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De eerste nieuwe 
vrachtwagens zijn 
geleverd voor de 
boerderij. De Aertssen 
boys (Greg, Luc en  
Raf) poseren ervoor 
met gepaste trots. 
—— 

The first of the new 
trucks have been 
delivered to the farm. 
The Aertssen boys 
(Greg, Luc and Raf) 
proudly pose with  
the trucks.
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Marcel Aertssen, Jos 
Denis en smid Edgard 
Vertommen herstellen 
samen de gebroken 
pendelas onder de 
eerste kraan, een Fuchs 
301, op een chassis  
van een ex-US army 
Diamond T. truck. 
—— 

Marcel Aertssen, Jos 
Denis and blacksmith 
Edgard Vertommen  
are repairing a broken 
pendulum axle on the 
first crane, a Fuchs 301, 
on the chassis of a 
former US Army 
Diamond T. truck.
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Terug naar 
Oorderen

Back to 
Oorderen
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We nemen u mee naar het begin van de 
twintigste eeuw. Letterlijk het begin, 1900.  
In polderdorp Oorderen wordt Gregoor ‘Goor’ 
Aertssen geboren. Hij is een verre nazaat van 
Jaak en van Tist, die beide nog burgemeester 
zijn geweest van Oorderen. Goors toekomst  
ligt net als alle Aertssens vòòr hem vast.  
Goor zal boeren, polderboeren. Dat zal hij  
doen in de Lindenhoeve aan de Grote Geul,  
een zijarm van de Schelde, die ter hoogte van  
de Kruisschans in de Schelde uitmondt.  
Dat polderboeren zal Goor doen samen met 
boerendochter Lucia Jaspers uit de aan-
palende gemeente Wilmarsdonk, waar haar  
vader trouwens burgemeester is.  
    Lucia en Goor trouwen in 1926. Hun twee 
zonen René en Marcel worden respectievelijk  
in 1926 en 1928 geboren. Broers René en Marcel 
focussen zich op de ouderlijke boerderij op hun 
eigen interesses. René houdt zich vooral bezig 

met het uitgebreide paardenbestand van de 
familie en Marcel raakt dan weer helemaal ge-
ïntrigeerd door de steeds sneller evoluerende 
mechanisatie. Dat de twee zonen in de voet-
sporen van hun ouders en de generaties ervoor 
zullen treden staat in de sterren geschreven. 
Hun toekomst lijkt vast te liggen. Welkom in de 
boerenstiel, heren! Echter, de toekomst zal 
weldra een eigenaardige wending nemen.  
    Dat de namen Oorderen en Wilmarsdonk 
u misschien niet veel zeggen, is niet zo ver-
wonderlijk. Deze polderdorpen bestaan immers 
vandaag niet meer. Nu ja, van Wilmarsdonk  
– in 1155 vermeld in een oorkonde van de  
Sint-Michielsabdij – blijft vandaag enkel de 
gotische toren van de Sint Laurentiuskerk over. 
Samen met Oorderen, Oosterweel en (een deel 
van) Lillo werd het dorpje al opgeslokt door  
de Antwerpse haven. Klinkt een beetje als  
Terug naar Oosterdonk, zegt u? Gelijk hebt u! 

En de boer, die ploegde voort…

 

Het dorpscentrum  
van Oorderen met de 
Sint-Jan-de-Doperkerk. 
—— 

Oorderen village centre, 
with the St. John the 
Baptist church shown.
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For those who like to be kept informed about 
what is happening in the polder − and have  
a basic understanding of Dutch − head to 
polderke.com, the digital version of the earlier 
local newspaper De Polder which was started 
by Stan Hendrickx (1927–1985) and Jan 
Brusselaers (1925–2011). Nothing really 
happened in the polder if it wasn’t mentioned 
in De Polder; a golden or brilliant wedding 
anniversary, a surprising political decision, a 
praiseworthy initiative of a local association  
or an exciting sports competition… every 
event in the polder that may be of interest to 
the locals was reported in this weekly regional 
newspaper − for almost seventy years. 
    In 1952, Stabroekenaar Stan and Ekerenaar 
Jan planned to publish a newspaper that spe-
cifically contained regional news and which 
defended the interests of the region. Stan had 
a knack for memorable statements, such as  
‘a chicken cackling in the afternoon’, ‘the foot-
step of a horse’, ‘the wing stroke of a pigeon’… 
which he also used frequently in his plays.  
Jan was a professional journalist for the news-
paper Het Handelsblad, among others, for 
which he reported on Antwerp city council.  
    The polder region was hit hard by the 
expansion of the port and the resultant urban-
isation, but it always retained its own very 
specific character. Throughout the difficult 
years, ‘het polderke’ (as the magazine was 
called locally) became an excellent binding 
agent and saw its circulation grow continu-
ously. It was not only the inhabitants of the 
polder villages who read the magazine with 
great attention, but also the former inhabi-
tants who had moved out of the region, and 
they formed a loyal group of readers.  
    Staf Delie was another authoritative jour-
nalistic voice when it came to the ins and outs 
of the polder. He had been following the polder 
since 1961 for De Standaard, Het Nieuwsblad 
and the Gazet van Antwerpen. Delie was also  
a member of Antwerp city council for the 
Volksunie. As a journalist, Delie wrote a 
beautiful portrait in the Gazet van Antwerpen 

when Count Daniel Le Grelle passed away 
and, in another article, cleverly described how 
four French kayakers from Gouy, the northern 
French village where the Scheldt begins, 
paddled to Antwerp in seven days in 2010. 
These kayakers departed from Cambrai, where 
the Scheldt was only 20 m wide, but increased 
to 65 m width in Gentbrugge and 100 m in 
Dendermonde. (When leaving Antwerp, the 
Scheldt is at least 450 m wide). ‘To the 
applause of the public, they kayaked to the 
Loodswezen, their arrival point, lighting a 
torch during the last metres. They swiftly 
climbed ashore and hoisted their fragile boat 
out of the water. The whole group, including 
the family members and children of the rowers, 
were invited for a boat trip through the port 
after the official reception at the town hall. 
The group did not hide their admiration for  
the Delwaide dock (today known as the  
Bevrijdings dock), with the giant containers of 
MSC. From then on, Gouy was as crazy about 
Antwerp as the local inhabitants. 

The goings-on of the polder

De polders  
ten Zuiden  
van Lillo fort. 
—— 
The polders  
south of  
Lillo fort.
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Voor wie graag op de hoogte blijft van het 
reilen en zeilen van wat er in de polder van-
daag gebeurt één adres: polderke.com, de 
website van de vroegere uitgave De Polder 
opgestart door Stan Hendrickx (1927-1985) 
en Jan Brusselaers (1925-2011). Niets in de 
Polder is echt gebeurd als het niet in De Polder 
heeft gestaan; een gouden of briljanten brui-
loft, verrassende politieke beslissing, lovens- 
waardig initiatief van één of andere vere-
niging of spannende sportwedstrijd… elke 
gebeurtenis in de polder die mensen kan 
boeien, vindt zijn plaatsje in dit regionale 
weekblad. En dit al bijna zeventig jaar lang. 
    In 1952 vatten Stabroekenaar Stan en 
Ekerenaar Jan het plan op om een krantje uit 
te geven dat aandacht zou schenken aan het 
‘nieuws van bij ons en dat de belangen van  
de streek zou verdedigen’. Stan grossierde in 
gevleugelde uitspraken als ‘een kieken kakelt 
in de middag’, ’de voetstap van een paard’,  

‘de vleugelslag van een duif’… die hij ook veel-
vuldig gebruikte in zijn toneelstukken. Jan was  
dan weer beroepsjournalist verbonden aan 
onder ander de krant Het Handelsblad voor  
wie hij de Antwerpse gemeenteraad volgde.  
    De polderstreek kreeg zware klappen te 
verwerken door de havenuitbreiding en de 
verstedelijking, maar bleef steeds haar eigen 
zeer specifieke karakter behouden. Doorheen 
de moeilijke jaren werd ‘het polderke’ (zoals 
het blad in de streek genoemd wordt) een 
bindmiddel bij uitstek en zag het de oplage 
steeds maar groeien. Niet alleen de bewoners 
van de polderdorpen lezen het blad met aan-
dacht, maar ook de ‘uitgewekenen’ vormen 
een trouwe lezersgroep.  
    Een andere gezagstemmende journalistieke 
stem als het over het reilen en zeilen in de 
polder gaat is Staf Delie. Die volgt de polder al 
sinds 1961 voor De Standaard, Het Nieuwsblad 
en de Gazet van Antwerpen. Ook zetelde Delie 
voor de Volksunie in de Antwerpse gemeente-
raad. Delie pende bijvoorbeeld als journalist 
een mooi portret neer in de ‘Frut’ bij het over-
lijden van graaf Daniël Le Grelle en beschreef 
knap hoe vier Franse kajakkers uit Gouy, het 
Noord-Franse dorp van de Scheldebron in 2010 
in zeven dagen naar Antwerpen peddelden. 
Deze kajakkers vertrokken in een rivier  
– de Schelde dus – van slechts 20m breed  
in Cambrai over 65m in Gentbrugge tot  
100m in Dendermonde. (Bij het verlaten van 
Antwerpen-stad krijgt de Schelde zelfs een 
breedte van 450m.) ‘Onder applaus voeren zij 
naar de aankomstplaats aan het Loodswezen, 
waar zij tijdens de laatste meters een fakkel 
ontstaken. Zij klommen fluks aan wal en hesen 
er hun fragiele bootje uit het water. De hele 
groep, mét familieleden en kinderen van de 
roeiers, werd na de officiële ontvangst op  
het stadhuis, ook uitgenodigd voor een boot-
tocht door de haven. Vooral in het Delwaide- 
dok (vandaag Bevrijdingsdok, nvdr), met de 
containerreuzen van MSC, staken zij hun 
bewondering niet onder stoelen of banken. 
Ook Gouy is voortaan zot van A.’ 

Reilen en zeilen in de polder

Staf De Lie (journalist en 
politicus): ‘We voelden ons 
met de Polderdistricten ten 
noorden van Antwerpen  
gepakt door de stad, die 
Berendrecht en Zandvliet 
inlijfde, maar ons niet als 
volwaardig behandelde.  
‘De stad is een dief’, ‘de stad 
steelt’ was onze slogan.’
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Antwerpen, 
autostad aan  
de stroom

Antwerp, 
waterfront 
car city
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Hebben we het in deze context en op dit punt 
van het verhaal over industrie, dan hebben we 
het natuurlijk over auto-industrie. In Antwerpen is 
dat eigenlijk – of was het dat toch vele decennia 
lang – een zogenaamde no-brainer. De haven van 
Antwerpen is immers de perfecte locatie om 
geassembleerde wagens makkelijk naar het 
grootste land van allemaal, het buitenland, te 
vervoeren. Dat buitenland is in de eerste plaats 
het Europese binnenland, maar even goed vallen 
verre continenten daaronder. Jarenlang zagen de 
Antwerpse havenarbeiders voornamelijk wagens 
van het merk Opel de revue passeren. Maar ook 
automerk Ford had een voetje aan huis in de stad 
Antwerpen. Wie verder teruggaat in de tijd kan 
zelfs een regelrecht Antwerps automerk vinden, 
de Minerva. Het is nu eenmaal een feit, Antwer-
pen is historisch gezien een autostad. Dat kan 
en moet vooral op het conto van de gespecia- 
liseerde Antwerpse werkkrachten geschreven 
worden. De reputatie van Antwerpen als autostad 
werd eind negentiende eeuw gevestigd. Al van 
bij het prille begin van de autoindustrie dus.  

    De ‘echte’ auto zoals we die vandaag kennen, 
zag pas eind negentiende eeuw het levenslicht. 
In België gebeurde dat in 1894 in Mechelen.  
Bij ‘Vincke’, een werkplaats voor treinen’ wordt 
aldaar de allereerste Belgische auto in elkaar 
gestoken. Tien jaar ziet in Antwerpen de aller-
eerste Minerva-auto het levenslicht. Het bedrijf 
was van het maken van fietsen geëvolueerd 
naar het produceren van motorfietsen om uit-
eindelijk zich toe te beginnen leggen op auto’s.   
Minerva maakte naam als het speeltje van  
the rich & famous. Een Minerva was op maat 
gemaakt; uiterst luxueus afgewerkt en vooral 
ook bijzonder snel. Koningen, koninginnen, 
prinsen en prinsessen van bijvoorbeeld België, 
Roemenië of Thailand, maar ook de maharadja 
van India, menig filmster en de fine fleur van  
de Amerikaanse ondernemers, waaronder ook 
ene Henry Ford oogsten met hun Antwerpse 
Minerva veel bekijks.  
    Of Minerva het goed deed? In 1911 was  
het al de grootste fabriek van België met maar 
liefst 1.600 personeelsleden. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd het bedrijf helemaal leeg-
geplunderd, maar na de oorlog werd er weer 
succesvol heropgestart. Gouden jaren volgden 
voor deze Antwerpse Rolls Royce. Een voor-
oorlogse Minerva is een collector’s item om u 
tegen te zeggen. Zeg gerust ‘U’ met hoofdletter. 
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De godin van de wijsheid… op vier wielen

 
Twee gracieuze 
dames… 
—— 

Two elegant  
ladies …
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1908 is het jaar van de Ford T en van de aller-
eerste Minervawagen, maar is ook het oprich- 
tingsjaar van de General Motors Company.  
Dat gebeurde in het Amerikaanse Flint, in de 
staat Michigan onder leiding van paarden-
koetsen-miljonair William Durant. Deze General 
Motors Company verenigde onder zich de door 
Ransom Olds in 1897 opgerichtte Olds Motor 
Vehicle Company – dat auto’s onder de merk-
naam Oldsmobile produceerde, Buick (waar 
trouwens Walter Chrysler van 1911 tot 1919 
directeur was) en Oakland Motor Car Company, 
het latere Pontiac. In 1911 stapte ook Louis 
Chevrolet met zijn bedrijf mee in het General 
Motorsverhaal.  
    General Motors opent in 1920 een kantoor  
in Manilla, waarna in 1922 Shangai en in 1923 
Kopenhagen volgen. In 1925 ziet in Antwerpen 
het bedrijf General Motors Continental het 
levenslicht in een voormalige abdij in de Ant-
werpse Fortuinstraat. De eerste bediende wordt 
op 1 januari en de eerste arbeider op 5 februari 
van dat jaar aangeworven. Twee maanden later 
– op 2 april 1925 – kan de allereerste in Antwer-
pen geproduceerde CKD-Chevrolet al beginnen 
blinken in de assemblagefabriek gevestigd in  
de voormalige velodroom aan de Haantjeslei.  
    Toen het bestuur van Hessenatie voor het 
eerst met de directie van General Motors in 
contact kwam en hen hoorde praten over een 
dagelijkse trafiek van 100 à 150 ton, te voeren 
van kaai naar fabriek, konden zij hun oren 
amper geloven. Er werden prijzen en condities 
gemaakt, het werk werd aan Hessenatie toe-

vertrouwd. Voor het transport kocht de natie 
toen een zware tractor bij General Motors: de 
fameuze Big Brute die drie aanhangwagens 
aankon van 15 ton. Er werd later ook samen-
gewerkt op de parkings voor het beladen van  
de afgewerkte auto’s op wagons. Periodisch  
bij verandering van model werden ook vooruit-
geproduceerde onderstellen vakkundig opge- 
slagen en leverde men producten just in time  
en later in sequence aan de productielijn… 
Kortom, een prachtige samenwerking.  
    Vier jaar later doet General Motors met de 
overname van het Duitse Opel een sterke zet; 
een zet die voornamelijk voor Antwerpen heel 
belangrijk zal zijn. Autofabrikant Opel is op  
dat moment een bedrijf met een stevig track 
record. Zo vestigde Opel in 1928 een snelheids-
record met de RAK 2: een raketaangedreven 
voertuig. Fritz von Opel bereikt de topsnelheid 
van 238 km/u in deze wagen. Het hoeft geen 
betoog om te stellen dat dat voor die tijd on-
gekend snel was. Het Amerikaanse General 
Motors was bijzonder onder de indruk van  
Opels productiemethoden en kocht 80% van  
de aandelen over van de Opels voor net geen  
26 miljoen Amerikaanse dollar. In 1931 komt  
het bedrijf Opel volledig in handen van General 
Motors. Ondertussen is General Motors Belgium 
op dat moment van de Haantjeslei naar een 
nieuwe assemblagefabriek in de Antwerpse 
haven verhuisd. Productie, verkoop, onderdelen 
en service worden gecentraliseerd op een 
locatie, terwijl al deze verschillende activiteiten 
voordien over heel Antwerpen verspreid waren. 

De ‘General’ komt naar Antwerpen

CKD kisten (Com-
pletely Knocked Down 
auto’s voor assem- 
blage) op natiekrengen. 
Rechts afgewerkte 
auto’s op wagons. 
—— 
CKD crates (Com-
pletely Knocked Down 
cars for assembly)  
on carts. On the right: 
finished cars on  
train carriages.
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Back to 
the future

Back to 
the future
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De Antwerpse haven is direct en indirect  
goed voor zo’n 160.000 banen en zorgt voor 
een toegevoegde waarde aan de Belgische 
economie van ruim 20 miljard euro. In 2019  
– we spreken inderdaad over pre-coronatijden – 
viel er ondanks spanningen in de wereldhandel 
met grootmachten die elkaar met de dreiging 
van handelsembargo’s om de oren sloegen en 
de nakende Brexit een groei van 1,3 procent  
op te tekenen. Een nieuw record van een totale 
overslag van 238 miljoen ton cargo werd be-
reikt. Voor de zevende keer op rij zelfs was er 
voor de haven van Antwerpen sprake van een 
recordjaar. Jacques Vandermeiren, de CEO van 
het havenbedrijf, kon eind 2019 met de nodige 
trots aankondigen dat vooral de container- 
overslag aan marktaandeel won, van 27,5 naar  
28,2 procent, maar dat ook in het segment 
droge bulk, zoals steenkool, de overslag met  
3,4 procent steeg. ‘Het is belangrijk dat we op het 
vlak van productiviteit, per gewerkt uur en per 
kraan, nog altijd tot de top van Europa behoren’, 
klonk het in De Tijd van 24 december 2019.  
    2019 was inderdaad een bijzonder mooi  
jaar voor de Antwerpse haven. Het was vooral 
het jaar waarin grote investeringen in de haven 
bekendgemaakt werden zowel in de chemische 
als in de logistieke sector. Naast de record-
investering van 3 miljard euro door de Britse 

chemiereus Ineos in de Antwerpse chemische 
cluster werd immers ook het startschot gegeven 
voor het Ecluse-stoomnetwerk, een warmte-
netwerk op Linkeroever dat restwarmte van het 
afvalverwerkingsbedrijf Indaver inzet als alter-
natief voor aardgas. Daarnaast nam oliereus 
ExxonMobil een nieuwe raffinage-installatie in 
gebruik die laagzwavelige transportbrandstof-
fen produceert. Eveneens goed nieuws was dat 
eind 2019 de Vlaamse regering besliste extra 
containercapaciteit te ontwikkelen, wat de slag-
kracht van de haven nog vergrootte. De kloof 
met Rotterdam wordt alzo met het jaar kleiner.  
    Er zijn maar weinig havens in de wereld die 
zulke mooie cijfers als die van Antwerpen in 
2019 kunnen voorleggen. De ontwikkeling  
van NextGen District, de voormalige Opel-site 
aan het Churchilldok, en daar waar de boeren-
hoeve van de familie Aertssen ooit stond in het 
voormalige polderdorp Oorderen, past volledig 
in de duurzame plannen die de haven van Ant-
werpen heeft voor de toekomst. Die toekomst 
werd niet alleen figuurlijk, maar zelfs letterlijk 
met een knal ingezet. Op 7 maart 2020 ging de 
iconische watertoren van de voormalig Opelsite 
tegen de vlakte, waarna de volledige ontruiming/ 
opruiming/afbraak van de site in een stroom-
versnelling terecht kwam. NextGen District 
werd bouwrijp gemaakt. Rijp voor de toekomst.

De toekomst wordt ingezet met een knal

Met springstoffen  
werd de vloerplaat  
van de press-shop 
uitgebroken. 
—— 
The floor slab of  
the press shop  
was dismantled  
with explosives.
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Ontginning  
van een steen- 
groeve in Oman. 
—— 
Exploitation  
of a quarry  
in Oman.

Op de Malediven  
helpt Aertssen Group 
mee aan de aanleg  
van nieuwe eilanden. 
—— 
In the Maldives, 
Aertssen Group is 
helping to build  
new islands.
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Aertssen Group  
bouwt mee aan  
de uitbreiding van 
Sohar Port (Oman). 
—— 
Aertssen Group 
contributes to  
the expansion of  
Sohar Port (Oman).

Luchtbeeld van de 
nieuwe eilanden (Rah 
Falhu Huraa, Male-
diven). Aertssen Group 
aan het werk in een 
prachtige omgeving  
om het landschap nog 
mooier te maken. 
—— 
Aerial view of the new 
islands (Rah Falhu 
Huraa, Maldives). 
Aertssen Group at  
work in beautiful sur-
roundings to make  
the landscape even 
more stunning.
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