
 
 

 

Een apart oorlogsverhaal! 
Een Professor, verbonden aan de Universiteit van Gent, was lid van het Verdinaso: Verbond van 
Dietse Nationaal Solidaristen. Dit was een politieke partij, opgericht in 1931 door Joris Van Severen 

en Jef Rijkaert. Zij streefden er naar een land op te 
richten, dat bestond uit Nederland, België, 
Luxemburg en Frans Vlaanderen. Deze nieuwe staat 
zou dan de Dietse Volksstaat worden genoemd. De 
vlag zou in de kleuren van de Prinsenvlag, oranje, 
blanje, bleu, uitgevoerd worden. De mannen droegen 
als uniform een lange zwarte broek, een groen hemd, 
een riem rond het bekken en één schuin over de borst 
en de rug. Van de leden werd discipline, een 
volstrekte tweetaligheid (Vlaams en Frans)en een 
verzorgde uitspraak vereist. Van Severen heeft eens 
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Van de redactie bij nummer 40! 
Beste lezers, 

e r leeft bij mij momenteel zoiets van: “gaan we er mee door of niet”. Aanvankelijk was het de 

bedoeling hiermee wat tijdverdrijf te bieden aan mensen die zich in deze corona-tijden wat 

eenzaam voelden. Ergens tijdens de vakantie heb ik besloten om er zeker mee door te gaan tot ons 

BIN-event op 16 en 17 oktober in de kerk. Ondertussen zijn we bijna zo ver! Wat zeker is, de corona-

tijden zijn nog niet voorbij en dat het krantje gesmaakt wordt hoor ik nog alle dagen. Te veel lof 

voor mijn persoon is nu ook weer niet nodig, ik heb geweldige schrijvers zoals: Louis Verpraet, 

Frans Overlaet, Carine Schelkens en andere die mij regelmatig wat doorsturen, ook zij liggen mee 

aan de basis van het bestaan van dit krantje. Na rijp beraad heb ik besloten om er alvast mee door 

te gaan tot Nieuwjaar en het dan nog eens te bekijken. Wekelijks op zondag blijft de frequentie! 

Toch doe ik met deze een oproep naar de lezers om ook eens een bijdrage te leveren. Het kan niet 

anders dan dat er nog vele verhalen over Heide en omgeving in jullie geheugen geprent zijn. Dat 

niet iedereen de gave bezit om dat neer te schrijven begrijp ik zeker maar dat wil niet zeggen dat 

die geschiedenis verloren moet gaan. Samen kunnen we er iets van maken. Het moet ook niet altijd 

geschiedenis zijn: een evenement dat eraan komt, familienieuws, of als voorbeeld de bijdrage van 

Paul Lion in ons vorig krantje, een klasfoto. Ja, er kan veel hoor! Een tip met wat informatie volstaat 

meer dan eens om er een verhaal rond te maken. Per 1 januari bekijken we deze uitgave opnieuw. 

Ondertussen nodig ik jullie allen uit om zeker een bezoek te brengen aan het evenement dat de 

Kalmthoutse BIN’s in de kerk organiseren op 16 en 17 oktober. 

Louis. 

 
 



het Antwerps Sportpaleis afgehuurd. Om te komen luisteren moest men betalen. Welke politieker 
durft dit? Het sportpaleis zat stampvol. Deze Van Severen werd samen met zijn rechterhand Jef 
Rijkaert in het begin van de oorlog 1940-1945 aangehouden en zat samen met nog een 40-tal andere 
personen, waarvan sommige zonder identiteitskaart, opgesloten onder de grote kiosk van Abbeville. 
Een groepje dronken Franse soldaten moest hen bewaken. Af en toe kwamen ze iemand halen, om 
hem te fusilleren. Dan hebben van Severen en Rijckaert een gesprek gehad met die Franse soldaten 
en voorgesteld hen beiden te fusilleren en de andere mensen gerust te laten. En… zo geschiede. De 
Professor, waarmee ik mijn artikel startte, was reserve-luitenant, omwille van zijn Universitair 
diploma. Het was een publiek geheim, dat hij lid was van het Verdinaso. Hij kreeg het bevel over 
een eentalige Franse eenheid. Bij de wapenstilstand waren de meeste van zijn hogere officieren 
onvindbaar. Hij had de opdracht de soldaten te verwittigen vanaf welk uur het vuren gestaakt moest 
worden. Na de oorlog werd hij door een Waalse soldaat beschuldigd, dat hij onder de oorlog het 
bevel had gegeven niet op Duitse soldaten te schieten. Alhoewel zijn oude kolonel zwaar ziek was, 
kon deze toch nog het bewijs van het bevel, dat de Professor gegeven had, doorgeven met het uur 
van de wapenstilstand. Zo niet had de Professor de dood met de kogel gehad, nu kreeg hij 10 jaar  
gevangenisstraf. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

De zomer van machteloosheid 
Natuurdagboekje september 2018 
Hoe zeer de politiek ook rond de pot draait… de opwarming van de aarde kan niet meer ontkend 
worden. Tot nu toe blijft de wereld het hoofd in het zand steken, blind voor de kwetsbare koers die 
het ‘mensdom’ momenteel bevaart. Een peperdure satelliet wordt de lucht in geschoten om het 
smelten van de ijskappen waar te nemen en de gevolgen van de opwarming in kaart te brengen. 
Gevolgen die in het heden, de dag van nu, voor elke weldenkende mens zichtbaar zijn. In de media 
wordt erop gewezen dat de sneeuwgrens honderd meter per jaar (!) opschuift, en de enige conclusie 
die daaruit getrokken wordt is dat mensen meer zullen moeten betalen voor de skilift tijdens hun 

wintersporten. De gevolgen van dit fenomeen zijn -
naar mijn bescheiden mening- wel een pak ernstiger 
dan wat budgettaire oprispingen. Soms vergelijk ik 
onze houding met die hardnekkige mythe dat de kikker 
zijn lot gelaten aanvaardt in het langzaam 
opwarmende water van de kookpot. Velen begrijpen 
niet dat ingrijpen een kwestie wordt van overleven. Wij 
blijven ondanks onze arrogantie nog steeds kwetsbare 
schakels in een geheel dat onmiskenbaar wijzigt. 
Aanpassingen zoeken, oplossingen uitdokteren, … we 

zijn slim genoeg om te overleven, maar zijn we nederig genoeg?  De zomer van 2018 zal in mijn 
geheugen gegrift staan als de zomer van machteloosheid. Na een heerlijke lente met een 
opmerkelijke bloei na de zachte winter, zette zich een zomer in die de natuur in al zijn voegen deed 
kraken. Toen ik na een korte vakantie in juni thuiskwam merkte ik dat ‘het bos’ mijn aanwezigheid 
gemist had. Vooral de bosvrienden rekenden op mijn dagelijkse aanwezigheid. Het vogelbadje 
vullen en bewateren met de druppelslang was niet langer meer een speeluurtje, maar een bittere 
noodzaak. Eén merel in het bijzonder zocht mijn gezelschap deze zomer steeds vaker op. Het was 
een lawaaierig mannetje dat niet echt uitmondde in bescheidenheid. Een mannelijke drama Queen 
die steeds kwetterend kwam voorbij gescheerd, als één of ander jachtvliegtuig in staat van oorlog. 
Een ontegensprekelijk zuiders temperament. Ik noemde hem liefdevol ‘Luigi’. Luigi maakte zich druk 
om alles. Dartele eekhoorns, te weinig water in het vogelbadje, een kat die te dichtbij kwam, een 
ander mannetje dat in zijn territorium een wormpje kwam pikken, …je kan het je niet voorstellen 
waar hij zich allemaal druk in maakte. Enkel mijn aanwezigheid bracht hem rust. Vaak zat hij als een 
opgefokte gek in ‘zijn’ spar te kwetteren en als ik dan op zoek ging naar de reden en handenklappend 
het denkbeeldige of reële gevaar wegjaagde, dan hield het gekwetter spoorslags op. Mijn moeder 
die één van deze taferelen kon gadeslaan was er getuige van hoe er na zo’n incident een heus 



‘gesprek’, een communicatie ontstond tussen mezelf en deze hyperactieve merel. Luigi volgde me 
vaak als ik op wandel was in de tuin, en ’s avonds schonk hij me steevast een wondermooie serenade 
met zijn prachtig gezang. We waren met mekaar verbonden, die dekselse herrieschopper en 
ikzelf. De zomer was zinderend. Ik kon er niet van genieten. Zoals bij zo velen zag ik het jonge 
plantgoed bijna bezwijken onder de droogte. Een nieuwe vijand meldde zich aan: de buxusmot. 
Deze invasieve exoot is al een tijdje bezig aan zijn opmars 
en heeft nu ook de weg naar mijn tuinbos gevonden. 
Sproeien met een insecticide is voor mij als 
natuurliefhebber uitgesloten. Ik besloot de buxus een 
kans te geven en plaatste feromoonvallen die de 
mannelijke vlinders lokt zodat er zo min mogelijk 
bevruchtte vrouwtjes eitjes kunnen afzetten op de plant. 
Indien deze methode geen oplossing biedt, dan zal ik de 
uitheemse buxusplanten zonder pardon 
verwijderen. Dat de natuur in zijn evolutie ook héél 
flexibel kan zijn merkte ik toen ik na een heerlijke 
regenbui in augustus zag dat de koolmezen de rupsen ontdekt hadden en zich er gulzig aan te goed 
deden. Alhoewel de rups van de buxusmot vreemd is voor onze vogels, leren zij deze ‘Oosterse 
delicatesse’ toch heel snel kennen en moet je dus weten dat je bij het besproeien niet alleen de 
rupsen dood, maar ook de vogels die zich als natuurlijke bestrijders opwerpen!  Augustus bracht de 
verlossende regen. En met de regen begonnen de muggen zich zoals gebruikelijk te vermeerderen. 
In de kwetsbare ruitijd werden de merels opnieuw geplaagd door een uitbraak van het Usutuvirus, 
een virus dat eveneens aan een opmars bezig is en vooral onze lijsterachtigen bedreigd. Ik hield mijn 
hart vast en voelde me heel klein. De natuur kan genadeloos hard zijn. Als je tijd is aangebroken, 
dan moet je gaan. Op een dag merkte ik Luigi op die lusteloos in de tuin zat, met opgezette veertjes, 
een houding die ik normaal enkel in de wintermaanden bij merels opmerk. Ik naderde hem héél 
dicht, ik had hem kunnen aanraken, hij week niet van zijn plek. Alhoewel deze vogel gewend was 
aan mijn aanwezigheid, toch was dit gedrag hoogst abnormaal. Ik vreesde het ergste maar liet hem 
zijn gang gaan, inmenging zou mijn protegé enkel stress bezorgen. Enkele dagen later vond ik hem 
dood onder zijn plekje.  Mijn liefelijke lawaaimaker was er niet meer, verzwolgen door een lot dat 
ik hem zo graag had willen besparen. Dit was voor mij een zomer van machteloosheid.  
(bijdrage van Carina Schelkens) 

De natuurbelevenissen van Louis Verpraet vanaf de jaren 1950! 
Met volle belangstelling heb ik de artikelen van Carine Schelkens gelezen. Zij is een super 
Natuurgids. Het diploma van Natuurgids moet de start zijn om zich dieper in het natuurgebeuren te 
verdiepen. Uit de tekst van Carine ervaren we ook hoe natuurwerkers vergroeid zijn met dit gebied. 
Zij leggen vele geheimen, die de natuur verborgen houdt, bloot. Dit is de aanleiding, om een reeks 
over mijn belevenissen vanaf de jaren 1950 neer te schrijven. Kalmthout is een prachtige gemeente 
om de natuur in te duiken. Immers langs de Rode weg en de Franse weg kunnen we door de natuur, 
die het “Klein Kamp” ons biedt, zwerven. Honderd hectare ligt er binnen onze gemeente en nog 
eens 550 hectare in de gemeenten Kapellen en Brasschaat. In het noordoosten van onze gemeente 
zijn er “De Maatjes”, een grensoverschrijdend laagveengebied van 250 hectare. Door de 
ruilverkavelings-werken in Nederland, en de mindere regenval, is dit gebied geweldig verdroogd. 
Maar het neusje van de zalm is wel de Kalmthoutse Heide, waar sedert 1970 een beheer gevoerd 
wordt, waarbij men de natuur helpt bepaalde facetten te ontwikkelen. De Kalmthoutse heide was 
in heel België, als eerste, beheerd als Natuurgebied. Onze buurlanden waren daar al 25 jaar eerder 
mee begonnen. Dank zij de vele jaren actieve inzet van de Koninklijke Vereniging voor Natuur-en 
Stedenschoon voor het behoud van dit gebied, kwam alles in een stroomversnelling. De eerste 
Wetenschappelijke adviescommissie voor het beheer van een erkend Natuurreservaat werd 



opgericht in 1969.Natuur-en 
Stedenschoon mocht vier leden 
voordragen: Rudy Verheyen, 
Decaan aan de afdeling Biologie 
van de UIA Antwerpen, Herman 
Delaunois, Nationaal Voorzitter 
van Nat.-Stedenschoon, Robert 
Havermans, hydroloog en 
geograaf en ikzelf als ornitholoog. 
De Commissie bestond verder uit 
een voorzitter en nog twaalf leden, 
meestal Professoren of 
Wetenschappers van de vier 

Vlaamse Universiteiten. Mijn kennis van de vogelwereld heb ik 
geleerd van Georges Huyskens , apotheker van Stabroek, die daar al 10 jaar langer mee bezig was. 
Ongeveer vijf jaar later voegde Herman Voet uit Ekeren-donk zich ook bij ons. Wij hebben prachtige 

belevenissen meegemaakt. In de Nol broedden er een dertigtal 
Zwarte Sterns op moddernesten; 
een tiental broedden er in een 
moeras ten westen van de 
Hazenduinen. Over het hele 
heidegebied broedden wulpen, die 
wuliepend over het terrein vlogen: 
een prachtig, fris en vrolijk geluid in 
de Lente! Een tiental Grutto’s 
hadden hun nest verspreid in het gebied. Op de kalere delen 
brachten een tiental kievieten hun kroost samen. Hij zag geen gevaar 
komen; dit was wel het geval voor de kievieten, die bij het minste 
onraad de lucht in “kiewietten”…Hier en daar broedde de kleine 
plevier, meestal in een onopvallend 
zanderig kuiltje. Op heel vroege 
lenteochtenden, bij lekker warm 
weer, hoorde men de korhoenders 
balderen, en wel tot één kilometer 
ver. Dit waren voor ons hemelse 
geluiden. Het korhoen behoort tot 
de Ruigpoothoenders en werd ooit in onze streken ingevoerd voor 
de jacht. Een verkeerd beheer maakte, dat deze hoenders hier bij 
ons uitgestorven zijn In de lente hoorden we dus het balderen, maar 
in warme zomers zaten zij verscholen onder de hoge struikhei, in het 
najaar zaten zij soms aan de zaadstaartjes van een berk te peuzelen. 
We telden ook de nesten; ja, dat was een fantastische tijd! Maar, er 
viel nog meer te beleven: In de Nol groeide er enkele hectare riet en 

daar was de bruine kiekendief een vaste bewoner. Regelmatig zweefde hij boven de vennen in de 
hei en sloeg soms een eendje, zoals een wintertaling, aan de haak. In de Cambuusduinen, toen nog 
echte stuifduinen, vonden we de vleugels van glazenmakers of van 
slanke libellen; het lichaam er tussen was verdwenen. Dit was het 
werk van de boomvalk. In de Cambuusduinen waren er nog veel 
konijnenpijpen en meermaals waren zij bewoond door 
bergeenden; ik heb een keer het doen en laten van die prachtige 
eenden rond zo’n konijnenpijp gevolgd: ’s morgens vroeg kwam 
het mannetje naar de pijp gevlogen. Het vrouwtje, dat de hele 
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nacht op het nest gezeten had, vloog hem achter na naar de grote 
vennen, waar verschillende bergeenden hun afgebakend 
territorium hadden. Terwijl het mannetje op een duintop de wacht 
hield, kon zijn ega ongeveer één uurtje eten en toilet maken. 
Daarna vloog het stel terug naar de pijp, waar mevrouw haar 
eieren of kroost opzocht. Het paarspel van de bergeend is zeer 
opwindend met een krachtig gak-gak, dat zeer ver hoorbaar is 
daarbij zwemmen ze met mooie hals-bewegingen rond elkaar. 

Maar al die fijne momenten vielen geleidelijk weg: rond 1980 zag ik mijn laatste korhoenders en 
grutto’s en sinds de jaren 1990 zijn er bijna geen grondbroeders meer. Zelfs de rietgors en de 
geelgors uit de omgeving van de Putse Moer zijn verdwenen. Waarschijnlijk, omdat de bodem 

minder moerassig is. Maar gelukkig zijn er nog andere bewoners, 
die het wel goed doen, zoals de boomleeuwerik en de 
nachtzwaluw. De fitissen houden stand, maar zijn wel 
verminderd in aantal, maar de gladde slang verovert het hele 
grenspark, dank zij het aangepast beheer en een broedende 
grauwe klauwier is ook een luxe pluspunt. En dit dank zij de 
mensen, die het gebied nauwkeurig opvolgen en aanpassen. 

 
(bijdrage van Louis Verpraet: Foto’s; 1.kleine plevier; 2.boomleuwerik; 3.kievit; 4.balsende korhaan; 5.bruine 
kiekendief; 6.Boomvalk; 7.wintertalink; 8.bergeenden; 9.fitus; 10.grutto; 11.geelhors; 12.gladde slang; 
13.wulp; 14 en 15. Rietgors; 16.tureluur; 17. Zwarte stern; 18.nachtzwaluw 

BIN-kerk-café op 16 en 17 oktober 
Graag wil ik de lezers van “Heide vertelt” uitnodigen naar het 

BIN-kerk-café dat op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober wordt 

ingericht in de kerk van Heide. Het is één van de weinige 

evenementen die kunnen doorgaan maar weliswaar volgens de 

geldende corona-maatregelen. Afstand bewaren, 

mondmaskers dragen en al zittend met maximaal vier personen 

een drankje nuttigen zullen de regels zijn. Anderzijds is het toch 

één van de weinige mogelijkheden om, weliswaar op afstand, 

mensen te ontmoeten en informatie op te doen. Het opzet is 

het nog meer bekend maken van de Kalmthoutse BINs, zij werken rond het voorkomen van inbraken 

in woningen en de veiligheid in het algemeen. Daarnaast willen de BINs het geheel uitnodigend 

maken door samen te werken met Stan Wagemans, die zijn enorme collectie foto’s van Heide en 

Kalmthout in de vroegere jaren tentoon stelt; met de oudheidkundige kring van Kalmthout welke 

11 

12 13 14 

15 

16 
17 18

8 



een paar oude en interessante voorwerpen tentoon stelt; én 

met beeldend kunstenaar Gilbert Uitdenhouwen die een 

tentoonstelling opzet rond het thema: 25 jaar beeld Suske 

en Wiske in Kalmthout. Om de bewoners degelijk te 

informeren bouwen de politie, de brandweer, het BIN-

kenniscentrum en de Kalmthoutse BINs een stand op. De 

politie zal ook aandacht besteden aan computercrimé en zal, 

weliswaar buiten voor de kerk, een stand opzetten om 

tijdens de openingsuren gratis fietsen te markeren. Vergeet 

ook de samenwerking met de gemeente niet; zij ondersteunen het geheel en bezorgden iedere 

bewoners deze week een flyer met informatie over de Kalmthoutse BINs. 
(voor nog meer informatie bekijk de flyer op de laatste bladzijde afgedrukt) 

Sport: uit de oude doos! 
Een foto van het 

podium genomen in 

1992 tijdens de 

Internationale veldrit 

van Kalmthout met  

winnaar Danny De Bie 

geflankeerd door Paul 

Hereygers en Adri van 

der Poel. Vooraan 

merken wij de toen-

malige UCI-commissa-

ris wijlen Wim 

Jeremiasse en de 

toenmalige podium-

missen! 

Heikneuters in Kalmthout, boek komt eraan! 

We worden het al stilaan gewoon dat er jaarlijks een uitgave rond 

Suske en Wiske in de actualiteit komt. Ook in het corona-jaar heeft 

Jan Francken niet stilgezeten en komt hij met een speciale uitgave 

rond 75 jaar Suske en Wiske met als titel “Heikneuters in 

Kalmthout”. Het boek staat vol met fotomateriaal interviews en 

tekeningen. In het boek is er ook aandacht voor drie wielerclubs die in Kalmthout thuis zijn: Boxx 

Cycling team, de Heidestoempers en de Turfbikers. Het boek is gebaseerd op een fietstocht die Jan 

Francken samen met burgemeester Lukas Jacobs maakte door Kalmthout waarbij ze verschillende 

personages tegenkwamen die een rol hebben gespeeld in één of meer verhalen van Suske en Wiske. 

In het boek zelf vindt je ook een kort stripverhaal met “den bolle” uitbater van café “de gewone 



koereur” de turfbikers Agi Tobias en Jan van den Buijs, burgemeester Lukas Jacobs en de Belgische 

kampioen uurrecord 80+ Herman De Ridder. De publicatie zal er voor het eerst zijn op 31 oktober. 

Die dag en ook op 1, 7 en 8 november heeft in het Arboretum van Kalmthout de tentoonstelling “75 

jaar Suske en Wiske in Kalmthout” plaats. Het boek kost 65 euro en kan besteld worden via het 

mailadres: stripkalmthout@vvvkalmthout.be, het wordt op 500 exemplaren gedrukt! 

Om over na te denken! 
Eddy De Block uit de Heidestatiestraat wil ons even anders naar de corona-maatregelen laten kijken: 

Iedereen maar zagen en klagen over het al dan niet 
dragen van mondmaskers maar heb je al eens nagedacht 
over de voordelen ervan! 
-Je kan eindelijk fietsen en wandelen zonder dat je een 
vlieg inslikt 
-Je hoeft geen make-up meer op, dat scheelt al een pak 
in je portemonnee. 
-Je moet niet wachten tot het wintert als al je tanden 
eruit moeten vóór dat nieuwe gebit er komt. 

-Je hoeft je bij de minste koude niet meer te schamen voor die rode neus  
-Je kan -letterlijk- een gezicht trekken en niemand die het merkt als je kwaad bent 

-Niemand die de lelijke pukkel ziet op je neus 
-Je hoeft je neusharen niet meer te trimmen (gniffel 
gniffel) 
-Een facelift hoeft niet meer, want niemand die het 
verschil zal zien 
- Of je kan er gewoon één dragen om anderen en jezelf 
zo goed mogelijk te beschermen. 
We kunnen er beter aan wennen want het zal nog lang 

duren, voor heel de wereld is ingeënt. 
Tot dan zullen we met z'n allen gezichtsloos door het leven moeten gaan, of we het nu leuk vinden 
of niet. 

 
 

 

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