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Het ouderlijk huis van de familie Bosmans-Fraeters (deel 3)
Jan Bosmans, een vroegere Kalmthoutenaar heeft een mooi verhaal geschreven over zijn jeugdjaren
in Kalmthout, meer bepaalt over de omgeving, de eigen woonst en de buren. De familie Bosmans
woonde op de Kapellensteenweg (iets voorbij Colora), het huis is er nu nog te bekijken. Vader
Bosmans was een leraar in het Gitok. (vervolg)

De gang en de trap
We verlaten de woonkamer door de deur in het midden en
zien recht voor ons de trap. Links is er een kapstok met een
aantal jassen, rechts kijken we de gang in, die na een meter
of drie eindigt bij de weinig gebruikte voordeur. In de
voordeur is een verticaal, langwerpig raam in ondoorzichtig
roze glas, dat je kunt openen met een haakje, zodat je kunt
vaststellen die er aanbelt. Ik heb het nooit weten gebruiken.
In de gang hangt een rustieke lamp, een soort
scheepslantaarn.

Voordeur

Aan het begin van de trap staat een geribbelde
houten zuil. Daarachter is er een leuning, waar je
als kind schrijlings op kunt zitten en er achteruit
af glijden. Op de vensterbank halfweg de trap
prijkt een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met
kind, die een hemelsblauwe jurk draagt.

Maria &
kind

Trap naar de 1ste
verdieping, paraplubak.

De grote slaapkamer
Aan het eind van de trap heb je vóór je de
deur naar de grootste slaapkamer, rechts
de gang naar de rest van de kamers en links
de trap naar de zolder. Die laatste ziet er
een stuk ruwer en primitiever uit dan de
eerste trap. De treden en de leuning zijn
donkerbruin gelakt. Verder is er geen
De slaapkamer van Jan en Paul. Aan de
versiering. De grote slaapkamer is muur, onder anderen, Adamo, Martin
oorspronkelijk die van de grootouders Landau (acteur van Mission impossible),
Abi en Esther Ofarim...
Bosmans-Van Reeth. Wanneer die verkassen naar ‘het huizeke’, wordt het die
van mijn ouders. Later zal het de slaapkamer worden van Paul en mezelf. Er
zijn twee ramen. Het is een slaapkamer waar je aan moet wennen. Op het
eind van de jaren ’50 wordt de gasverlichting van de Kapellensteenweg, die
De deur van de
slaapkamer.
nog elke avond manueel moest worden aangestoken, vervangen door
omvangrijke lampen met TL-buizen. Zo hangt er een net buiten de linkerhoek van de grote
slaapkamer. Die lamp maakt constant een licht zoemend geluid. Het licht dringt moeiteloos door de

gordijnen, waardoor de slaapkamer ’s nachts half verlicht blijft. In de meimaand cirkelen er
meikevers rond de lamp. In de lente word je al vroeg wakker door het getsjilp van grote aantallen
mussen op de elektriciteitsdraden voor het raam.

De badkamer
Als je de gang in loopt, kom je rechts eerst de badkamer tegen. De bovenste helft van de deur
bestaat grotendeels uit getextureerd glas. In de badkamer heb je links een wastafel, in het midden
een bidet en rechts een massieve badkuip. Tussen het bidet en de badkuip hangt een antieke boiler
van rood koper. De waakvlam
moet je met een lucifer
ontsteken, nadat je het gasbuisje
voor de waakvlam een kwartslag
naar buiten hebt gedraaid. Er is
geen veiligheid: mocht de
waakvlam uitgaan, dan bleef het
gas
de
kamer in
De originele badkuip in geëmailleerd gietijzer.
Het bidet. De kranen
lekken.
zijn niet de originele.
Wanneer je warm water neemt, raast de boiler als een straalmotor. De
kranen op de foto’s van bidet en badkuip zijn niet de originele, die leken
meer op die van de bijgaande foto, maar de opschriften waren in het Frans,
Chaud en Froid, we zijn in België! De buizen in de badkamer zijn van lood.
Zo waren de originele
Mijn moeder zegt geregeld dat we niet van het water in de badkamer mogen
kranen.
drinken, dat is niet veilig.

De andere slaapkamers en het toilet
Als je verder loopt door de gang, heb je links en rechts nog twee slaapkamers.
De kamer links diende in de tweede helft van de jaren vijftig enige tijd als
woonkamer van de grootouders. Daar stond hun televisie, een Philips, die
niet minder dan 20.000 frank had gekost, omgerekend 500 euro, maar in die
tijd in waarde minstens twintig keer zoveel. Mijn oudste herinneringen van
een televisie-uitzending gaan terug op die kamer. Later wordt het de
slaapkamer van de jongens en nog later tijdelijk die van vader en moeder.
Een tv van Philips uit die
tijd.
De slaapkamer daartegenover zal later die van Marijke worden. Het is de enige kamer
met een
rolluik en bijgevolg ook de enige die volledig kan worden verduisterd. Aan het einde van de gang zal
er halfweg de jaren ’60 een tweede toilet komen. Tot dan is het behelpen met grote, geëmailleerde
emmers, die gelukkig van een deksel voorzien zijn. Bij het begin van elke
dag worden de emmers geleegd in het bidet.

De zolderkamer en de rommelzolder
Op de hoogste verdieping kom je via een vervaarlijk
krakende trap. Vóór je zie je een zolderkamer die begin
de jaren ‘70 mijn slaapkamer zal worden. Er zal een
houten dakraam in komen dat door mijn vader wordt
gemaakt. Wanneer het een slaapkamer wordt, zal die
worden geïsoleerd en met spaanplaten afgewerkt, maar
aan het eind van de jaren ’50 kijk je nog recht op de
Trap naar de
onderzijde van de pannen. Hetzelfde geldt voor de
zolder.
rommelzolder erachter. Die zal worden voorzien van een
klein, metalen dakraampje.

Zolderkamer aan de
straatkant.

Rommelzolder achteraan

De koer achter het huis
We verlaten nu het woonhuis via het achterpoortje waar ik
het eerder over heb gehad. Zo komen we op een
buitenkoertje. Onmiddellijk rechts van ons zien we een
oude waterpomp. Die moet grondwater leveren, maar de
productie daarvan blijft onzeker zolang ik het mij herinner.
Links scheidt een muur van
De koer achter het huis, met rechts de deur van
betonplaten ons van de tuin
'den ateljee' en links die van de garage.
van de buren. In het midden
tegen die muur bouwt mijn vader voor de kinderen een zandbak.
Opnieuw blijkt dat ‘eigendom’ of zelfs ‘gebruiksrecht’ van de kinderen
relatief is, want wanneer een deel van de binnenkoer wordt verbouwd In de zandbak (met bakstenen).
(zie de foto van Vava hoger), dan worden de overtollige bakstenen in de zandbak opgeslagen. In de
zandbak: Paul Bosmans en Chris Van Alphen.

Het schilderen van een 'zeepkist'
voor races in 'de nieuwe wijk' bij de
spoorweg.

Op deze foto met Paul en Dirk Van Alphen zie je het koertje achteraan
het huis, met rechts het raam van de garage en links de muur die ons
afscheidt van de tuin van onze buren Jos (†) en Anna Declercq. De
takken van hun appelboom hangen over de muur. Op de achtergrond
is de ‘bleek’ zichtbaar met de waslijnen (zie verderop) en daarachter
de ligusterhaag die de moestuin afbakent. Rechts de ramen van de
garage.

Den ateljee
Rechts op de buitenkoer zijn er twee ramen, met telkens een deur ernaast. De eerste deur geeft
toegang tot ‘den ateljee’, het werklokaal waar mijn vader zich kan uitleven. Er staat een werkbank,
die vermoedelijk uit dezelfde tijd dateert als het huis. Links hangt aan de werkbank een
indrukwekkende bankschroef, die bij de verhuizing in 1995 al weggegeven blijkt. Rechts staat op de
werkbank een slijpmachine, de voorganger van het groene apparaat op de foto. Het ziet er op de foto’s dertig
jaar later rommelig uit, maar dat was het altijd al. Het verschil met vroeger is dat er toen op de tafel platen
zink lagen, waaruit mijn grootvader en vader dakbedekking en dakgoten maakten. Met een speciale schaar
knipten ze er stukken uit. Links van de tafel stond er een zwaar stalen apparaat, waarmee je de zinkplaten in
de gewenste vorm kon plooien. In de hoek daarnaast bevond zich een metalen bak met kolen, waar lucht
doorheen kon worden geblazen met een soort turbine onder de bak. Het geheel diende om ijzer witgloeiend
te maken, om te worden gehamerd en gesmeed. Met behulp daarvan had mijn vader een wip voor ons
gemaakt, helemaal van ijzeren buizen. Dat kwam hem overigens duur te staan, want toen hij op een nacht
thuiskwam van de avondschool, merkte hij niet op dat de wip nog op het buitenkoertje stond. Hij kwam
zwaar ten val en liep een ernstige verwonding op aan zijn rechterduim. Nog jarenlang was de nagel van die
duim misvormd.

De
garage
Wie
begin de
jaren ’60
de
garage
'Den ateljee'. Een grote glazen achterdeur heeft ten
tijde van de foto ‘het poortje’ al vervangen.

Achteraan in 'den ateljee' lagen vroeger grote platen
zink. Het rek achteraan is behouden en staat nu in
Hoboken.

binnenkomt, ziet voor zich een berg antraciet, steenkool van de beste kwaliteit. Die wordt eerst
door ‘Mus den boer’ geleverd, die een zaak heeft naast de kleuterschool honderd meter verder op
de Kapellensteenweg, maar al snel gaat mijn vader over op leveringen door Caloria, aan de
Noorderlaan in Antwerpen. De steenkool verdwijnt wanneer centrale verwarming op stookolie
wordt aangelegd. Ga je verder in de garage, dan kom je links onder het raam een weegtoestel tegen
voor zware voorwerpen. Het bestaat uit een metalen plateau en een lastarm met een kleiner tablet,
waarop je de gewichten kunt plaatsen. De gewichten liggen ernaast, dat van 5 kilogram is vijfhoekig
en voorzien van een ring waaraan je het kunt optillen. Boven het weegtoestel hangt een bizar
blaasbalgje, waarop een metalen cilinder gemonteerd is. Als je het balgje samenknijpt, komt er een
wolk DDT uit. Wij kinderen worden niet verondersteld daarmee te spelen.
In de garage staat een vuilgroene Volkswagen Kever uit
1950. Hij is van het type 1,
de ‘brilkever’, met dubbele
achterruitjes en een ‘neus’ VW Kever 1950, 88U44. Achterzijde met 'bril' en
'neus'.
boven de nummerplaat. Er
hoort een imperiaaltje bij in dezelfde kleur. De richtingaanwijzers zijn
heel bijzonder: die klappen uit de zijwand wanneer je wilt afslaan. Er zijn
een paar dingen speciaal aan de auto. Je moet de choke gebruiken bij
het starten. Dat starten gebeurt met een drukknop, net zoals bij veel
Lisa Fraeters met links drie
auto’s van de 21ste eeuw. En er is geen benzinemeter, je moet af en toe
nichtjes Claessens en rechts
het kofferdeksel (vooraan dus, de motor zit achteraan!) openen en de
Marijke, bij de (naar creoline
stinkende) garagedeuren.
dop van de benzinetank schroeven om visueel het niveau na te kijken.
Aan de linkerkant in de garage kun je een rek zien, waarop allerlei dingen liggen die al dan niet bij
de auto horen. De garagedeuren (zie de foto hiernaast) zijn donkerbruin door de creoline waarmee
ze tegen houtrot en memel geïmpregneerd zijn. Dat koolteerproduct zorgt voor een onverdraaglijk
zware chemische geur in de hele garage.

Het grindpad, de bleek en de tuinen
Wanneer je de zware
dubbele deur van de garage
opent, dan kijk je uit op een
grindpad dat voorbij het
‘huizeke’ wegdraait naar
rechts. Links van je is er een
soort gazon, ‘de bleek’,
De stalen poort naar ‘het strotje’ die Jos
‘Het strotje', met links de wei van
waarop inderdaad wit
zelf gemaakt had en het grindpad naar de
Heestermans, waar nu het postgebouw
wasgoed in de zon te bleken
garage.
staat, en rechts de achterzijde van ‘het
huizeke’.
wordt gelegd. Boven de
bleek hangt een metalen waslijn aan een vijftal betonnen palen. Het grindpad komt uit op ‘het
strotje’ (‘straatje’), een servitudeweg tussen de Kapellensteenweg en het woonhuis van de kinderen
Heestermans. Mijn vader, die een bekwame lasser is, zal rond ’65 een dubbele stalen poort maken
die ons terrein afsluit van het ‘strotje’. De poort is aanvankelijk bruinrood door menie, later wit. Aan
de overkant is het strotje afgeboord met een gracht, waarachter een haag. Daar voorbij, waar je
tegenwoordig het postkantoor vindt, ligt een wei van de kinderen Heestermans. Tussen de
kerselaren op die wei loopt vaak een paard te grazen. Op de foto uit ’95 zijn de waslijnen en
betonnen palen van de ‘bleek’ al verdwenen. Tussen het grindpad en het huizeke ligt de
bloementuin van Vava. Er staan vooral rozen in allerlei kleuren in. Ook tegen de veranda van het
huizeke groeien klimrozen.

Een seringenboompje en een ligusterhaag scheiden het grindpad van Vava’s moestuin. Zijn ‘nieuwe
patatjes’ zijn een jaarlijks terugkerende traktatie. De groentetuin eindigt op de betonnen muur die
ons domein afscheidt van een open opslagplaats van aannemer Georges Van Herck. Links wordt de
moestuin begrensd door de hoge muur van de werkplaats van schrijnwerker ‘Çois’ Van Tichelt.

Epiloog
Deze beschrijving van het huis van mijn kinderjaren is gebaseerd op mijn herinneringen uit die tijd.
Veel van wat ik beschrijf, was al verdwenen toen ik de foto’s in kleur van ‘this old house’ nam, net
voor het in 1995 in andere handen overging. De nieuwe bewoners zouden het huis binnenin én
buiten zo grondig verbouwen dat het vrijwel onherkenbaar werd. Om de herinnering levend te
houden van hoe het ooit was, heb ik deze tekst geschreven. Ik hoop dat hij bij wie dit leest eveneens
flarden van herinneringen terugbrengt aan hun eigen huis in die tijd; en is dat niet het geval, dat hij
een beeld geeft van hoe een vrij ongewoon huis eruitzag in de eerste jaren van mijn leven.
(de redactie van Heide vertelt dank onze “oude” dorpsgenoot Jan Bosmans voor deze unieke bijdrage, het
geeft inderdaad een mooi en juist tijdsbeeld uit de tijd van toen!)

Uit de moppentrommel van Frank Coucheir
Alleen wie moppen verdraagt mag dit lezen!
Waarom hou ik ervan gepensioneerd te zijn?
Hoeveel dagen zijn er in een week voor gepensioneerden?
-6 zaterdagen en 1 zondag
Wanneer is het bedtijd?
-drie uur nadat ik in m’n zetel in slaag gevallen ben.
Hoeveel gepensioneerden heb je nodig om een lamp te vervangen?
-één, maar het kan een ganse dag duren.
Wat is het grootste probleem van gepensioneerden?
-er is nooit genoeg tijd om alles gedaan te krijgen
Waarom hebben gepensioneerden er geen problemen mee
“senioren” genoemd te worden?
-er hangt een korting van 10% aan vast!
Watt vinden gepensioneerden van “formele kleding”?
-veters in de schoenen
Waarom tellen gepensioneerden eurocentjes?
-we zijn de enigen die er tijd voor hebben.
Waarom ruimen gepensioneerden zo moeilijk hun kelder,
berging of garage op?
-we weten dat, van zodra we dit gedaan hebben, de kinderen er hun gerief willen stapelen
Hoe noemen gepensioneerden een lange brunch?
-het begin van een normale dag
Hoe beschrijf je het best het pensioen?
-een niet eindigende koffiepauze.
Wat is het grootste voordeel van cursussen voor gepensioneerden?
-onze ouders worden niet verwittigd als we “brossen”
Wat doen we tijdens een week?
-van maandag tot vrijdag niets, op zaterdag en zondag rusten.
Voordelen van hogere leeftijd!
Reporters ondervragen een 104-jarige vrouw:
-en wat vindt u het leukst aan 104 jaar zijn? Zij antwoordt gewoon: geen druk meer van
leeftijdsgenoten.
Het voordeel van seniel worden
-dat is je eigen paaseieren verstoppen en er plezier aan beleven om ze te zoeken.
Ik ben zeker oud geworden!
-‘k heb al twee overbruggingen, een nieuwe heup, nieuwe knieën, overwon prostaatkanker en
diabetes.

-‘k ben halfblind, ‘k hoor niks dat stiller is dan een jet-motor.
-‘k slik per dag medicaties die me duizelig, verdwaast maken en me black-outs bezorgen.
-‘k krijg symptomen van dementie
-‘k heb een slechte bloedcirculatie
-‘k voel bijna m’n handen en voeten niet meer.
-‘k weet niet meer of ik 86 of 92 jaar ben.
-‘k ben al mijn vrienden kwijt
-gelukkig heb ik m’n rijbewijs nog!
Mijn lichaam wil niet meer mee, m’n dokter stuurt me naar een fitness
club.
-‘k schrijf me in bij de aerobicgroep voor senioren
-ik buk, draai, duizel, spring op en neer, zweet een uur lang
-als ik mijn gymschoenen aan heb, is de aerobics voorbij!
Een oudere dame wil haar testament opstellen en stapt naar haar notaris
-ze heeft twee punten die zeker uitgevoerd moeten worden
-ik wil gecremeerd worden zegt ze en ik wil in het winkelcentrum gestrooid worden
-in het winkelcentrum gestrooid worden? Vraagt de notaris?
-dan heb ik m’n dochter minstens 2x per week op bezoek, zegt ze!
Hoe vermijd je rimpels?
-blijf eten tot je huid strak zit

De Sparren spelen opnieuw toneel!
De Kalmthoutse toneelgroep “De Sparren” gaan opnieuw toneel spelen in zaal Zonnedauw ,
Kapellensteenweg 170. Zij hebben gekozen voor het stuk “de Mandarijntjeskamer” van Robert
Thomas, vertaling Leo Dewals in een regie van Tom De Beckker. Het stuk speelt zich af in een
gezellige hotelkamer in het hart van Parijs, dicht bij het station St.Lazare. Het is een subtiele komedie
waarin wordt vertelt wat er tussen vier muren heeft afgespeeld. In de ”Manderijnenkamer”
passeren lammetjes, tijgers, poesjes en katers, duiven, raven en madeliefjes. De ambitieuze
kamerjongen en het bijdehandse kamermeisje Loulou proberen alles in goede banen te leiden. Maar
zij weten dat niets is wat het lijkt en dat niemand op dezelfde manier terugkeert van de
“Manderijntjeskamer”. De voorstellingen gaan door op vrijdag 18, zaterdag 19, vrijdag 25 en
zaterdag 26 november, telkens vanaf 20u. De inkom is 12 euro. Let wel op: reservatie is verplicht
via:
www.desparren.be
of
telefonisch bij Bosmans-Van den
Eynde: 03/666.47.38 (bellen na
19u)

Toneelkring de sparren bestaat
reeds meer dan 50 jaar. De foto
hiernaast is genomen tijdens de
voorstelling van hun stuk: “de vier
jaargetijden”

Hubkes eten in Beukenhof
Op 3 november kregen alle bewoners in
Beukenhof een “hupke” of Sint-Hubertus
broodje. Volgens deze aloude traditie werden
deze ook gewijd. Dit gebeurde ’s ochtends in
Beukenhof zelf. Ondersteund door twee
medewerkers van onze keuken en Renilde,
parochiehelpster, werden deze door priester
Bernard gewijd. Dat dit een initiatief was dat
erg werd gesmaakt blijkt uit de vele reacties
van onze bewoners

(bijdrage van Paul Witters)

Uit de oude doos!
Een zeer bekende foto opgenomen
door F. Hoelen met n. 124 dateert
van 1904. Links vooraan de SintJacobskapel op het dorpsplein,
intussen verdwenen glorie. Met
rechts vooraan twee personen
voor hun huisgevel. Dit zijn
(*)Joannes
Baptiste
Ansoms
(°22.10.1844 - +28.12.1918) met
zijn oudste zoon Fons Ansoms
(°30.01.1880 - +01.05.1950) of
mijn overgrootvader.

(*)Veel meer hierover kan u lezen in mijn boek, vorig jaar uitbracht met als titel “Uit de schaduw
van het verleden”.
Huisgevel van de woning Wijk B, n°36 eigenaars Ansoms – Greefs. In de woning was er vroeger naast
een wagenmakerij ook een café: “IN DE BIJL”. Bij verder onderzoek van deze foto merkte ik boven
de voordeur een uithangbord op. De foto uitvergroten levert een resultaat op maar verder
onleesbaar. Dat opzoekingswerk naar het verleden nooit stopt blijkt uit het volgende:
Het origineel uithangbord (1862 – 2022) op de volgende bladzijde afgebeeld werd gevonden, met
speciale dank aan Frans Jochems van ’t Kotje in de Cuylitshofstraat.

Warm aanbevolen!
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