
 
 

 

Nog een oorlogsverhaal van Louis Verpraet: 
Verhaal drie. Nog herinneringen aan 1939-1945: Zoals ik reeds in een vorig verhaal vertelde, begon 
ik in 1939 samen met mijn broer aan onze middelbare studies. In onze klas zaten er drie joodse 
jongens, maar ook een Duitser, wiens vader een speelgoedfabriek  had in Deurne. Een van die joden, 
zijn naam was Pulver, was gevlucht uit Wenen, toen het Duitse leger Oostenrijk binnenviel. Hij was 
een zeer goed student en dat was ook de Duitser. Deze laatste echter had een gloeiende hekel aan 
de Joden en haatte hen. Hij was lid van de Hitlerjugend en had zijn uniform hier bij hem thuis, het 

geen wettelijk verboden was. Na de 10de mei echter zagen we onze Duitser niet 
meer terug en dat tot onze grote opluchting. Vanaf begin 1943 moesten de 
joden een joden-ster op hun kleding dragen en einde 1943 zagen we ze niet 
meer. Ik heb steeds veel medelijden gehad met onze Weense vriend. Thuis 
moeten gaan vluchten en uiteindelijk alles moeten achterlaten, om te eindigen 
in een vernietigingskamp, zoals zovelen van hen. Toen ik eens een keer de lijst 
inzag van de mede-eigenaars van de synagoge van Heide, zag ik er een naam 
bijstaan, die mij bekend voorkwam. Hij woonde echter in Amerika. In de buurt 

van onze woning in de Bevrijdingslei, woonde er een joods gezin: vader, moeder met een zoon en 
een dochter. Dit was het gezin van bakker Kleinblatt uit de Provinciestraat in Antwerpen. De bakkerij 
was een groot bekend bedrijf. Alle vier hebben zij, ondergedoken, de oorlog overleefd. Hun 
eigendom in Heide hebben zij moeten verkopen. Ook de familie Brunner, die voor de oorlog bij ons 
een hotel uitbaatten hebben dank zij een goed onderduikadres, na de oorlog dit hotel kunnen 
heropenen. Dit verhaal “entre paranthèses”. In onze klas zaten we met vrijzinnigen, Katholieken, 
Joden, Protestanten. Van Moslims was toen nog geen sprake. Ondanks die grote diversiteit van 
opvattingen heerste er een zeer goede band in de klas. In de drie hoogste jaren hadden wij als leraar 
Grieks-Latijn Prof. Kriekemans. Gewoonlijk gaf hij tien minuten les en dan ontwikkelde er zich een 
debat in de klas. Hijzelf nam geen standpunt in, maar hij leidde wel de gesprekken. Een geliefd 
onderwerp ging over het bestaan van God, maar het kon ook even goed gaan over de pompiers bij 
de Romeinen of over moderne muziek. Hij schuwde geen enkel onderwerp. Hij heeft ons werkelijk 
logisch leren denken. Zijn principe was: wat ik u als les geef, moogt je vergeten, maar wat ik u 
meegeef voor later dat is belangrijk. Ja, hij was werkelijk een heel uitzonderlijk man. Er had zich ook 
een klein groepje Duitsgezinde gevormd, maar de meerderheid van onze klas koos toch voor de 

andere zijde. We hadden ook een medestudent, die een lengte 
had van bijna twee meter, en daarbij blauwe ogen en blond haar, 
een echte Germaan dus, die uit Kruibeke kwam. Toen hij zei, dat 
hij bij de WaffenSS wou toetreden, hebben we hem ferm 
uitgelachen. Enkele tientallen jaren geleden heb ik hem terug 
gezien op TV, in een programma over collaborateurs; hij verbleef 
in Argentinië. Verschillende leerlingen waren met hun ouders lid 
van het V.N.V.(Vlaams Nationaal Verbond) geworden. Deze 
Vlaamse partij had haar treintje aan de deur van de Duitse 
bezetters gehangen in de hoop een zelfstandig Vlaanderen te 
verkrijgen. De slotsom was: deze studenten mochten hun studies 
niet voortzetten en dit drie jaar lang. Daarna mocht dit wel en 
ene is apotheker geworden, de 2de arts, de 3de Uroloog en zelfs 
prof. aan de UIA. Jonge jongens werden geronseld, om naar het 
Oostfront te gaan strijden tegen de “Bolsjewieken”. Sommigen, 
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waaronder vele priesters vonden dit een mooi ideaal. Veel van die vrijwilligers van 16- 17- 18 jaar 
kwamen uit de colleges. Zelfs Cyriel Verschaeve: priester, dichter en schrijver heeft zich laten 
misleiden. In W.O.1 lag zijn pastorie vlak achter het front. Het was de vergaderplaats van de 
Vlaamsgezinde soldaten. Hier lag de basis voor de Vlaamse Fronters-partij. Hij was toen een held! 
In WO II ging hij zelfs zo ver, dat hij de strijders van het Vlaamse legioen voor hun vertrek met een 

kruisje zegende. Zij gingen toch vechten tegen het bolsjevisme! Zij zagen niet in, dat het Nationaal 

socialisme evenzeer een vijand was van het katholieke geloof. In de laatste weken van het schooljaar 

1943-1944 kwamen er twee laatstejaars studenten in uniform van de Vrijwillige arbeidsdienst naar 

school. Onze Prefect stuurde ze “stante pede” terug naar buiten. Het schoolreglement verbood het 

dragen van een uniform. Maar, na een half uur kwamen die twee terug, vergezeld van twee 

Feldgendarmen. Ze namen onze prefect mee en we hebben hem nooit 

meer terug gezien. De schoolreglementen van het Atheneum waren zeer 

streng; meisjes mochten zelfs hun eigen broer niet afhalen en 

vriendinnetjes van de laatstejaars waren helemaal taboe. In die toch al 

moeilijke oorlogsjaren werd er ook nog regelmatig alarm geblazen, als er 

vijandelijke vliegtuigen naderden. Regelmatige, ongestoorde lessen waren 

er zelden, vooral de laatste twee jaren werden regelmatig gestoord. We 

zaten bijna meer in de schuilkelders, dan in de les. Tijdens het eerste 

schooljaar van het Atheneum reden er na tien mei geen treinen; dan maar 

met de fiets naar Kapellen en in de winter met onverwarmde trams naar 

school, maar in de klas was het wel lekker warm. Daarna, tot midden juni 

1944, moesten we de trein nemen die om 7 uur ‘s morgens vertrok. We kwamen dan rond 8uur aan, 

op voorwaarde dat er geen alarm was geweest, want dan moest de trein stilstaan. s ’Avonds hadden 

wij rond 18 uur een trein terug. En ook woensdagmiddag moesten we op school blijven tot 17u30. 

De laatste weken van het schooljaar 1943-1944 sloegen de Duitsers alles aan, wat maar wielen had 

en kon rijden: treinen, auto’s, fietsen, kar en paard. Toch moesten wij van vader naar school en dus 

vertrokken mijn broer, Piet van Geel en ik, van Heide te voet voor 21 km naar Antwerpen. Wij 

hadden daar drie uur voor nodig. Dit deden we een zestal dagen. Na de grote vakantie en de 

bevrijding eind oktober 1944 begon de periode van de V1’s en V2’s. Dit waren zes maanden, waarin 

we in voortdurende angst leefden. Ik logeerde bij een collega van mijn vader in Mechelen. In het 

plaatselijke Atheneum had het laatste jaar van Antwerpen, waarin ik les volgde, een apart lokaal. 

De leraars kwamen van Antwerpen en de meeste leerlingen ook. Soms stoorde een V1 inslag de 

treinrit en waren er noch leraars noch leerlingen. En eindelijk, na de paasvakantie hervatte het 

Antwerpse Atheneum zijn normale lessen met de eigen leerkrachten. Het eindexamen was een 

lachertje en ik betreur het dat wij op zo’n gestoorde wijze onze middelbare studies hebben moeten 

afwerken. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Louis wil ook nog even iets rechtzetten! 
In “heide vertelt …” nr 37 heb ik een grove fout 

geschreven: Het vermelde jaar 1300 moet zijn: tussen 

300 en 500 na Christus zakte het Romeinse Rijk 

langzaam in mekaar. De Romeinen hadden veel 

slaven nodig en kwamen die ook in onze Kempen 

halen. Hele volksstammen werden gedwongen naar 

Rome te stappen. Zodoende waren er lege plekken, 

die door de Franken opgevuld werden. De Franken 

vestigden zich rond een driehoekig plein. Ook wij, in 



Kalmthout hebben een Frankisch plein, en wel daar waar eens de “oude Kapel” (Sint-Jacobskapel 

stond). Ook Essen heeft een Frankische driehoek. 
(op de foto de Sint-Jacobssite in Kalmthout aan de Dorpsstraat met het prachtige beeld van Jorg Van Daele, 

Kalmthouts kunstenaar) 

Wanneer terug een postbus op het Heidestatieplein? 
Op regelmatige tijdstippen worden we aangesproken door mensen 
uit de omgeving met de vraag: waar is de postbus naar toe? Het 
gaat dan vooral over wat oudere mensen die deze manier van 
communicatie nog koesteren. Bij het begin van de werken op het 
Heidestatieplein werd de postbus verwijderd, de wegenwerkers 
wierpen ze in de kant, de postbode haalde ze uit het slijk en 
plaatste ze op de sokkel van het monument, de uitbater van 
Stationneke plaatste ze tegen de gevel van het station. 
Vermoedelijk werd ze nadien door de post zelf afgeplakt zodat er 

niemand nog iets in kan insteken. Gevolg: voor vele mensen een gemis! Niet iedereen geraakt tot 
bij de volgende postbus (Beauvoislaan) of aan het postkantoor zelf. Er is ook geen informatie ter 
beschikking of de postbus terug zal geplaatst worden of definitief verdwijnt. De vooral oudere 
bewoners hebben duidelijk de verwachting en de hoop dat deze postbus één dezer dagen terug 
wordt geplaatst en opnieuw kan gebruikt worden. In elk geval Heide wil terug een postbus ergens 
op het plein! 

Zilveren jubileum voor standbeeld Suske en Wiske! 
1995 was een feestjaar voor Suske en Wiske. Een halve eeuw rijke 

stripgeschiedenis werd gevierd in Kalmthout, de thuishaven van 

Suske en Wiske. Vanaf 1966 woonde en werkte de geestelijke 

vader, Willy Vandersteen in Heide-Kalmthout. Dit levenswerk 

wordt tot op de dag van vandaag nog altijd voortgezet door zijn 

opvolgers. Onder impuls van de stationschef Jan Francken en op 

initiatief van de VZW Heidewinkelstraat werd in samenspraak met 

Standaard Uitgeverij en de NMBS in maart 1995 het initiatief 

genomen om een standbeeld te plaatsen aan het station van 

Heide voor de viering van het gouden jubileum van Suske en 

Wiske. De VZW Heidewinkelstraat schreef een wedstrijd uit onder 

de Kalmthoutse kunste-

naars. Uit de zeven goedgekeurde inzendingen werd het 

ontwerp van Gilbert Uitdenhouwen gekozen. Standaard 

Uitgeverij en Paul Geerts van Studio Vandersteen sloten 

zich graag aan bij deze keuze. Hun motivatie was vooral de 

originele benadering van de voorstelling en het feit dat 

ook de beeltenis van Willy Vandersteen in het beeld was 

verwerkt. Nu 25 jaar later, is dit standbeeld niet meer uit 

het straatbeeld van Heide weg te denken. In het beeld, 

uitgevoerd in twee dimensies zoals in de stripverhalen, 

wuiven Suske en Wiske de voorbijgangers en de 

treinreizigers elke dag toe terwijl hun geestelijke vader 

toekijkt. Zijn hoofdsilhouet in profiel ligt verdoken aan de 

voeten van Wiske. In de loop van deze 25 jaar is er heel 

wat verschenen in verband met het standbeeld: boeken, 

krantenartikelen, postkaarten, affiches, replica’s in brons 

en nog veel meer. Ook werd het beeld opgenomen in het 



album ‘Volle maan’ en ‘De formidabele fantast’ van Suske en Wiske. Al deze unieke stukken worden 

tentoongesteld in de kerk van Heide-Kalmthout tijdens het BIN-café op vrijdag 16 oktober 2020 van 

17u tot 20u en zaterdag 17 oktober 2020 van 10u tot 18u. Iedereen van harte welkom, toegang 

gratis.  
(bijdrage van Gilbert Uitdenhouwen, Kijkuitstraat) 

Afscheid van de beukendreef! 
Hallo Louis, eerst en vooral wil ik je vertellen dat ik jouw voetnoot bij mijn artikel over het beheer 
van de Heide helemaal kan volgen. Ik schreef het verslag twee jaar geleden om de kleine, maar 
hechte ploeg, van de bosarbeiders te ondersteunen. Op dat moment hing een dreigende 
reorganisatie boven hun hoofd. Ondertussen is het héél stil geworden... Ik vrees dat mijn 
bewieroking van hun daden niet veel gehoor heeft gevonden. De drastische werken aan de 
Verbindingsweg zijn in elk geval niet van hun hand, wees daar maar zeker van.  
In de bijlage een volgend tekstje.  
Natuurdagboekje september - Beheer 
September is voor mij steevast een periode van bezinning. De zomer is voorbij, en met die zomer 
een lijst van klusjes die elk jaar toch wat zwaarder gaan doorwegen. Als de scholen terug beginnen 
en de meeste mensen terug aan het werk gaan, hang ik de werkjas aan de kapstok en trek naar 
Middelkerke, waar ik kan verblijven in het kleine studio-appartement van mijn moeder. Hier ligt er 
geen werk te wachten, en de kleine ruimte is in no time aan de kant…. Je hebt hier letterlijk en 
figuurlijk een Zee van tijd. Ik vertrek steevast met het voornemen vele uitstapjes te maken, maar 
heel vaak voel ik in de ontplooiing van het nietsdoen pas hoe moe ik ben. Mijn stukje tuinbos op de 
Wildert is mijn koninkrijk, en ik heb er mijn hart aan verloren, maar zoals aan alle mooie zaken zit 
hier een keerzijde aan die ook wel eens mag worden belicht. Laatst kreeg ik een reactie van een 
natuurgids collega die me deed inzien dat de tijd niet stilstaat en alles, maar dan ook alles steevast 
in evolutie is. De dame die dit gevoel bij me wakker maakte had met veel enthousiasme mijn lijvige 
eindwerk gelezen dat ik in 2007 heb geschreven als afronding van de cursus Natuurgids via het CVN. 
In dat eindwerk, ondertussen vele jaar geleden geschreven, beschrijf ik nog vol vuur hoe ik het als 

mijn levenswerk zie de 8500 vierkante meter 
bos te behouden en te beheren. Vooral op de 
mooie rode beukendreef, hoogst waarschijnlijk 
nog een relict uit de periode van 
grootgrondbezitter Calmijn, was ik apentrots. 
Maar… het onderhoud van een dergelijk vrij 
groot stuk gelegen in een wijk die steeds meer 
versnippert, vergt toch wel meer beheer dan 
men op het eerste gezicht zou denken. “Laat 
het toch gewoon bos, joh”, hoor ik mijn stadse 
vrienden gemoedelijk verkondigen, terwijl ze 
enthousiast met hun laarsjes in het 
bladerendek van knisperende beukenblaadjes 

schoppen. Het bos, bos laten te midden een vertuinde wijk is een utopie zoals er in onze cultuur 
vele zijn. De zaden die van overal komen aanwaaien zorgen voor een verwildering die niet eens 
honderd procent naturel is, en binnen de kortste tijd heb je een ondoordringbare wildernis van 
rododendronstruiken, braamstruiken, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en springzaad op je 
mooie stuk natuur. En dan vergeet ik nog de Japanse duizendknoop die her en der ook opduikt in 
onze wijk. Onderhoud is een must en kost tijd, energie en mankracht. Ik breek er vaak mijn hoofd 
over hoe ik dit best aanpak. Alles uitgeven aan derden kost handenvol geld en is ook niet  zo’n mooie 
oplossing. Iedereen heeft zijn eigen mening over hoe je de natuur dient te beheren, en mijn eigen 
mening hierover doordrukken eist ook wel een bepaalde tol. Als vrouw alleen moet je behoorlijk je 
mannetje staan. Uiteindelijk beslisten mijn moeder en ik, enkele jaren geleden, dat we een stuk van 
2000 vierkante meter zouden verkopen. We wachtten op een geschikte koper terwijl we, via 



verschillende instanties, overlegden hoe we onze rode beukendreef konden beschermen. Nergens 
vonden we bruikbare steun of feedback en uiteindelijk waren we al heel blij dat we een koper 
vonden die het stuk integraal kocht met de (mondelinge) belofte dat de dreef intact zou blijven. Wat 
ik toen leerde is loslaten. Eens verkocht heb je niets meer te vertellen. De beukendreef werd toch 
opgesplitst en op één van de twee bouwkavels werden enkele oude mastodonten gekapt om de 
nieuwkomers de kans te geven hun huis te bouwen. 
Gelukkig was het contact met deze nieuwe buren 
gemoedelijk genoeg en gaven ze me de kans hen uit te 
leggen waarom het zo belangrijk was de overblijvende 
beukenbomen niet al te drastisch te snoeien. Ik nam me 
voor niet meer zo snel te verkopen. We zijn nu weer een 
paar jaar verder, ik ben ouder en misschien weegt de tol 
van de MS-diagnose toch wel zwaarder door dan ik wil 
toegeven. Ik vind het geen leuk gevoel te moeten 
erkennen dat het onderhoud me soms zwaar weegt, en 
toen ik na die vernietigende sneeuwval van december 
2014 verplicht werd van heel wat gehavende bomen te 
kappen en een nieuw bestand van inheemse bomen en 
struiken aanplantte, krabde ik me toch af en toe 
vermoeid in de haren. Mijn methode van beheren wordt 
met de jaren meer naturel, en hoewel dat leven-en-laten-
leven beheer je een zekere vrijheid geeft, is het toch ook 
voor een stuk arbeidsintensiever. De paden van dolomiet 
worden amper nog chemisch behandeld en de algenbrij 
die zich steeds weer vastzet tot een gevaarlijk glibberige 
harde pel hark ik elk jaar netje los waarna het dolomiet 
opnieuw gereven wordt. Elke dag een klein stukje, en op 
het einde van de zomer ben ik klaar… Maaien met de 
bosmaaier is een stuk lichter werken dan zaailingen 
uittrekken met de hand, maar maakt ook dat je heel goed moet uitkijken wat je maait en wanneer 
je maait. De toenemende diversiteit aan vlinders doen me vermoeden dat mijn planning hierin niet 
al te destructief is. Ik wacht steeds tot midden juni voor ik maai, een periode van rust voor de meeste 
vlindersoorten. Ook het vele snoeiwerk wordt aangepast aan het ritme van de bosvrienden. 
Augustus is een mooie periode omdat de meeste vogels dan in ruitijd zijn, en je dus minder kans 
hebt een nest te gaan verstoren. De mooie zijde van dit lossere beheer is dat ik steeds meer 
glimlachend rondkuier en ‘leven’ zie in plaats van onkruid dat moet gewied worden. Het lijkt wel of 
de natuur dat mee aanvoelt en me met een knipoog verrast met de meest prachtige bloemen en 
planten. Zo groeit er nu spontaan struikheide in mijn bos, niet zo verwonderlijk want dit aangeplante 
bos van grove den staat op de historische Ferraris-kaarten nog aangeduid als zijnde woeste 
Heidegronden. Het zaad zit dus al meer dan een eeuw te wachten en duikt nu vrolijk en fris op. Het 
wilgenroosje, de stinkende gauwe, het robertskruid… allemaal wilde planten die voor mij een 
betekenis hebben gekregen omdat ik ze vanuit een ander perspectief ben gaan bekijken: ze hebben 
hun eigen verhaal. Ook de brede wespenorchis gedijt héél goed bij me en daarbij denk ik meteen 
aan de 'dronken wesp' die ik verleden jaar laveloos naast zo’n orchis zag liggen. Ik houd van het bos, 
ik houd van het werken in mijn bos, ik houd van het gevoel deel te mogen zijn in deze cirkel van 
leven. De jaren hebben me geleerd mezelf daarin niet te hoog te schatten, en ik moet stilaan ook 
leren dat de tijd mijn grenzen zal verleggen en ik zal moeten leren loslaten. Het baart me soms 
zorgen… ‘Pantarhei’ verkondigde de Griekse filosofen Heraclitus en Plato en typeerden hiermee 
mijn eigen hedendaagse mijmering: alles stroomt… de steen in de rivier is niet meer dezelfde steen 
als het water er over gestroomd heeft… alles wijzigt, niets blijft zoals het is. Al wat we hebben is het 
heden en het moment van Nu. 
(bijdrage van Carine Schelkens) 



Fietsen markeren tijdens corona! 
De corona-tijden en het mooie weer hebben veel mensen er toe aangezet om meer te gaan fietsen. 

Heel wat mensen dachten er ook aan om over te schakelen naar een elektrische fiets. De 

fietshandelaars draaide op volle toeren. Anderzijds werd het 

markeren van fietsen door de corona op een lager peil 

geplaatst zodat de gelegenheden om je fiets te laten 

markeren schaars waren. Ter gelegenheid van het BIN-café 

wordt door de politie een inhaalbeweging gedaan. Vrijdag 16 

oktober van 16u tot 20u en zaterdag 17 oktober van 10u tot 

18u zal de politie fietsen markeren ter hoogte van de inkom 

van de kerk van Heide, Max Temmermanlaan. Het markeren 

is gratis, je dient in het bezit te zijn van je identiteitskaart. Het 

neemt slechts enkele minuten van je tijd in beslag. Gelijktijdig 

kan je in de kerk een bezoek brengen aan het BIN-café. Je kan 

er info opdoen rond de Kalmthoutse BINs en het beveiligen 

van je woning. Daarnaast kan je genieten van een unieke tentoonstelling met oude voorwerpen en 

foto’s van onze gemeente! De organisatoren bieden een gratis drankje aan bij een bezoek! 

Heibos speelt voetbal op vernieuwd terrein! 
Stilaan maar zeker raken de werken 

afgerond in en rondom het centrum van 

Heide. Vorig weekend werden bij Heibos 

de eerste wedstrijden gespeeld op het 

vernieuwd terrein. Iedereen is het er mee 

eens, het mag gezien worden! Op het 

kerkhof daarentegen zijn de werken wat op 

een lager pitje gezet, daar is nog werk aan 

de winkel. In en rond het Heidestatieplein 

worden de werken deze week afgerond, ze 

zijn zo goed als klaar. Het is nog wel 

wachten op de volgende aannemer, ergens 

in het najaar, die moet zorgen dat de 

aanplantingen er komen rondom de kerk en in de straten die zijn vernieuwd. Misschien kunnen we 

in het voorjaar, als de corona geen roet meer in het eten strooit, dit alles eens feestelijk inhuldigen 

 

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be 

http://www.binkalmthout.be/

