoede. Maar de hoeve en de omliggen-
de gebouwen, natuurschoon, en akkers kennen een rijke geschiedenis. 
“England” zou een Middelnederlands woord zijn voor weiland of akkers 
die bij een dorp hoorden. De gebouwen maakten een tijdje deel uit van 
de blekerij Borghs-Van der Heijden. De tijk werd destijds (halverwege 
19de eeuw) hier in de buurt gebleekt op de vennen. Het venwater in de 
omgeving was zo zuiver dat het textiel een perfecte witte, verzilverde en 
glanzende kleur kreeg. De blekerij telde destijds 30 à 40 arbeiders. 
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TURNHOUT
Turnhout vind je ook als wandeling in ons Anders Bekeken wandelaan-
bod. Voor een andere keer misschien, en zeker de moeite waard. 
Wie van heel ver uit Vlaanderen komt, moet misschien overwegen om 
naast zijn “schoofzak” ook “tent en seuzeke” mee te brengen. Dan heb je 
zeker tijd om in Turnhout het speelkaartenmuseum te bezoeken. Want 
“kaarten” en “kaart spelen” past wel in ons verhaal. Het was immers 
het tijdverdrijf van de werkman. De lange koude en donkere avonden 

in werkmansgezinnen boden niet veel 
ander tijdverdrijf dan een spelletje kaarten. 
In menig café werd na de werktijd bijna 
dagelijks een kaartje gelegd. 
Cartamundi is heden ten dagen de bekend-
ste fabrikant van allerlei kaartspellen. De 
klassieke speelkaarten – nen boek koate – 
kreeg je voor de jaren 1980 soms cadeau als 
promotie bij één of ander product. Vandaag 
is zo’n geschenkje een zeldzaamheid 
geworden, maar het bestaat nog wel. Ter 
illustratie eentje van Royal Canin (katten-
voer), gedrukt door Cartamundi. 

Wie de dag stilaan op zijn einde ziet lopen, kiest dus best voor de 
ring (R13) rond Turnhout, tot je de afslag Gierle ziet. Je bent nu op de 
N 140. 

Net voor je de oprit naar de autosnelweg ziet, passeer je langs de oude 
site van wat ooit de Philipsfabriek was (links van de weg). 

Van Gierle naar Tielen en Lichtaart. 

Voor de zoveelste keer op deze rit van industrie naar woongebied en 
tegelijk door stukjes natuur waar de stilte van de Kempen weer even de 
bovenhand neemt. 
Wie dorst heeft of nood aan een korte plaspauze, kan even voorbij de 
dorpskern van Lichtaart uitkijken naar het bordje “Floreal-Kempen” aan 
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de rechterkant van de weg. Je komt er terecht midden in het bos waar 
camping Floreal zijn stekje heeft. Vele jaren werden in de gebouwen, 
waar ook een cafetaria is, lessen gegeven aan beginnende en ervaren 
vakbondsmilitanten. Honderden ABVV-delegees van bedrijven in de 
Kempen werden hier gevormd tot volwaardige vertegenwoordigers van 
de werkvloer. 
Wie geen dorst had, kan zijn rit vervolgen tot je de wegwijzer “Bobbe-
jaanland” tegenkomt. Sla linksaf en rij langsheen ’t plezantste land van 
Vlaanderen. We zijn in Lichtaart. Het was Bobbejaan Schoepen – ja 
hoor, de man met de cowboyhoed van “de lichtjes van de Schelde” – die 
hier een stukje grond kocht om zijn “kleine” theater op te richten. De 
grond was hier toen spotgoedkoop, bijna moerasgebied eigenlijk. Maar 
Bobbejaan en later zijn zoon had grootstere plannen. “De lichtjes van de 
Schelde” werden gaandeweg vervangen door heuse attracties. Vandaag 
is het pretpark in handen van een Spaanse pretparkengroep, waar vele 
Kempenaars werk verrichten in seizoensarbeid, in enkele vaste jobs, 
maar ook vooral in interimjobs en flexijobs. 
Lichtaart heeft nog andere wetenswaardigheden. Links van de weg 
ligt de Snepkesvijver, wederom recreatiegebied, met heel wat moge-
lijkheden. De plaatselijke Kempenaar zal de vijver en het gebouw zich 
mogelijk beter herinneren als dancing ‘Lachriet’ of ‘Cobra’. 
De bossen van Lichtaart hebben nog een speciaal verhaal. In 1936 was 
er in de fabriek van Umicore, waar we straks nog passeren, een 13-weken 
durende staking voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De staking 
werd beëindigd met een charge van de rijkswacht nadat ze de stakers 
had verdreven in de bossen van Lichtaart. Heel wat arbeiders bleven ge-
wond achter in de bossen. In 1937 werd een fabriekscommissie opgericht. 
In 1952 spreken we pas van een echte syndicale delegatie. 
We zouden doorheen heel deze rit bijna kunnen zeggen: neem een ganse 
week de tijd om alles te ontdekken, maar we willen door richting eind-
punt van deze rit om eerst nog even halt te houden in Sint-Jozef-Olen. 
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SINT-JOZEF-OLEN
Het lijkt een gehucht, een wijk, in vogelvlucht zelfs dichter bij Herentals 
dan bij Olen zelf. Je bent er zo voorbij (!) 

Hou het bordje naar de fabriek van Umicore in de gaten en sla tijdig 
rechts af (Kasteelstraat – Watertorenstraat). 

Net zoals in Gompel bij Glaverbel of in Mol-Wezel bij Nyrstar (Vieil-
le-Montagne) vind je ook hier rechts van de weg de fabriek langsheen 
het kanaal, en links van de weg de overblijfselen van de cité waar het 
arbeidersvolk woonde (en nog steeds woont).  

Neem de straat links van de weg tegenover de ingang en kijk uit 
naar de Koperstraat (dit is de eerste straat aan de linkerkant). 

Het is hier, in huisnummer 45, waar Walter Van Den Broeck als kind 
woonde – de schrijver van de al eerder vermelde boeken ‘Groenten uit 
Balen’ en ‘Brief aan Boudewijn’. 
Zowel het kanaal als de IJzeren Rijn, waar we eerder al langs reden, 

spelen een rol in het ontstaan van 
de fabriek. En eigenlijk geldt dit voor 
bijna alle stukjes industrie die we 
doorheen onze tocht ontdekt hebben. 
Waterwegen en ijzeren wegen waren 
van cruciaal belang voor het vervoer 
van materiaal en grondstoffen vanuit 
o.a. Congo en Katanga. 
Union Minière, de fabriek van Jozef 
Leemans, pootte hier in 1912 zijn bron 
van een later rijkelijk leven neer. In 
1908 was hij al gestart met een fabriek 
in Oud-Turnhout. In 1913 werd Sint-
Jozef-Olen een op zichzelf bestaande 
parochie omdat Jozef Leemans er de 
cité met arbeiderswoningen liet bou-
wen. Het vervolg van Union-Minière 
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– het latere Umicore en het huidige Aurubis – zit nog steeds in de koper-
wereld. Koper blijft een gegeerd goedje, getuige daarvan de berichten 
over koperdiefstallen ergens op de ijzeren weg. 

Wie nog meer wil weten over Olen, koper, de keizer of de potten  
met 3 en 4 oren kan eens deelnemen aan onze Anders Bekeken 
wandeling door Olen.

Een Olense legende als uitsmijter: De Olenaars verplaatsen hun kerk

De driekantige boeren uit Sint-Jozef-Olen wilden niet langer uitgelachen 
worden omdat hun kerk niet in het midden van de parochie stond. Alle 
mannen kwamen op een zomeravond bijeen aan de kerk en begonnen 
onder de deskundige leiding van de onderpastoor Dirckx tegen de kerk te 
duwen.

“Eentweedrie: Ja! Eentweedrie: Ja!”

Boer Baart kreeg het er behoorlijk warm van. Hij trok zijn jas uit en rolde 
zijn hemdsmouwen op. Even later passeerde er een bedelaar. “Een ge-
schenk uit de hemel! Mijn gebeden zijn eindelijk verhoord!” riep hij, en ging 
meteen met de jas aan de haal. 

Toen de duisternis begon in te vallen, kreeg boer Baart het koud. Hij wilde 
zijn jas weer aantrekken maar kon hem niet meer vinden. “Jongens, het 
spijt me,” zei hij, “maar we moeten de kerk een eindje terugduwen, want 
mijn jas zit eronder. 

Uit ‘De driekantige boeren’ van Walter Van Den Broeck

Ga even terug naar de Gestelstraat en vervolg opnieuw de route.  
Het rond punt gewoon oversteken langsheen ‘Den Bastiaan’.  
Je komt nu aan het sas. Neem links de Industrielaan. Ga aan het 
volgende kruispunt rechts de Bulestraat in. 

We zijn inmiddels op enkel rij-seconden verwijderd van de plek waar we 
vanmorgen vertrokken: Olen centrum, waar deze rit ook ten einde komt. 
We hebben zo goed als heel de Kempen doorkruist, en toch valt er nog 
veel meer te ontdekken. Zeker op vlak van natuurgebied en recreatie. 
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Maar we wilden voor deze autorit van een ganse dag de focus leggen op 
verhalen en leuke onderweg-dingetjes van de kleine mensen: de Kem-
pense werkman/vrouw die deze rit tot leven bracht.

PARCOURS 
Olen en de potten —> Geel —> Mol —> Gompel en Glaverbel —> Wezel en 
Groenten uit Balen —> Zandwinningsgebied van de Familie Emsen —> 
Abdij van Postel —> Arendonk en sigaren, grensarbeid en 
smokkelaars —> Baarle en de enclaves —> Turnhout: tijk, papier en 
kaarten —> Lichtaart van Floreal en Bobbejaan —> Sint-Jozef-Olen, 
koper en de kerk die niet in ’t midden staat. 
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Bedenkingen
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BESTEL OOK ONZE ANDERE 
ANDERS BEKEKEN BOEKJES

KORTRIJK ANDERS BEKEKEN
Over textielbaronnen, begijnen en beluiken.

OOSTENDE ANDERS BEKEKEN 
Over Leopold II, street art en de Rode Vloot

TOER DEN BOUGIE IN BORGERHOUT
De strijd voor het algemeen stemrecht

MECHELEN ANDERS BEKEKEN
Een rondrit van 100 km: van Carolus bier tot Jack-Op, langs 
Pallieter en De Witte, brouwers, bus- en autobouwers, groente-
telers, diamant bewerkers en kaasmakers…

BESTELLEN ? 

Eén adres: www.linxplus.be. Digitale versies kan je downloaden 
via de link. Papieren versies krijg je op aanvraag thuisgestuurd.

WANDELING

OOSTENDE

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw

PROTEST!
18 april 1893. Het parlement verwerpt algemeen 

enkelvoudig stemrecht. Het recht om te stemmen 

blijft dus  beperkt tot wie een hoge “cijns” of 

belasting betaalt, het cijnskiesrecht. Hierdoor  

heeft maar 1% van de bevolking stemrecht.

De Belgische Werkliedenpartij (BWP) legt zich 

daar niet bij neer en roept een algemene staking 

uit. Meer dan een kwart miljoen mensen leggen 

het werk neer, ook in de Haven van Antwerpen. 

Meerdere havenarbeiders worden opgepakt bij 

schermutselingen. 

De toegang tot de Haven wordt geblokkeerd. 

Bijna 4000 betogers zetten daarop koers richting 

kaarsenfabriek de Roubaix-Oedenkoven, beter  

STEMRECHT VOOR IEDEREEN!

bekend als “Den Bougie”, één van de grootste 

industriële bedrijven in Borgerhout. 

De directeur van de fabriek meldt de demonstranten 

dat het uitgesloten is dat de arbeiders van de 

kaarsenfabriek zullen staken. Het is olie op het 

democratisch vuur. Rellen breken uit. De gewapende 

troepen schieten met scherp.  Er vallen vijf doden 

onder de arbeiders: Gustaaf Herreygers, Neel Bisschop, 

Jef Van Diependael, Filip Bossiers en Benedictus Van de 

Ven. Een paar tientallen betogers zijn gewond. 

EEN COMPROMIS
Het nieuws over het drama in Borgerhout bereikt 

de Kamer. De socialistische BWP kan de katholieke 

regering tot een akkoord dwingen. ‘s Nachts nog komt 

het tot een Belgisch compromis: een meervoudig 

algemeen stemrecht voor alle mannen ouder dan  

25 jaar. Mannen die een huis bezitten, meer belasting 

betalen en een diploma van middelbaar onderwijs 

hebben behaald, krijgen één of twee bijkomende 

stemmen.

De afschaffing van het cijnskiesrecht is voor de BWP  

en de vakbonden een historisch moment in de strijd  

om het algemeen enkelvoudig stemrecht. Het aantal 

stemgerechtigden wordt met deze beslissing 

vertienvoudigd. 

Maak kennis met ‘Den Bougie’, een stukje erfgoed uit de rijke geschiedenis van de arbeiders-

beweging. Wat heeft deze oude kaarsenfabriek in hartje Borgerhout te maken met de invoering 

van het algemeen stemrecht?

KEN JIJ HET VERHAAL VAN  

DE STRIJD OM DEMOCRATIE?

We nemen je mee naar Borgerhout aan het einde van de 19de eeuw. Zo ontdek jij het Borgerhout 

waar deze opstand plaatsvond!

Invoering van het algemeen meervoudig 

stemrecht voor mannen na een 

staking waarbij in Mons en Borgerhout 

verschillende doden vielen.

In 1921 krijgen vrouwen stemrecht voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het duurt echter 

nog tot 1949 alvorens ze hun stem ook mogen 

uitbrengen voor de Kamer en de Senaat. 

Het land is nog niet helemaal bevrijd als de voorlopige regering 

in het kasteel van Loppem beslist om de parlementsverkiezingen 

van november 1919 volgens de principes van het algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen te organiseren. 

In 1981 wordt de 

kiesgerechtigde leeftijd 

verlaagd van 21 naar 18 jaar. 

Door het verdrag van Maastricht 

krijgen vanaf 1999 ook EU-burgers 

het recht om in ons land voor de 

gemeenteraad te stemmen.

1981 1999 2004

1893 19191918 1921 1949
Sinds 2004 geldt dit recht ook 

voor niet-Europese migranten die 

minstens vijf jaar in België verblijven. 

is een samenwerking tussen Curieus en Linx+ 

met steun van het District Borgerhout.

Vu: Carolien Moens, Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen

Den Bougie,  
de kaarsenfabriek in hartje 

Borgerhout was in 1893 het  

decor van de strijd om meer 

democratie.

TOER
DEN
BOUGIE

TOER
DEN
BOUGIE

www.curieus.be
www.linxplus.be
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WANDELING

KORTRIJK

Eigenzinnig  

door de geschiedenis  

van de kleine man  

en vrouw

EIGENZINNIG  & LINXLUSTIG
door de geschiedenis  van de kleine man  en vrouw

RONDRIT

MECHELEN
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KEN JE ONZE ANDERS 
BEKEKEN-WANDELINGEN AL? 

Aalst / Antwerpen / Bergen / 
Blankenberge / Borgerhout / 
Brugge / Brussel / Charleroi / 
Genk / Gent / Hasselt / Koekel-
berg / Leuven / Luik / Mechelen / 
Molenbeek /  Oostende / Turnhout / 
…
Met kant en klare stadswandelingen 
en fietstochten serveert Linx+ je de 
geschiedenis van de gewone man 
en vrouw. Stap voor stap, omdat 
die geschiedenis compleet vergeten 
wordt. Met onze wandelingen gaan 
we voorbij aan het anekdotische 
en komen we tot wat voor Linx+ de 
essentie is: de emancipatie van de 
kleine man en vrouw. Saaie tochten? 
Neen, absoluut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire doen we tege-
lijk in uw soep. Er is elke maand een 
wandeling waarop je individueel kan 
inschrijven. Op aanvraag organiseren 
we onze wandelingen en fietstochten 
ook voor groepen.

COLOFON
Linx+ vzw
Hoogstraat 42
1000 Brussel

 02 289 01 80 

 info@linxplus.be 

 www.linxplus.be 

 www.linxplus.be/nieuwsbrief

 www.facebook.com/linxplus

 www.instagram.com/linxplus

Ontvang onze tips  
voor je vrije tijd
Benieuwd naar het andere 
vrijetijdsaanbod van Linx+? 
Abonneer je via onze website 
op de digitale nieuwsbrief en 
ontvang elke maand verse tips 
in je mailbox.

v.u.: Caroline Copers
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Concept & vorm: Linx+ / november 2020
Foto’s: © Linx+/Nadia Market, cover: de Bai-
leybrug (1944) is één van de laatste originele 
exemplaren (zie p 6).
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