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Antwerpen, van gouw tot provincie1 

Ward Ruyslinck, 1972 

Voor mijn grootvader van vaderszijde waren de Broechemse beemden het einde van de 
wereld. Hij had nooit een voet buiten zijn dorp gezet en ik ben er zeker van dat de 
Witheren van Postel, over wie hij in zijn missiealmanak had gelezen dat ze de 
Afrikaanse kinderen gingen leren lezen en schrijven, aan de rand van zijn verbeelding 
schemerden tot een soort van mystieke Vlaamse Chinezen die de Zuidpool gingen 
bekeren. Mijn vader daarentegen sprong roekeloos over de denkbeeldige lijn die het 
einde van de wereld moest aangeven: hij ging mijn moeder opvrijen in Lier, trouwde 
met haar in Antwerpen en verwekte mij in Berchem. Later, in de herfst van zijn leven, 
liet hij zich zelfs verleiden tot gezelschapsreizen naar de Zwitserse Alpen en naar 
Schloss Neuschwanstein. Hij behoorde al tot een andere generatie: de gewraakte 
getuigen die uit twee wereldoorlogen en twee Pyrrusoverwinningen geleerd hadden, dat 
de grenzen van een stad, een provincie en een land samenvallen met de grenzen van het 
menselijk hart, die niet door geometrische plans en politieke verdragen bepaald worden. 
Toch heb ik altijd willen weten wat hij, die nooit gevlogen en ook nooit het oude 
continent verlaten heeft, moet gedacht hebben toen hij mijn ansichtjes uit Montreal, 
Buenos Aires, Moskou en Tbilisi ontving. Zou hij zich niet hebben gevoeld als de oude 
man in de Chinese volkslegende, die begonnen was met het weggraven van de hoge 
bergtop die hem het uitzicht naar het Zuiden benam? Zou hij zich niet diep ongelukkig 
en misschien zelfs verraden hebben gevoeld, toen hij me als een volwassen Nils 
Holgersson op de rug van een viermotorige zwaan over zijn bergtop naar het Zuiden zag 
vliegen? Werd hij niet bevangen door een kosmische angst bij de gedachte aan de 
mogelijkheid, dat er helemaal geen grenzen aan de wereld waren en dat het kasteel 
Bossestein, de groen bekroosde spiegel van zijn jeugd, evenals Neuschwanstein een van 
de duizenden luchtkastelen was die de menselijke verbeelding had gebouwd op de 
fundamenten van een in puin gevallen maatschappij? 

Ik heb het hem nooit gezegd, maar telkens als hij me in Noord-Amerika, Zuid-
Amerika of Oost-Europa waande, was ik juist dichter dan ooit bij hem, in het groene 
hart van de provincie Antwerpen, dat op de Belgische landkaarten omschreven wordt 
als de Kempen. De ijzige Sint-Laurensrivier, de eindeloze pampa en de woeste 

bergpassen van de Kaukasus hebben geleidelijk 
de wortels van mijn voortbestaan blootgelegd. 
De beelden en landschappen van een verre, 
vreemde wereld zijn telkens weer ineen 
gevloeid tot de omtreklijnen van een vredig, 
aards woongebied, waar nooit om gevochten 
werd door de grote mogendheden sinds de 
Eburonen2 er door Caesar verdreven werden en 
de Taxandriërs en Bataven er zich gingen 
vestigen: het Arcadië van mijn voorvaderen, 

 
1 In: Antwerpen Provincie, Toeristische Federatie/Economische Raad/Cultuurdienst van de provincie Antwerpen, 
Lannoo, Tielt-Utrecht, 1972. In dit document door FdV geïllustreerd en van voetnoten voorzien. 
2 De Eburonen was een volksstam in de Kempen, die rond 50 v.Chr. door Caesar vrijwel geheel werd vernietigd. 
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het land van Nete en Aa, een tache de beauté 
benoorden de vijftigste breedtegraad. Reizen is 
blijkbaar een manier om datgene, wat men 
achterlaat, dichterbij te brengen en 
onvoorwaardelijker te bezitten. Het is bovendien, 
behalve een gelegenheid om de toekomst te 
verkennen, een uitzonderlijke kans om het 
verleden te heroveren. Voltaire3 wist het al: “plus 
je vis l’étranger, plus j’aime ma patrie.” 

Inderdaad. Nergens heb ik heftiger verlangd 
naar de herfstige pijnbossen vol zoete harsgeuren en de zonnige zandheuvels vol paarse 
hei, naar de rustieke knuppelbruggen en de oude watermolens en de schilderachtige 
knotwilgen langs de molenbeek en de roerloze hengelaars aan de oevers van het kanaal, 
als toen ik over de verhoogde achtbaan de grauwe skyline van Montreal tegemoet reed. 
De houtvlotten op de Sint-Laurens konden me nauwelijks van mijn heimwee genezen, 
want de Sint-Laurens is de Schelde niet, en de lucht en de wolken boven de stroom 
waren anders, en de bomen waren niet door Vlaamse bijlen met Vlaamse vloeken 
geveld. In Buenos Aires heb ik voor het eerst van mijn leven, samen met enkele 
Vlaamse emigranten, op het terras van een café aan de Avenida de Mayo hardop zitten 
dromen van de Kalmthoutse hei met haar slatten en vennen, de liefelijke Scheldedorpjes 
tussen Hingene en Sint-Amands, het Rivierenhof te Deurne, het Zilvermeer te Mol, het 
idyllische Malesbroek in de buurt van Geel, de bloemenvelden van Zandvliet en de 
reigerskolonie van Berendrecht, stille waters en wakke gronden en ongerepte natuurlijke 
landschappen binnen de kronkelende dijken en groene waarden van een land dat elders, 
zoals Felix Timmermans het beschrijft in zijn smeuïg proza, “zo schoon ligt, ordelijk in 
voren en vlakken, lijk schone tapijten”. In Tolstoj’s landgoed Jasnaja Poljana, op een 
halve dagreis van Moskou, heb ik boer Wortel4 zijn pijp zien roken; hij heette 
waarschijnlijk Ivan of Pjotr, maar dat doet er weinig toe. Wat er wél toe doet is dat ik, 
toen ik mijn ogen sloot en diep ademhaalde, niet de Russische aarde en de humus van 
het Russische berkenwoud rook, maar de 
Vlaamse “klaver, het koren, het beekwater, de 
mest, de bloemen, de honing”… 

Het is dát waarschijnlijk wat ons tot eeuwige 
vreemdelingen maakt buiten de grenzen van ons 
vaderland: het geheimzinnige, zerpzoete filtrum5 
dat wij in onze jeugd hebben gedronken en dat 
is samengesteld uit de nevels van landschappen 
en herinneringen, het rijke aroma van een taal, 
de fermenten van een collectief verleden en de 

 
3 Voltaire verbleef regelmatig in het buitenland, gedwongen als banneling of vrijwillig op uitnodiging, dan wel 
uit lijfsbehoud om represailles op zijn uitspraken te ontlopen. Na verblijven in Londen, Leiden, Brussel, Berlijn, 
Genève, enz. verzuchtte hij: ‘Hoe meer ik het buitenland zag, hoe meer ik mijn vaderland liefheb.’ 
4 Boer Wortel, romanfiguur uit Boerenpsalm van Felix Timmermans met bijvoorbeeld de uitspraak: ‘Ik ben maar 
een arme boer, en ook al heb ik veel miserie gehad, toch is het boerenleven, het schoonste leven dat er bestaat. Ik 
wil nog met geen koning verwisselen.’ 
5 Het ‘zerpzoete filtrum’ dat de moeder van Ward hem te drinken gaf klinkt poëtischer dan ‘rinse toverdrank’. 

 
Reigersbos te Berendrecht 

 
Rivierenhof te Deurne 



 
– 3 – 

 

sappen van een wijdvertakte stamboom. De 
lotuseters behoren ten slotte tot de legende. 6 

Het filtrum, dat me door mijn moeder werd 
geschonken, was alleszins sterk gekruid met 
Lier. Niet zonder fierheid noemde zij zichzelf 
‘een geboren schapekop’.7 Zoals bij alle 
overgeplante en ingeplante Lierenaars riepen 
woorden als het begijnhof, de Zimmertoren, de 
Kartuizers, de Sint-Gummaruskerk, de Nete, 
het Spui en de Gevangenenpoort bij haar 
visioenen op, brachten namen als Isidoor 
Opsomer, Felix Timmermans, Tony 
Bergmann, Lode Van Boeckel, Jozef Arras, 
Ernest Vanderhallen en Antoon Thiry8 haar in 
een ijlende vervoering. ‘Lier, het oude Lier, 
met zijn witte gevels en blozende daken’ is 
voor de Lierenaar veel méér dan wat de 
reisgidsen en toeristische folders nuchter ‘de 
poort van de Kempen’ noemen; het is ‘een 
stukske van het paradijs’, en voor de diepst 
ingewortelden de navel van de wereld. Het is 
inderdaad niet moeilijk om op Lier verliefd te 
worden, als men het eenmaal gezien heeft ook 
zoals het vandaag is, zonder zijn begijntjes en 
kantwerksters, zonder zijn zomerse 
vergezichten tot aan ‘de purperen ruigte der 

Kloosterbossen’, zonder ‘de scheve, groenbemoste molens’ die ‘traag hun rode wieken 
keren boven een kring van geschoren linden’, zonder ‘de bruingeteerde schuiten’ die 
door blozende schippers voorbijgeboomd worden op de Nete, zonder ‘de karren 
dokkerend door de dreven’ en zonder ‘de schapen die nevens een lang, wit hof achter 
een boomgaard door twee venten geschoren worden’. Men moet de schoonste 
bladzijden van Timmermans en Thiry herlezen om te weten hoe Lier een halve eeuw 
geleden was, om de hartstochtelijke liefde van Pallieter, boer Wortel, Carolus en 
meester Vindevogel voor dit ‘stukske van het paradijs’ te kunnen begrijpen: alles 
‘bloost en blinkt’ er, de zon, de gezichten, de daken, het koper, het tin; alles spreekt er 
van het verleden, voor de eeuwigheid vastgebakken in gotische, laatromaanse en 
rococo-gebouwen; alles ruikt er naar vermufte heiligheid en vergeelde oorkonden, naar 
het fortuin van de lakenhandelaars en de privilegiën van de hertogen van Brabant. Zo 

 
6 De legende uit Homerus’ Odyssee. 
7 Een bijnaam voor een Lierenaar is Schapekop. Toen hertog Jan II in de 14e eeuw de Lierenaars wilde belonen 
voor hun hulp tijdens zijn strijd tegen de Mechelaren mochten ze kiezen: een veemarkt of een universiteit. Ze 
kozen voor het stapelrecht op vee, waarop de hertog zuchtte: “Oh, die schapenkoppen”. 
8 Opsomming van belangrijke inwoners van Lier: Isidoor Opsomer (Kunstschilder, 1878 – 1967), Felix 
Timmermans (Schrijver en dichter, 1886 – 1947), Tony Bergmann (schrijver en advocaat, 1835 – 1874),  Lode 
Van Boeckel (kunstsmid, 1857 – 1944), Jozef Arras (schrijver, 1890 – 1919), Ernest Vanderhallen (schrijver 
1898 - 1948). De schrijver Antoon Thiry was geen inwoner van Lier, maar was zo met Lier verbonden dat hij 
werd begraven op het Lierse Kloosterheidekerkhof, in de buurt van het graf van Timmermans. 

 
Zimmertoren, waarin de astronomische verwe-
zenlijkingen van uurwerkmaker en amateur-
astronoom Louis Zimmer werden ondergebracht.  
(foto Johan Mares (@Belgiumview) 
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was Lier op de drempel van het technologisch tijdperk, en zo was het blijkbaar ook al 
vier eeuwen geleden: ‘een fraeye ende lustighe stadt, met seer goedt, beleeft en wel 
bescheeden volck’, naar het getuigenis van de Italiaanse historiograaf Lodovico 
Guicciardini, tijdgenoot van Pieter Brueghel en van de gevreesde Maarten van 
Rossem.9 

Vandaag is Lier, zoals alle Kempense paradijzen, wat minder paradijselijk 
geworden: minder groen, minder blozend, minder ‘lustigh’, minder heilig en minder 
vredig. Een ‘village tentaculaire’ met versnelde hart- en polsslag, omsingeld door 
nieuwe industrieën en woonkwartieren, een beetje verhoerd en verloeder: door de 
nieuwe generaties met hun nieuw levensritme hun paganisme10, hun horizontalisme. De 
beiaard, de rammel en ‘de heldere klokkenklanken... als de blijde tong van het land’ 
worden overstemd door de daverende, zoemende, knetterende, knallende 
verkeersstroom, die het hart van de oude stad binnendringt als de slang in het paradijs 
en die van de smalle Antwerpsestraat een verstikkende gastunnel maakt. Het neefje van 
juffrouw Symforosa is benoemd Sales Promotion Manager en de wonderbare viswaters 
van Vettigen Teen zijn veranderd in gore, stinkende geulen.11 De Lierse vlaaikens, de 
‘blinkdozekens’, de peren- en appelvlaaien liggen nog steeds in de etalages van de 
banketbakkers, maar ze groeien niet meer op de daken zoals in de schilderijen van 
Brueghel en in de oude vertelsels: op de daken groeien nu televisieantennes, die wel 
eens duivelshorens zouden kunnen zijn. 

Extra muros ligt Lier ook lang niet meer ‘zo schoon, zo ordelijk in voren en vlakken, 
lijk schone tapijten’. De kavelaars en wegenbouwers hebben niet stilgezeten. ‘Wij zijn 
een volk van verkavelingen, tot in de poëzie toe’ schreef van Heugten. Profetische 
woorden. De poëzie van de bucolische landschappen in het oude Land van Rijen en de 
voormalige ‘comitatus Toxandriae', van de beboste hoogten, de velden en weiden, de 
duinen en vijvers en moerassen, de zandkuilen, de melkbochten en singels, de 
boerenerven en konijnenbergen werd inderdaad geleidelijk aangevreten, geschonden, 
ingepalmd door de gemotoriseerde barbaren uit de grote steden, de heibestormers, 
weekendjagers, zondagshengelaars en hoevenverbouwers uit Antwerpen, Mechelen, 
Lier, Herentals... De rush naar chlorofyle zones heeft overigens een piek bereikt sinds 
de aanleg van nieuwe toeristische motodromen: de Boudewijnsnelweg, de 
Taxandriaroute, de Pallieterlandroute. Vae victis! De ‘overwonnenen’ zijn de kleine 
boeren, de dagloners, de buitenmensjes, die materieel en geestelijk onteigend, worden 
verdrongen of verdreven. 

Toen mijn grootvader van moederszijde met paard en sjees van Lier naar Boechout, 
Duffel of Bouwel reed, deed hij daar meer dan een uur over; met een ‘deux-chevaux’ 

 
9 Lodovico Guicciardini (1521-1589) was een Italiaanse humanist, koopman en geschiedschrijver. Beroemd is 
zijn Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore. Dit werk is vertaald door Kiliaan (zie 
‘Kiliaan en het Plantijnse huis’). 
Maarten van Rossem (krijgsoverste en veldheer, 1478-1555) voerde krijgstochten uit die meer als plundertochten 
beschouwd kunnen worden. Hij vocht van Friesland tot N.O. Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden overal zijn 
legers betalend met ontzettende plunderingen. 
10 Paganisme ~`heidense opvattingen  
11 Juffrouw Symforosa is de hoofdpersoon uit de novelle van Felix Timmermans De zeer schone uren van 
Juffrouw Symforosa, begijntje. 
Vettigen Teen, ‘de visscher, met zijn vermiljoen gezicht en zijn witten stoppelbaard’, is de hoofdpersoon in 
Timmermans verhaal ‘O.L. Vrouw der visschen’. 

https://wardruyslinck.nl/wp-content/uploads/2021/04/Kiliaan-en-het-Plantijnse-Huis.pdf
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ben je er vandaag de dag in een wip. Maar toen waren de verre buitengemeenten 
eindbestemmingen, waar moest geleverd worden of bezoeken worden afgelegd. Nu zijn 
het gewoon ‘bebouwde kommen’ op de weg naar Antwerpen, Mechelen of Herentals, 
trajecten met een snelheidsbeperking en bijgevolg vervelende hindernissen voor de 
gehaaste pedaalridders. Wat betekenen Boechout, Duffel en Bouwel voor de 
tegenwoordige ‘Mann am Steuer’? Een naambord langs de weg. Een vage, weemoedige 
herinnering aan een schooluitstapje naar de bossen of een vakantie op het platteland, 
aan een rulle zandweg tussen korenvelden, een vogelverschrikker, een bouwvallige 
schuur, een historische kapel, een zak vol met hazelnoten of ‘mastetoppen’12, de 
schrale buit van een zorgeloze jeugd. Of misschien wordt Duffel, bij de kilometervreter 
met enige belangstelling voor cultuur en folklore, vluchtig geassocieerd met de 
geboorteplaats van Kiliaen en met de jaarlijkse Balonnekensstoet.13 Misschien is het 
hem toevallig bekend, dat Jef Van Hoof in het Boechoutse ‘Spokenhof’ zijn 
onsterfelijke liederen, symfonieën en symfonische gedichten componeerde, of dat Jan 

Frans Willems, de ‘vader van de Vlaamse Beweging’, niet ver 
daarvandaan geboren werd, op zijn 12e jaar naar Lier verhuisde 
en daar als 14-jarige een vlijmende satire schreef tegen de 
burgemeester van Boechout, door wiens schuld zijn vader uit 
zijn ambt van ontvanger der belastingen werd ontzet. Misschien, 
en dat is nog het meest waarschijnlijke, stapt hij in Bouwel heel 
even uit om een pint te drinken in ‘De Lindekens’ en zich te 
herinneren dat daar vlakbij nog een kennis van hem woont, een 
diamantslijper. Op een andere keer zal hij wel eens bij hem 
aanlopen, nu heeft hij geen tijd. 

In Antwerpen, het gehemelte van Vlaanderen, wordt tijd 
gemáákt. De haven lokt, de uitheemse eethuizen lokken, de 
grootwarenhuizen lokken, de Groenplaats en de Keyserlei en de 
Meir lokken, de ‘boetieks’ rond het Conscienceplein lokken, de 
Dierentuin lokt, het nieuwe Internationaal Cultureel Centrum (in 

het Koninklijk Paleis!) lokt, de parken en promenades en musea lokken, de bioskopen 
lokken, de bierkelders lokken... Hier hebben de magistraten, de mecenassen, de edelen, 
de bankiers, de groothandelaars en de kunstenaars alles opgeslagen, opgestapeld, 
verduurzaamd en vermenigvuldigd wat uit de 
bergkasten van de geschiedenis puilde: macht, 
rijkdom, eer, roem, vroomheid, wereldse en 
geestelijke schatten. De zwoegende 
Buildrager aan de ene kant van het stadhuis, 
op de Suikerrui, en de handwerpende Brabo 
aan de andere kant ervan, op de Grote Markt, 
en de dreigende Cromwelltank aan de grens 
van de stad zijn atrofische symbolen die 

 
12 Mastetoppen: dennenappels, pijnappels uit de Antwerpse Kempen 
13 Elke laatste zaterdag van september trekt de Ballonnekensstoet door Duffel. Deze lichtstoet van mooi verlichte 
praalwagens, waarbij de dansende Duffelse reuzen en de Vier Heemskinderen op het Ros Beiaard niet ontbreken, 
wordt begeleid door honderden kinderen en Duffelaren met hun (al dan niet zelfgemaakte) lampionnetjes.. 

 
De Buildrager 

 
Het tankmonument met de Cromwell 
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niemand afschrikken.14 De geuren van mosselen en 
frieten, het geklepper van de duiven op de Groenplaats, de 
halflege trams en de volle kroegen zijn er veel echter en 
tijdelozer dan alle versteende symbolen. ‘Ik slenterde 
tevreden met de wereld door de straten (van Antwerpen)’ 
noteerde B. Traven in zijn wereldberoemde roman Het 
dodenschip, ‘en ik kon me niet indenken, dat er iemand 
kon zijn wie deze wereld niet beviel. Ik keek naar de 
etalages en ik keek naar de mensen die ik ontmoette. 
Aardige meisjes, verdomd, wat waar is moet waar blijven 
... Toen kwam ik bij een huis, waarvan de voorgevel mooi 
verguld was. Het zag er echt vrolijk uit. De deuren stonden 
wijd open en zeiden: kom maar binnen, vriend, en ga een 
ogenblik zitten, maak het je gemakkelijk en vergeet je 
zorgen.’ Ook dàt is Antwerpen: een familiaire klap op je 
schouder, vreemdeling, en ‘make yourself at home’ 
(desnoods in zeven talen). Een vriendelijke uitdaging, die 

gaarne beantwoord wordt, met de klinkende munt die Antwerpen groot heeft gemaakt, 
ook in het kleine, in de·dagelijkse nering. 

Ook in Mechelen, de kerkelijke hoofdstad van België, valt het horloge van de 
kilometervreter stil. Hier gaat hij zijn meubels en zijn tapijten kopen, zich bevoorraden 
met verse bloemkolen en asperges, en als hij nog wat tijd overheeft, even kuieren over 
de Grote Markt met haar oude huizen (de Beiaert, het Schepenhuis, de Halle), langs het 
paleis van Margaretha van Oostenrijk of langs de Bruul, het winkelcentrum, zonder 
ooit de Sint-Romboutstoren uit het oog te verliezen, in de buurt waarvan het beest-dat-
kilometers-vreet gestationeerd werd. Een affiche maakt hem attent op de ‘Dag van 
Toren en Beiaard’ (7 juni), met beiaardspel (45 klokken), vuurwerk op klaarlichte dag, 
volksspelen, klokkenwerpen en avondfeest ‘met als slot de torenbrand’, en handwijzers 
geven de weg aan naar het Hof van Busleyden, het Huis De Zalm en het Diocesaan 
Museum. Ach, wat jammer dat hij niet zóveel tijd heeft... Misschien is hij jaren geleden 
(een gezakt) kandidaat Meneer-Weetal 
geweest in een televisiekwiz over de 
Maanblussersstad15 en heeft hij nu, 
tijdens zijn kuiering door de Mechelse 
straten, nog enkele geheugenoprispin-
gen. Flarden van vragen en antwoorden, 
waslijsten van beroemde en minder 
beroemde namen die uit zijn herinnering 
opgewoeld worden: 

 
14 In 1885 maakte Constantin Meunier het beeld van de dokwerker, dat officieel gekend is als "De Buildrager".  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Antwerpen bevrijd toen de 11e Britse Pantserdivisie op 4 september 
1944 Antwerpen binnentrok. Ter herdenking kreeg de Stad in 1947 van de Britten een Cromwelltank. 
15 Maanblussersstad: populaire bijnaam voor Mechelen. Volgens overleveringen was het in de nacht van 27 op 
28 januari 1687 volle maan en hing er lage bewolking. Een beschonken man zag de toren in brand staan en sloeg 
alarm. De noodklok werd geluid en de blussingswerkzaamheden werden in gang gezet. Tot er een wolk voor de 
maan schoof en duidelijk werd dat ze de roze nevelgloed van de maan voor brand hadden aangezien. 

 
Grote Markt 5, Antwerpen 

 
Sint-Romboutskathedraal in Mechelen 
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- waarom wordt Mechelen ook de stad van de 
Cavalcades genoemd ?16 

- geef de oorspronkelijke namen van de drie, bij 
Koninklijk Besluit van 6 juli 1957 geklasseerde oude 
huizen op de Haverwerf;17  

- in welk jaar werd Granvelle tot kardinaal-
aartsbisschop van Mechelen benoemd?18 

- geef de namen van twee bekende beiaardiers,19 
- en van een bekend organist;20 
- noem een beroemd Mechels botanicus;21 
- geef de namen van twee bekende 

klokkengietersfamilies;22 
- geef de namen van vijf oude Mechelse schilders;23 
- in welk jaar werd Rik Wouters te Mechelen 

geboren?24  
En dan die vervloekte historische vragen, data en feiten 
en archivalia, die hem de nek braken...  

De heerlijkheid Mechelen ‘stinkt’ naar geschiedenis, bijna zo erg als naar de Dijle.  
Op haar manier ‘stinkt’ ook de gewezen meierij Herentals wel een beetje naar het 

een en het ander, naar de Kleine Nete en naar de hertogen van Brabant, het charter van 
Kortenberg25, Johanna en Wenceslas26, de Boerenkrijg27 en... ‘de keizer van Herentals’, 
beter bekend als Rik Van Looy.28 Desondanks is Herentals-stad geen ideale 
pleisterplaats voor de pedaalridders. Er wordt bier met een hoge kraag geschonken en 
‘die van Heurrentals’ zijn niet minder ‘beleeft en wel 
bescheeden’ dan de Lierenaars en het kosthuis van Fien 
Janssens is sinds de populaire ‘Heren van Zichem’ meer 
dan ooit een bezienswaardigheid geworden,29 maar de 
geschiedenis is er alles bij elkaar verschaald en wie geen 

 
16 Het antwoord op deze ‘quizvraag’ wordt gegeven in het plaatje (boven). 
17 Sint-Jozef, De Duivels, Het Paradijs Gevels aan de Haverwerf 
18 1561 v.l.n.r.: Sint-Jozef 
19 Jef Denijn en Staf Nees De Duivels 
20 Flor Peeters Het Paradijs 
21 Rembert Dodoens 
22 de Waghevens en de Van der Gheins 
23 Hans Bol, David Vinckboons, Lucas van Valckenborch, Jan Gossaert, Barend van Orley 
24 Rik Wouters (1882-1916) was een Belgisch beeldhouwer, kunstschilder, tekenaar en etser. 
25 Het Charter van Kortenberg was een oorkonde die op 27 september 1312 in de abdij van Kortenberg werd 
uitgevaardigd door hertog Jan II van Brabant. Het is de eerste op het Europees vasteland uitgevaardigde keure 
die vrijheden en rechten van de burger omschrijft.  
26 Johanna (1322-1406) was de oudste dochter van Jan III van Brabant. Zij huwde in 1336 met Willem IV, graaf 
van Holland, Zeeland en Henegouwen, aan wie zij reeds bij haar geboorte uitgehuwelijkt was. Nadat Willem in 
1345 was overleden hertrouwde zij in 1354 met Wenceslaus I van Luxemburg, waarna ze van 1355 tot aan haar 
dood hertogin van Brabant en Limburg was.  
27 De Boerenkrijg was een opstand in 1798 van de bevolking tegen het door het Napoleontisch bewind 
gevestigde staatsgezag in de Zuidelijke Nederlanden. 
28 Rik Van Looy (1933-) was in die tijd een beroemd wielrenner en werd ook de keizer van Herentals genoemd. 
29 Wij, Heren van Zichem was een Vlaamse televisieserie, gebaseerd op verschillende verhalen van Ernest Claes. 
Fien Janssens was de kwezelachtige hospita in Herentals die haar studenten tracht te behoeden voor vrouwelijke 
verleiding. 

 
Om de 25 jaar trekt de cavalcade door 
de Mechelse binnenstad, een historische 
stoet met praalwagens die taferelen en 
figuren uit de Bijbel en de geschiedenis 
van Mechelen verbeelden. 
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onmiddellijke belangstelling heeft voor de leer- en 
wolbewerking, de diamantslijperij of de fabricage van 
korsetten, rijdt om het 15de-eeuwse stadhuis-met-
belfort (dat onderdak verleent aan het Fraikin-Museum) 
heen, in de richting van Lichtaart. Even voorbij de oude 
stadspoort heeft hij de keus tussen de weg naar het 
natuurreservaat De Snepkensvijver (én de vermaarde 
keuken van de ‘Snepkenshoeve’30) en de weg naar ‘De 
Papekelders’, de belvédère van Herentals. Op de top 
van ‘De Papekelders’, een ‘lokale opwaaiing’ zoals dat 
in topografische geschriften heet, staat de drukbezochte 
Toeristentoren, vanwaar men een enig uitzicht heeft 
over het deinende Kempense landschap.  

In het Zuiden: de brede vallei tussen de beide Neten, 
en aan de einder het silhouet van de abdij van 
Averbode, de koepel van de basiliek van 
Scherpenheuvel. 
In het Westen: een bult, die Heist-op-de-Berg blijkt te 
zijn, en in de heiige verte, voorbij Putte en O.L. 
Vrouw-Waver, de Mechelse Romboutstoren. 
In het Noorden, achter een rij orgelpijpen die niets 
anders kunnen zijn dan de schoorstenen van de 
steenbakkerijen van Beerse en Rijkevorsel: de 
knoltoren van de Sint-Katarinakerk te Hoogstraten. 
In het Oosten, verschemerend aan de blauwgroene 
horizon, vermoedt men Mol, Geel en de 
arrondissementshoofdstad Turnhout (centrum van de 
papiernijverheid en producent van tonnen 

speelkaarten), en nog meer oostwaarts ontwaart men de 
zwarte piramiden van de kolenmijnen van Beverlo en 
Beringen, buiten de provinciale grenzen. Dichterbij ten 
slotte, als het ware aan de voet van de uitkijktoren: de 
koper- en radiumfabrieken van Sint Jozef-Olen.  

Wie daarboven staat, onder de klare hemel van 
Herentals, 40 meter boven de zeespiegel, voelt iets van de 
aardse en hemelse poëzie in zich binnenstromen, en 
misschien herinnert hij, de moderne pedaalridder, zich op 
dat moment, duizelig van ruimte, de verzen waarin 
Lodeizen zijn diepste ontroering uitsprak over de 
onwezenlijke verschijning van de efemere mens in het 
aardse panorama: 

 
30 In 2020 werd de 18e-eeuwse Snepkenshoeve afgebroken.  
De hoeve was geliefd bij iedereen door zijn ligging, in het groen aan  
de rand van het natuurreservaat Snepkensvijver. In 1999 ontstond er  
een huurverschil tussen de restauranthouder en de eigenaar, waarna  
het 20 jaar heeft leeggestaan en uiteindelijk is gesloopt. 

 
Toeristentoren De Paepekelders 

Sint-Katarinakerk te Hoogstraten 

 
Stadhuis met belfort te Herentals 

 
Snepkenshoeve, Herentals 
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.................... de kinderen  
spelend aan de vijverrand 
het paard ploegend de aarde 
en de trein in het landschap. 

zelfs het water dat in welbespraakte 
onrust deint tussen zijn twee oevers 
waar de huizen glimlachen terwijl  
een bootje als een wijsheid wegdrijft  
is verloren in de werkelijkheid. 

Zo staan wij vissers naar 
ontraadselingen tot de 
nacht uit het water 
oprijst en met al haar raadselen  
de hemel inneemt.31 

‘Wij vissers naar ontraadselingen’... Wie zal 
mijn zoon, als hij de rusteloze wereldreiziger zal 
zijn geworden die ik nu voor mijn oude vader 
ben, leren dat de wereld, onder haar schild van 
asfalt en gewapend beton, even kwetsbaar is 
gebleven als twintig eeuwen geleden, toen de 
Kelten zich in de dichte bossen verzamelden en 
hun druïden op de heilige eiken de mistel sneden? Niemand. Hij zal het heel 
waarschijnlijk zelf ontdekken. Hij zal misschien geen krabben gaan vangen in Lillo, 
maar hanekamoesters in de Middellandse Zee; hij zal denkelijk geen dooierzwammen 
gaan plukken in de bossen van Zoersel, maar ananassen in Californië; hij zal wellicht 

niet zijn paard zadelen in de manege Tongerlo, maar 
in de kralen van La Camargue. Doch als hij, Ikaros 
met zijn plastieken vleugels, weer eens veilig zal zijn 
neergestreken uit de Vlaamse hemel, zal hij zich om 
onverklaarbare redenen en vervuld van een vreemde 
vertedering thuis voelen onder de zilverberk, die zijn 
vader in 1964 heeft geplant. Hij zal zichzelf een 
sentimentele dwaas noemen, als hij diezelfde 
ontroering gewaarwordt bij het bekijken van de 
Kempense boerenhoeven van Baksteen, de 
Scheldegezichten van Baseleer, de heidelandschappen 
van Verstraete en Lamorinière32, bij het herlezen van 
de vergeelde ‘heimatromans’ van Conscience, 

 
31 ‘Al die dingen gebeuren en zijn netjes geordend’, Hans Lodeizen (1924-1950), in: Het innerlijk behang, G.A. 
van Oorschot, Amsterdam, 1952. 
32 Dirk Baksteen (1886-1971) : kunstschilder en etser. Boerenhoeven komen veelvuldig voor in zijn werk. 
Richard Baseleer (1867-1951) : kunstschilder, aquarellist, pastellist, etser en lithograaf, die vooral Antwerpen en 
de Schelde als onderwerp van zijn werk koos.  
Theodoor Verstraete (1850-1907) : landschapschilder en graficus.  
François Lamorinière (1828-1911) : landschapschilder, tekenaar, aquarellist en etser. 

 
Richard Baseleer, Schepen op de Schelde 

 
François Lamorinière, Landschap met 
een dorp op de achtergrond, ets (1881) 
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Timmermans, Claes, Thiry, Van Hemeldonck en Jozef Simons. In werkelijkheid is hij 
alleen maar een ‘visser naar ontraadselingen’, bij wie op zijn beurt het onnaspeurbare 
verlangen ontwaakt om de wortels van zijn voorbestaan bloot te leggen.33 Wo fass’ ich 
dich, unendliche Natur?34 De weg van de mens op de aarde is een lange, grillige weg, 
van onkruid naar de veredelde bloem, van het feudum naar het allodium, van de 
middeleeuwse laat naar de bankdirecteur,35 van de heidense druïde naar de 
zondagsruiter: de weg van ‘het water dat in welbespraakte onrust deint tussen zijn twee 
oevers’. Van die weg getuigen zowel de alluviale walviswervel in het kabinet van de 
Antwerpse burgemeester, de Gallo-Romeinse vondsten in de bodem van Grobbendonk, 
Olen en Geel en de bouwvallige verlaten kastelen tussen de rivierarmen als de dingen 
die gisteren nog niet waren: de snelwegen, de petrochemische bedrijven, de bezoedelde 
waterlopen, de vergiftigde lucht, de campings en karavansera's, de Kempenrallies, de 
motorcrosses, de waterskicentra, de Scheldefeeën en Dijleprinsessen, de klank- en 
lichtspelen, de transistoritis36 en de festivalitis... 

Tussen beide historische ontwikkelingsfasen denkt, vrijt, produceert, reproduceert, 
ploegt, zaait, bouwt, sloopt, kruipt, rijdt en vliegt het fenomeen mens, de vrije en 
vreedzame Vlaamse mens, de werker en de luiaard, de dromer en de realist, de geus en 
de vrome, de amuzische burger en het genie. Zullen zijn erfgenamen wereldburgers 
zijn, de Kelten van morgen in het massagraf van de geschiedenis, of de eerste 
kolonisators van Sirius ?

 
33 Zijn zoon, Chris De Belser, trouwde in 1996 met een Poolse vrouw en vertrok in 1999 naar Polen en is – voor 
zover ik weet – niet meer teruggekeerd naar Vlaanderen. In 2017 heb ik hem geschreven om hem op de hoogte te 
stellen dat ik bezig was om een biografie van zijn vader te schrijven. De brief – gezonden naar Inowłódz – kreeg 
ik helaas ongeopend retour met de mededeling van de post dat het adres onjuist was. 
34 Een zin uit Goethes Faust. 
35 ‘van het feudum naar het allodium’ (van het leen naar het eigen goed), van de middeleeuwse laat (de horige) 
naar de bankdirecteur … 
36 Na de uitvinding van transistors werden radio’s veel kleiner en energiezuiniger. Door het gebruik van 
batterijen kon men ze mee naar buiten nemen. Omdat de ‘oortjes’ nog niet waren uitgevonden, moest iedereen 
meegenieten van de soms onuitstaanbare muziek.  
Het kwam regelmatig voor dat Ruyslinck zich in het weekend overdag had teruggetrokken in zijn rustige houten 
schrijfhut tussen de bomen, waarna de stilte plotseling op een vreselijke wijze werd verstoord door de 
afschuwelijke transistorradio die de buurvrouw aanzette bij het zonnen in de tuin: ‘Dan zit ik in die hut te 
schrijven en barst mijn hoofd.’ 
Gelukkig kon Ruyslinck de ontwikkeling van de analoge maatschappij in1972 naar de digitale wereld anno 2021 
grotendeels aan zich voorbij laten gaan. Op de 150ste geboortedag van Emile Verhaere nodigde hij Monika, 
Aarnout en Betty de Bruyne, en Ans en mij uit om in Sint Amands mosselen te eten. Na afloop wilde hij met zijn 
creditcard betalen en zoals voorheen de rekening voorzien van zijn analoge handtekening. Dat kon niet meer, 
want de banken hadden afgesproken dat een digitale pincode beter was dan een handtekening. Ik heb Ward niet 
bozer meegemaakt dan op 21 mei 2005. Woest was hij dat hij niet kon betalen, omdat hij de pincode niet wist en 
niet voldoende contant geld bij zich had. 

 
Opgraving in een Gallo-Romeins grafveld te Grobbendonk 

 
Kasteelruïne Ter Elst te Duffel 
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Ruyslinck ontving van een aantal bestuurders veel lof. Tien maanden voor 
het verschijnen van Antwerpen – Provincie zond de Schepen voor Cultuur en 
Burgerlijke Stand, Jos Van Elewyck, op 22 juli 1971, een brief gericht aan 
R. De Belser, Museum Plantin-Moretus, met de aanhef 
Geachte \heer Ruyslinck: 

De gouverneur van de provincie Antwerpen, Andries Kinsbergen, schreef 
een opdracht in het exemplaar van het boek Antwerpen Provincie: 

Aan Ward Ruyslinck met volle bewondering voor zijn prachtig werk dat hij 
ons geschonken heeft!    23-5-1972                     (Zie afbeelding op de site.) 

 
Nadat Burgemeester Lode Craeybeckx het promotieboek had ontvangen 
scheef hij aan de gouverneur, met een afschrift aan Ward Ruyslinck:   


