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EEN KLEINE BIOGRAFIE
VAN ERE–SCHEPEN FRANS DE HERDT
DEEL I
Frans Maria Leo De Herdt werd geboren in Rumst op 8 september 1939. Zijn ouders (foto
hieronder) waren Leon De Herdt (° 1894, bijgenaamd Leon van Fonske de metser) en Elisa
Calluy (° 1900). Het gezin De Herdt – Calluy woonde in het huis aan de Vissersstraat 11 (foto
hieronder, gevelaanzicht anno 2016).

Frans ging eerst naar de gemengde kleuterschool van de Zusters van Vorselaar in de
Schoolstraat, nadien naar de gemeentelijke jongensschool aan de Doelhaagstraat. Op advies
van pastoor J. De Wit en onderpastoor Coulombier volgde hij daarna het 7e voorbereidende
jaar in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Boom, gevolgd door de 6e en 5e Grieks – Latijnse.
Frans heeft nog levendige herinneringen aan klastitularis E.H. Modest Goris (° Herentals 17
januari 1925, + Reet 19 mei 2010). Maar toen was het studeren gedaan.
Op de leeftijd van 15 jaar ging Frans werken, eerst enkele maanden in de Vissersstraat, in de
sloffenfabriek van August (Gusje) van Rompuy, nadien bij de NV Samenwerking (Steenbakkerij
Swenden) aan de Steenberghoekstraat. In 1957 kreeg Frans een arbeidscontract bij de NV
Gevaert (later Agfa Gevaert) in Mortsel. Hij zou er – als arbeider in een tweeploegenstelsel –
blijven werken tot zijn brugpensioen in 1996.
Inmiddels was Frans in 1961 te Reet voor burgemeester August Vermeylen (° Reet 8 mei 1908,
+ Reet 17 september 1972) getrouwd met Magdalena (Mady ) De Pooter (° 31 juli 1940) uit de
Begijnenbossen. Zij woonden eerst in bij de ouders van Frans aan de Vissersstraat tot ze in
1966 met trots eigenaars werden van een nieuwe gezinswoning aan de E. Vanderveldestraat
3, waar ze nu (2016) nog wonen. Zij zijn nu de fiere ouders van Ingrid (° 1963) en Johan (°
1967), en de gelukkige grootouders van Matthias, Alexander (+), Bram, Juno en Onno .
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Frans en muziek
Frans is zijn leven lang een fervent liefhebber van muziek geweest. Hij heeft geen
muziekschool gevolgd, was dus autodidact en leerde bij van muzikanten uit zijn
kennissenkring.
Zijn eerste gitaar was een geschenk van zijn oudere broer Eduard (°Rumst 27 februari 1927, +
8 november 2005). Die gitaar kostte toen 1.500 BEF (ongeveer 40 euro). Van dan af noemde
zijn moeder hem soms ietwat spottend “meneerke gitaar”.
Frans speelde eerst 9 jaar lang gitaar in het orkest The Evergreens. Daarna, van 1972 tot 1978,
speelde hij bij The Night Stars. Af en toe maakte hij ook een gastoptreden bij de K.K. Harmonie
Verbroedering.

Zijn grote voorbeeld op gitaar was Heinz Mueller, gitarist in het orkest van Will Tura. Frans
nam er niet alleen gitaarlessen, hij overtuigde zijn vriend Heinz ervan om een groot werk voor
orkest te componeren. Zijn inspiratie haalde Frans uit het leven en werk van Priester Adolf
Daens (° 1839, + Aalst 1907), die in het Belgische Parlement de armoede en ellende onder de
werkende bevolking aanklaagde en ook uit de lokale geschiedenis, met name de grote staking
in de steenbakkerijen van 1894.
Heinz B.M. (Mueller) componeerde dus een symfonie onder de titel “1894”. Dit werk werd op
18 maart 1995 uitgevoerd door het Saxofoonorkest van Zwijndrecht onder leiding van Eddy
House en het Philharmonisch zangkoor van Antwerpen onder leiding van Frans Cuypers. In de
grote loods van De Lijn aan de Statiestraat waren er meer dan 500 luisteraars die 200 BEF
betaalden. De uitvoering was ondanks de bittere kou een groot succes. De aanwezigen
konden, na afloop van het concert de CD met de digitale opname van “1894“ meenemen.
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Frans in de politiek
Frans De Herdt (foto hieronder ) vertelt:
“Ik was actief in het verenigingsleven in Rumst, onder meer in het bestuur van de Kajotters en
van het ACV. Door mijn broer Eduard raakte ik ook geïnteresseerd in de nationale politiek. Wij
volgden de grote strijdvragen van die tijd, o.m. de Koningskwestie en de schoolstrijd op de
voet. Van de lokale politiek herinner ik mij enkel dat wij niet hoog opliepen met het beleid van
Petrus Van Der Taelen (BSP, ° Rumst 1893, + 1962, en burgemeester van Rumst van 1933 tot
1962).
In 1970 vroeg Gust Van Buggenhout mij om kandidaat te zijn op de lijst Volksunie. Mede onder
invloed van Mady heb ik dat toen geweigerd.
In 1975 legde minister van Binnenlandse Zaken Joseph Michel ( PSC, ° 1925 ) een voorstel tot
fusie van de Belgische gemeenten voor aan het Parlement. Deze fusiewet maakte dat het
aantal gemeenten in het land herleid werd van 2.359 tot 596. Rumst werd gefusioneerd met
Reet en Terhagen. Rumst werd pilootgemeente omdat het op dat ogenblik (nog even) het

meeste inwoners had (zie bijlage A, statistieken van inwoners in Rumst, Reet en Terhagen) en
omdat Rumst kon bogen op een rijke geschiedenis, van de Romeinse tijd tot de late
middeleeuwen.
Wanneer Paul Wellekens (° 14 april 1944) mij in 1976 kwam vragen om kandidaat te zijn voor
een plaats op de lijst Volksbelangen besliste ik om ja te zeggen. Eerst zou Gust Van
Buggenhout op de tweede plaats van de lijst staan maar toen die afhaakte werd ik van op deze
plaats rechtstreeks verkozen, na lijsttrekker Aster Devrieze (° Aalter, 1933).
Er werd in 1976 een meerderheid gevormd tussen de CVP (11 verkozenen) van bestendig
afgevaardigde en lokaal CVP - voorzitter Petrus Thys (° 11 april 1933) en Volksbelangen (3
verkozenen). Er werd mij een plaats in het OCMW aangeboden maar ik was meer
geïnteresseerd in de gemeenteraad. Zo werd ik in januari 1977 voor het eerst schepen.”
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Uit het geheugen vertelt Frans nog het volgende:
“Mijn collega’s die actief waren binnen het ACW spraken mij regelmatig aan over mijn
engagement voor de vakbond en voor de werkende mens. Zij vroegen mij toen herhaaldelijk
- maar vergeefs - om de overstap te maken.
Vanaf 1977 leidde de regeringsdeelname van de Volksunie en het Egmont – pact, verdedigd
door minister Hugo Schiltz (° 1927, + 2006), ook in Rumst tot bittere discussies. In de lokale
Volksunie – afdeling stuurden vele leden hun lidkaart terug naar Brussel. Toen besliste ik om
– uit eigen beweging en zonder voorwaarden – de stap naar de CVP te zetten. Het CVP –
partijbestuur aanvaardde mij in de vergadering van 26 juni 1979 als lid met 25 stemmen voor
en 3 stemmen tegen. Ik heb mijn beslissing uitgelegd. Natuurlijk begreep ik dat sommige
mensen teleurgesteld zouden zijn maar altijd ben ik ‘ on speaking terms ‘ gebleven met alle
leden van de gemeenteraad. “

Frans en de geschiedenis van de gemeente Rumst
In de periode 1989 – 1994 was Frans schepen voor cultuur. In die tijd werd er nog vaak
navergaderd met een glas Duvel. Tijdens zo’n gesprek – wat men nu “brainstorming” noemt –
kwamen er eindeloos veel ideeën, zowel goede als minder geslaagde, op de collegetafel.
Gemeentesecretaris Jan Van Grinderbeek (° 4 januari 1952) bond de kat de bel aan. Hij wist zo zei hij zelf - als geboren Leuvenaar, weinig of niets van de geschiedenis van onze gemeente.
Eddy Huyghe (° Reet, 20 april 1951) haalde verschillende voorbeelden aan, onder meer
Kontich, van gemeenten waar de geschiedenis in detail was bestudeerd en beschreven. En dus
werd Frans – als schepen voor cultuur – belast met de opdracht om een boek over de
geschiedenis van de gemeente Rumst te realiseren. De andere leden van het gezelschap
zouden zorgen voor een inschrijving in de begroting van het volgende jaar.
Er werd een begeleidingsgroep opgericht die bestond uit:
-

Frans De Herdt, schepen voor cultuur
Eddy Huyghe, schepen en provincieraadslid
Bruno Struyf, voorzitter van de cultuurraad
T. Oost en W. Severans, archeologen
Een vertegenwoordiger van de geschiedkundige kring Rumesta
Een vertegenwoordiger van de heemkundige kring De Root
G. Cuyt, voorzitter van AVRA.
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A.A. - een historica uit Antwerpen - werd bereid
gevonden om het studiewerk te doen en om het boek
te schrijven. Ondanks veel inzet en goede wil van alle
betrokkenen vorderde het werk na twee jaar niet
zoals verhoopt.
Enkele leden van de
begeleidingsgroep
dropen
teleurgesteld
af.
Uiteindelijk diende Frans het project - waarover in de
gemeenteraad regelmatig vragen werden gesteld - af
te blazen.

Foto hierboven: het grote boek over Rumst, Reet en Terhagen
Maar Frans legt zich niet gemakkelijk neer bij een mislukking. Hij schakelde vrijwel
onmiddellijk over op “plan B“. Hij richtte een nieuwe begeleidingskommissie (sic) op.
Met de hulp van enkele bevriende auteurs en fotografen, en met de intense medewerking van
Jules Van Rompaey van Drukkerij VITA, slaagde hij erin om binnen enkele maanden een
prachtig fotoboek (foto hierboven) te realiseren. Dit boek werd in 1994 uitgegeven door
drukkerij VITA op meer dan 500 exemplaren en was in een mum van tijd volledig uitverkocht.
Frans gaf niet op en maakte van een flop een succesverhaal.

Frans over sport, voetbal in Reet en andere verhalen
Frans werd in zijn eerste bestuursperiode (1977 – 1982) schepen voor Jeugd en Sport. Het
nieuwe college van burgemeester en schepenen werd geconfronteerd met alle kleine en grote
problemen die gepaard gaan met de opstart van een nieuwe gemeente. Zo rees de vraag hoe
de gloednieuwe sporthal Uitgedekt Schoor in Terhagen zou worden geopend. De bouw
daarvan was nog voor de fusie beslist in de gemeenteraad van Terhagen. Politiek lag dat
moeilijk. Uiteindelijk werd de sporthal geopend verklaard zonder veel ceremonie.
Als schepen voor sport kreeg Frans uiteraard te maken met de gebrekkige infrastructuur van
de lokale voetbalverenigingen. Hij kon meewerken aan een tweede plein voor Rumstse SK en
aan een nieuw plein voor Terhagen SV.
Maar meest memorabel is toch wel de realisatie van een tweede voetbalplein voor Reet SK.
Vele pogingen waren onsuccesvol. Helemaal op het einde van de bestuursperiode - in 1982 smeedde Frans een akkoord met eigenaar Braeckmans en met de pachter over het gebruik
van de nodige gronden voor een nieuw B-terrein.
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Toen hij het goede nieuws bracht op een vergadering van het college van burgemeester en
schepenen vroeg zelfs een collega-schepen twijfelend: “Frans, je bent toch wel zeker ?“. In de
dagen daarop werd in allerijl - in een advocatenkantoor aan de Molenstraat - een kleine folder
gemaakt waarin (het latere gemeenteraadslid) Jos De Laet (°13 februari 1946, +17 juli 2006)
Frans bedankte voor dit schitterende resultaat. De oppositie zat ook niet stil en ontkende
staalhard alles in een pamflet (foto 5) waarin Frans “Mister Magic” genoemd werd.

Twee jaar later knipte burgemeester Frans Bruynseels (°10 september 1913, +19 december
2009) het officiële lint bij de opening van het nieuwe B-terrein.
Eddy Huyghe
Collega-schepen van Frans van 1989 tot 2000

Bijlage: bevolkingsstatistieken van de gemeente Rumst
(Rapport van gemeentelijk ambtenaar Raymond Van Herck uit april 2012)
Bevolking

1947

1976

1993

2012

Reet

3128

5007

7069

6836

Rumst

5605

5378

5089

5351

Terhagen

3822

2635

2233

2582

