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Het Oude Land van Aarschot

dit nog nooit echt onderzocht. Hier en daar vonden we min of meer toevallig al wel enkele namen. 
Omdat we vermoeden dat er op al die jaren meer mensen actief geweest zijn in Congo dan degenen 
die wij gevonden hebben, willen we graag een oproep doen. Als er iemand informatie heeft over 
mensen die actief geweest zijn in Congo voor de onafhankelijkheid van 1960, in welke hoedanigheid 
ook, laat het ons weten. We denken dan onder meer, maar niet alleen, aan missionarissen, militairen, 
werknemers van de overheid of van privébedrijven, enz.

Sinds enkele maanden werken we aan een publicatie over 
de molens van Aarschot. We proberen deze publicatie zo 
volledig mogelijk te maken en behandelen niet alleen de nog 
bestaande molens, maar ook de molens die verdwenen zijn, 
zoals de molen op de Dorenberg. Het wordt een publicatie 
zoals die over de stadhuizen van enkele jaren geleden. Ze 
zal dus ook gelden als (wellicht) drie tijdschriftnummers. 
We voorzien de uitgave tegen het najaar. We vragen dan 
ook uw begrip voor het feit dat u tot dan geen tijdschrift zal 
ontvangen.

Aarschot en onze  
vroegere kolonie

Enige tijd geleden kregen we de vraag of er Aarschottenaren 
betrokken geweest zijn bij de kolonisatie in Congo. We 
hebben daar niet direct een antwoord op en waarschijnlijk is 

Boek over Jan Hammenecker
Jan Hammenecker (1878-1932) was een Vlaams priester-dichter en schrijver. Hij was gedurende 
enkele jaren leraar aan het Sint-Jozefscollege in Aarschot. Frans Holemans publiceerde in ‘Het 
Oude Land van Aarschot’ van 2003 tot 2010 meerdere artikels over hem. Tot een echte volwaardige 
biografie is het toen echter niet gekomen. P. Servaes bewerkte en vervolledigde het werk van 
Holemans, zodat die biografie er nu wel is. Het werk volgt Hammeneckers drukke literaire activiteit 
op de voet en besteedt veel aandacht aan zijn contacten met Gerard Walschap. Jan Hammenecker 
zou aan de wieg gestaan hebben van Walschaps literaire carrière. Hammeneckers activiteit in de 
studentenbonden, vaak tegen de wil in van de bisschoppen, en in de Pelgrimbeweging komt ruim 



Tentoonstelling Stedelijk Museum
De tentoonstelling met schilderijen van Ernest Vanden Panhuysen, werken die de heemkundige 
kring schonk aan het museum, loopt nog tot 27 februari. Op 5 maart gaat de tentoonstelling ‘Zon-
der woorden’ open. Er zullen werken te zien zijn van Frans Masereel en Stefan Serneels.
Frans Masereel (1889-1972) was tekenaar, aquarellist, schilder, bedreven in de boekdrukkunst, ont-
werper van controversiële beeldromans, illustrator van werken uit de wereldliteratuur en onover-
troffen vakman in de houtsnijkunst. Hij wordt beschouwd als één van de grote kunstenaars van de 
twintigste eeuw. Stefan Serneels (1968) roept, in tegenstelling tot Masereel, een totaal verinnerlijkte 
wereld op. Alledaagse locaties en voorwerpen worden uit hun banale context gerukt en krijgen een 
nieuwe lading. Hoogst persoonlijke en vertekende herinneringen worden geplaatst tegen een ach-
tergrond van nu. 
De tentoonstelling confronteert twee meesters uit een verschillende periode, met een andere har-
tenklop en een andere achtergrond. Ze delen echter wel hun verwante artistieke bezieling. Beide 
meesterlijke kunstenaars getuigen in beelden van hun tijd. (meer info: R. Holemans, Aanbod kunst 
in Aarschot, 2023)

Sint Antoniusviering
Via FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, vernemen we dat de Vlaamse minister van 
Cultuur de Sint-Antoniusvieringen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed heeft geplaatst. Deze inventaris geeft een overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze 
kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die dermate belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren 
om aan volgende generaties te kunnen doorgeven. De heilige Antonius wordt jaarlijks op meerdere 
plaatsen in Vlaanderen gevierd rond 17 januari, onder meer in Wolfsdonk. De viering, van oorsprong 
een katholiek heiligenfeest, heeft tegenwoordig ook een werelds karakter. Alhoewel de vieringen in 
elke gemeente een eigen uniek karakter hebben, toch delen ze gemeenschappelijke kenmerken. 
Zo start de feestdag meestal met een religieuze plechtigheid waarbij vleeswaren (vroeger vaak 
varkenskoppen) en lokale producten worden gezegend. Hierna worden deze offergaven per opbod 
verkocht. De opbrengst gaat steevast naar een goed doel of de parochie.

aan bod. Voor wie de mens, de priester en de letterkundige Jan Hammenecker ten voeten uit wil 
leren kennen, is deze biografie de ideale wegwijzer die in een bevattelijke taal het hele levensverhaal 
uit de doeken doet. Boeiend is vooral het verhaal van de tijd waarin hij leefde en die hij met vele 
ups en downs doormaakte. Zo wordt dit boek een echt tijdsdocument. Vele originele en zelden 
getoonde foto’s illustreren dit 383 bladzijden tellende werk. Het kost 49 € en is verkrijgbaar bij Luc 
Rochtus, Van Breestraat 33 te 2018 Antwerpen of bij de auteur via paul.servaes@telenet.be.
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