
Agnes Smet 

 

S.V.K. / Aerschotstraat in de tijd 

 

Ik ben geboren op 24 februari 1932 in de Aerschotstraat als 3de kind van mijn ouders. Met 2 

jongens van 6 en 12 jaar oud was mijn ma superblij dat zij een meisje erbij had om te 

vertroetelen! 

Mijn vader werkte bij Scheerders Van Kerckhoven als privé chauffeur van Mr Leon Scheerders. 

Wij woonden in een huis van Scheerders dicht bij ’t fabriek want mijn pa moest altijd bereikbaar 

zijn. 

 Leon Scheerders’ enige zoon Mr Willy Scheerders woonde in ‘t kasteeltje op de hoek van de 

Aerschotstraat en het Westerplein. Bij diens overlijden werd de fakkel doorgegeven aan de 

familie Verhaert/Scheerders uit de Mercatorstraat waarvan de nakomelingen nog altijd directeur 

zijn. 

Na ’t werk deed mijn pa zijn kapellekens d.w.z. zijn stamcafeetjes: bij “Putifar” rechtover ’t 

fabriek, bij “Germaine” op de hoek van de Rolliersstraat  of ’s zondags een eindje verder in  



“‘t oud Amerika” op de hoek van de Hofstraat en Plezantstraat en bij “de Tender”op de hoek van 

de Plezantstraat en Spoorwegstraat. 

Op de fabriek beschikten wij ook over een tuin waar mijn pa groenten kweekte en bloemen 

plantte. Tientallen wondermooie vlinders bezochten onze bloementuin Er stonden ook een 

kersenboom ( wittebuik genoemd ) en krieken- en pruimenboom waar wij lekker van smulden. 

In de zomer trokken mijn broers naar onze hof en sjouwden met oude dekens, jute balen en 

stokken om daar een tentje op te zetten. Zij zochten daar in de poelen naar kikkervisjes en 

vochten met zelfgemaakte zwaarden een mini oorlog uit!  

Ik ging naar de Heilige Familie school in de 

Boonhemstraat bij de zusters Jozefienen en 

wij droegen in de klas een zwarte schort 

met kanten kraagje. Toen  zaten de meisjes 

en de jongens nog gescheiden in 

verschillende klaslokalen. Vanaf mijn 7de 

mocht ik alleen naar school. In de 

Kasteelstraat pikte ik dan mijn vriendinnetje Yolande op en in de Dalstraat Godelieve wiens 

mama een hoedenwinkel had. Soms moest zij voor haar ma benodigdheden halen bij 

Vercauteren in de Parkstraat nabij de Grote Markt. Met glinsterende oogjes keken wij naar al die 

kleurschakeringen van pluimpjes en linten en voiles om hoeden te decoreren. 

Ik was 8 jaar toen de oorlog uitbrak. 

De bazen van S.V.K. besloten om via Oostende over te steken naar Engeland. Mijn ouders 

gingen mee met hun 2 jongste kinderen want mijn oudste broer was opgeroepen om België te 

verdedigen. In Oostende aangekomen kregen wij te horen dat de laatste boot vertokken was. In 

de vroege ochtend bleek er geen boot meer de overtocht naar Engeland te wagen en besloot 

men terug naar huis te keren. 

De Duitsers trachtten België te veroveren. 

S.V.K. werd gebombardeerd maar één bom kwam terecht in ’t midden van de Aerschotstraat 

(waar nu een hoge muur is opgetrokken) en de volgende resem legden heel de Molendreef (nu 

Kroonmolenstraat) in puin. 

Met dekens en matrassen geladen trokken wij naar S.V.K. waar wij in de steenovens, die 

metersdik waren, mochten schuilen tegen de bombardementen. De kinderen lieten het evenwel 

niet aan hun hart komen en speelden verstoppertje (piepken duik) tussen de opgeslagen stenen 

en de hoog gestapelde strobalen voor de paardenboxen. Toen gebeurde het vervoer van stenen 



nog met paard en kar; auto’s waren heel zeldzaam alleen de heel rijke mensen hadden er een. 

Na enkele dagen gaf koning Leopold 3 zich over aan de Duitsers en konden wij terug naar ons 

huisje. 

Mijn grootouders woonden in Belsele waar wij met kermis op bezoek gingen. Wij gingen te voet 

via de Valk door de bossen en ons pa plukte onderweg enkele rapen die wij met veel smaak 

opaten. Soms als het veel te koud was namen wij de trein op ’t Westerplein! (nu afgeschaft) Met 

veel kabaal kwam die toen aangereden, met schril gefluit wolken stoom uitblazend. Destijds 

werden de treinen nog met kolen gestookt en de kinderen werden bang als die kolenstoker, zo 

zwart als roet zijn hoofd naar buiten stak. 

Op ’t Westerplein overwinterden de foorkramers en stonden met hun wagens op het plein. 

Wij kinderen speelden en ravotten daartussen en trokken ijspegels van de barakken om onze 

dorst te lessen. Wij bekogelden elkaar met sneeuwballen en pas toen onze vingers en tenen 

bijna bevroren waren liepen wij naar huis om onze voeten op de Leuvense stoof naast de 

roodgloeiende pot op te warmen. 

In de zomer gingen wij zwemmen in de putten van S.V.K., de meisjes om 15 uur en de jongens 

om 17 uur. Stipt 15 uur deed Petrus het poortje open. Wij drumden elkaar opzij langsheen de 

haag bloeiende rozenstruiken van de tuin van Mr Willy Scheerders. Menige opgeblazen redband 

heeft het daar begeven!  

Er waren 2 kruidenierswinkels in de Aerschotstraat: Maria Staes en Mieke Martens. Bij Maria 

kochten wij bloedrode bietensiroop uit ’n grote pot geschept van misschien wel 5 kg. 

Met Nieuwjaar kwam mijn peter, die in Oostende woonde, op bezoek en mocht ik bij Maria ’n 

hele tipzak snoep uitkiezen; wat een feest! 

Maar algauw werden alle etenswaren gerantsoeneerd. Per persoon kregen wij bonnetjes om 

onze aankopen te doen en dat was ternauwernood toereikend. Om het nodige te hebben werd 

er op de zwarte markt bijgekocht. Ik herinner mij dat mijn pa mijn fietske ruilde voor een zak 

graan. Die konden wij dan bij een molenaar in de Landbouwerstraat laten malen tegen betaling 

zodat wijzelf brood konden bakken. Mijn broers smokkelden roggebrood bij de boeren in 

Stekene die wij duur moesten betalen. Maar o wee, als ge betrapt werd namen de Duitsers u 

alles af. Van dan af werden er in onze tuin nog enkel groenten gezaaid en aardappelen geplant. 

Mijn pa maakte de putten en ik mocht daar dan de geschoten jonge plantjes insteken. Daarna 

vulde hij de put en legde er dan een grote schep paardenmest bovenop uit de paardenstallen 

van S.V.K. 



Af en toe was er haring te verkrijgen in de viswinkel op het O.L.Vrouwplein. Daarvoor moest 

men reeds enkele uren voor de opening van de winkel in de rij gaan staan want dikwijls 

gebeurde het dat alle vis was uitverkocht vooraleer gij aan beurt waart. 

In de winter gingen wij schaatsen bij “bad St-Michel” in de Plezantstraat of in de tuin van ”’t 

Casino” in de Stationstraat. 

’s Zondags gingen wij naar de cinema in “’t Gildenhuis” in de Nieuwstraat, soms ook naar de 

“Palace” in de Ankertstraat of de “Scala” op de Kokkelbeek. 

In 1943 trouwde mijn oudste broer, die ook bij Scheerders werkte als elektricien, met een 

meisje uit de Schoolstraat. Zij was verkoopster bij Bonneterie “Faems-Bonne” op de hoek van de 

Anker- en Zamanstraat. Met vigilant werden wij naar het stadhuis en naar de kerk gereden; wat 

een weelde! 

Zij begonnen in de Regentiestraat, dicht bij ’t Klein Marktje “Regentieplein”, een winkel in 

tapijten en matrassen. 

 

Op het einde van de oorlogsperiode had den Duits een nieuwe bom gefabriceerd die “de V1” 

werd genoemd. Die vloog met een herkenbaar geronk, niet al te hoog door de lucht maar als die 

stilviel hield iedereen zijn adem in, want dan kwam die recht naar beneden. Zo was mijn broer 

naar de zolder verbannen omdat hij klarinet leerde spelen en mijn vader het niet meer kon 

horen. Toen die V1 af kwam gevlogen hing mijn broer, nieuwsgierig als hij was, uit het dakraam 

om te zien welke richting die uitging. Opeens viel zij stil en kwam zij al gierend recht op ons af. 

Zo wit als een doek kwam hij naar beneden de trap af gevlogen maar te laat: een grote plof lijk 

een donderslag! Gelukkig niet op ons hoofd maar in de Gazometerstraat recht tegenover waar 

nu de Colruyt is. Een aantal woningen zijn daar toen platgebrand. 

Dra kwam er een einde aan de oorlog die 5 jaren geduurd had. 

Mijn jongste broer werkte inmiddels ook bij S.V.K. als paswerker. 

Wie had ooit kunnen vermoeden dat het noodlot enkele jaren later zou toeslaan! 

In 1945 moest onze Marcel een reparatie doen op een hoogte van ongeveer 5 meter. Om een 

onbekende reden is hij op zijn hoofd naar beneden gestort en heeft nog een hele nacht in de 

coma gelegen vooraleer hij stierf, een baby van enkele weken oud achterlatend. 

In 1951 stierf mijn vader op 58 jarige leeftijd aan longkanker en mijn 2de broer op 65 jaar aan 

asbestlongkanker! 

Wie had ooit kunnen voorzien dat S.V.K. mijn vader en mijn broers het leven zou kosten? 

 


