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Heide vertelt!

oni

1980: Louis Verpraet kreeg onverwacht bezoek!
Op een koude dag in februari 1980 stopte er voor onze woning een zeer deftige limousine. Een
chauffeur in uniform opende de achterdeur: er stapte een
kleine kordate man uit, gevolgd door de zoon van de familie
De Belder van het Arboretum. De kleine man moest mij
spreken. Hij was de voorzitter van de Franse Senaat en heette
Graaf d’Alembert. Via de familie De Belder was hij bij mij
terecht gekomen. Hij vertelde dat hij in 1917 in Kalmthout
aangeland was en door een voor hem onbekende persoon
door de elektrische draadversperring was geholpen, om naar
Nederland te vluchten. Zijn vraag was, waar liep ergens die
draad en waar ging hij er door? En toevallig wist ik dat. De
broer van mijn grootmoeder, Hendrik Putcuyps was gehuwd
met Gabrielle Orban. Zij was in Kalmthout gewonnen en
getogen. Deze tante van mijn moeder baatte tot 1936 een café uit in de Leopoldstraat nr.1. Samen
met mijn moeder en mijn broer bezocht ik haar wel eens. Zodoende heb ik haar wel horen vertellen
waar de elektrische draad liep, namelijk langsheen de Putsesteenweg, zo’n vijf meter over de sloot,
langs de zijde van de Kalmthoutse Heide. Nergens stonden er toen huizen. Recht over de
Cuylitshofstraat stond een Onze Lieve Vrouwe-kapel. Hier voorbij maakt de draad een bocht naar
het Noorden en liep achter “de Markgraaf door naar de Verbindingsweg. Hier bevond zich een
poort. Wat verder op stond er boven op de Keetheuvel een grote barak, waar de Duitse
schildwachten verbleven. Aan beide kanten van de elektrische draad liep op ± 1,5 meter een
prikkeldraadversperring, waartussen de Duitse schildwachten richting Putte liepen en ook in de
andere richting vanaf de poort aan de Verbindingsweg. De lijn, die hier mensen smokkelde heette
“Miss Edith Cavelllijn”. Langsheen de Belgisch-Nederlandse grens waren er op verschillende
plaatsen van die smokkelpunten. Mijn moeders tante smokkelde brieven. Er waren
brievensmokkelaars, die brieven van frontsoldaten via Huijbergen naar Kalmthout brachten. Mijn
tante moest ze dan verder het binnenland inbrengen. De normale post werd door de Duitsers
geopend en gecensureerd. De gesmokkelde brieven moesten daarom ter plaatse bezorgd worden
of doorgegeven worden voor verder transport. En nu vertel ik verder over mijn ontmoeting met
“Comte d’Alembert”: samen met hem en de Jongeheer De Belder vertrokken wij naar het
bovengenoemde kapelletje, want dat was de plaats,
waar de vluchtelingen door de elektrische draad
gebracht werden. Toen de Graaf het kapelletje zag,
riep hij enthousiast uit “Oui, c’est ici, c’est ici.
Zielsgelukkig was hij! Nu moest hij nog op zoek naar de
villa, waar hij in Nederland aankwam. We bezochten
eerst een aantal café ’s op Hollands Putte. De
tooghangers echter bleken veel te jong en hadden ook
te veel gedronken. Hier viel geen informatie te
vergaren. Dan maar zelf op zoek. Het werd al stilaan
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donker toen we de Grensstraat in reden. Aan de punt gekomen, bleven we de weg links volgen;
naast deze weg loopt een ondertussen ingebuisde gracht, die de grens met Nederland volgt. De
bewoners wonen op Belgisch, maar de weg loopt op Nederlands grondgebied. Het weiland, dat
langs de oevers van dit grachtje ligt, noemde men
vroeger het “Rus”land, russen zijn een soort biezen, die
gemaaid en gedroogd werden en waarvan men voor
1914 zitvlakken voor stoelen vlocht (denk aan de
kerkstoelen). In de buurt van het eigendom van
Vanthillo bevond zich een ijzeren hek. Hierachter stond
ooit de woning van de familie Couperus, die een zeer
bekende koffie-en theehandel in Antwerpen uitbaatte,
en hun kunstenaarszoon Koen. Die villa was afgebroken,
maar buiten voor de poort stonden er twee grote villa’s
uit die tijd. Zij waren onbewoond. De chauffeur moest
vanaf de inrijpoort met zijn grote lampen op de villa’s schijnen. Ik vertelde hem, dat het grachtje de
grens tussen Nederland en België vormde. Weer was hij zeer tevreden; hij stond immers maar een
200m af van de plek, waar hij geland was in 1917. Van hieruit moest hij in Den Haag zien te geraken
en kreeg van de toenmalige bewoners op kleine afgescheurde papiertjes nuttige gegevens zoals
bewegwijzering, uren van de bussen naar Bergen op Zoom en ook zeer interessant de vertrekuren
van de treinen uit Roosendaal naar Den Haag. enz. Op een ander briefje stond zelfs het adres van
de Franse Ambassade. Hij kon zijn geluk niet op, bracht mij terug naar huis en via het arboretum
vertrokken zij terug naar Parijs. Maar… het verhaal is nog niet uit. Op een zonnige zomerdag in juli
van het jaar 1980 stopt er plots een witte auto voor mijn deur. En wie stapt er uit? Het is niet te
geloven onze Franse Graaf is terug boven water. Hij stormde de apotheek in en vroeg of ik eventjes
tijd wilde maken voor hem. Ik kende hem als een driftkikker en nam hem mee naar mijn bureau. Hij
haalde een pak briefjes en knipsels te voorschijn, gedateerd in 1917. Kort na de oorlog had de Graaf
een brief ontvangen van de man, die hem door de “draad” geholpen had. Die man was Pietje
Hopstaken, een oude cliënt van mij, maar reeds enkele tientallen jaren overleden. De brief van Pietje
was in de streektaal geschreven; De Graaf verstond er niets van, zelfs ook niet als ik hem in ABN
omzette. Pietje’s oudste dochter ”Margriet” en zijn jongste zoon “Gaston” woonden nog in Heide.
Toen ik hem vertelde, dat Margriet vlak bij woonde, moest ik onmiddellijk mijn witte jas aan de
kapstok hangen en in de auto stappen. Zijn vriendelijke echtgenote was er ook bij. Margriet was
weduwe en woonde alleen. Zoals op “de buiten” de gewoonte is, liepen we achterom. Margriet
stond in haar woning en was van de hand Gods geslagen ineens zo’n drie wild vreemde mensen te
zien; ik kwam namelijk als laatste binnen. Nu moest ik als tolk optreden en de Graaf vertelde zijn
verhaal: hij was met nog acht andere jonge mannen met de stoomtram naar Polygoon gekomen. Bij
het afstappen moesten zij een goudstuk van Leopold II
laten zien. Een jong meisje van ± 13 jaar stond hen op
te wachten. De Graaf was toen 17 jaar. Langs de
Brasschaatsteenweg gingen ze te voet tot aan de
Franse weg. Ze moesten wel op een afstand van boom
tot boom van elkaar lopen. Ze sloegen de Franse weg in
en volgden hem tot de Beauvoislaan. Op de hoek van
beide wegen bevond er zich een klein café: de “zwarte
Hond” genaamd. Hier woonde de familie Van de
Kieboom, waarvan een zoon aan het front zat. Dat café
is nu vergroot en heeft de naam “Bosduin” gekregen.

Hier moesten de jongens wachten tot Pietje hen kwam halen. Bovendien moest het goed donker
zijn en moesten alle dorpsbewoners slapen. Dan begon er een lange wandeling: via Molenbaan,
Wipstraat, Foxemaatstraat kwamen ze aan de Kapellensteenweg. Hier stond geen enkel gebouw.
Pietje controleerde of alles veilig was en dan vlug de Kijkuitstraat in tot de Cuylitshofstraat. Nu het
laatste eind en dat alles in het pikkedonker tot aan het Kapelleke op de Putsesteenweg. Onder de
prikkeldraad doorkruipen was niet zo moeilijk, maar voor de elektrische draad had Pietje een
opvouwbaar kader bij van boven met rubber beslagen. Hij kroop er eerst zelf door; Pietje was geen
grote, maar wel een stevig gebouwd man. Daarna moesten de jongens er een voor een op de rug
onder gaan liggen, met hoofd en armen achterover en zo trok Pietje ze er een voor een onder door.
Heel deze karwei duurde hoogstens tien minuten. Eens
onder de draad door, moest iedereen een andere weg
kiezen. De Graaf koos de kortste weg langsheen de Putse
Moer. Had hij een voorstudie gemaakt? Margriet vertelde
ook, dat er verschillende Duitse schildwachten omgekocht
waren. Zo wisten ze zeker, dat er geen komen zouden. Bij
de eerste ontmoeting in 1917 was de Graaf 17 jaar oud en
Margriet was 13. De Graaf zei: we hebben elkaar toen niet
gekust, maar nu als 80-jarigen willen wij dat wel en zij
vielen elkaar in de armen. Zijn echtgenote stond er lachend
bij. Hij vroeg ook of Margriet gedecoreerd was, maar dat was niet het geval. Na nog een korte
gezellige babbel werd ik terug thuis gebracht en reed hij met zijn vrouw naar Parijs. Ja, hij reed zelf
dat eind naar Parijs terug! Hij nodigde me wel uit voor een bezoek aan het gebouw van de senaat,
maar ik antwoordde, dat ik liever in de natuur rondzwierf. Eind
1917 werden alle vluchtlijnen ten gevolge van verraad opgedoekt.
Deze van het “Kapelleke” was de laatste. Pietje en zijn vrouw
werden aangehouden en opgesloten. De kinderen, waarvan
Margriet de oudste was, zaten alleen thuis. Een buurvrouw zorgde
voor hen. De pastoor van Kalmthout kreeg moeder na enkele
dagen vrij. Pietje ontsnapte aan de doodstraf, omdat hij een
Nederlandse identiteit had, maar zat wel het laatste jaar in een
gevangenkamp. De opgevouwen kaders, die gebruikt werden om
onder “de draad” te zetten, werden geleverd van uit de kelders
van de Nationale Bank in Antwerpen. Of er nog andere systemen
gebruikt werden, lijkt mij gefantaseerd. Pietje verborg zijn kader,
opgeplooid, in het dubbele dak van zijn hondenkot, met daarin een
grote hond. Alle gegevens zijn me verteld door Margriet zelf en dat is toch wel een getuige uit de
eerste hand.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s van zoon De Belder op latere leeftijd, een grenspaal
in het landgoed Putse Moer vlakbij de Putsesteenweg, een afbeelding van wat in het verhaal “rusland-biezen”
worden genoemd, het Kapelletje op de Putsesteenweg ongeveer ter hoogte van de Cuylitshofstraat, een
beetje verscholen in het groen, een voorbeeld van hoe men via een kader door de dodendraad kroop, gebouw
van de Franse senaat in Parijs waar Louis werd uitgenodigd voor een bezoek maar hier niet op in ging)

Van Villa ‘Het Ruitjeshof’ tot parkresidentie ’t Ruytjeshof.
In 1904 kocht Edouard van Regemorter, geboren te Zemst op 14 maart 1849, atheneumdirecteur,
medestichter van De Nieuwe Gazet en provinciaal gedeputeerde, de villa ‘Ruitjeshof’ gelegen aan
de Kapellensteenweg 120. Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat er op dit domein zeker
vanaf 1777 een bebouwing is geweest. 250 jaar hebben mensen gebouwd en verbouwd op deze
plaats, mogelijk eerst in hout en later in steen. Edouard was gehuwd met de in Assenede, op
2 maart 1849, geboren Julie Clementine Willems. Het landgoed ‘Ruitjeshof’ zou vanaf dan de plaats

zijn waar de familie Van Regemorter elke zomer haar vakanties zou doorbrengen. Het gezin telde
twee kinderen, Maurice Jean Jules Van Regemorter °21 februari 1876 en gestorven in 1938 en
Berthe Thérèse Julie Van Regemorter °21 april 1879. Berthe van Regemorter was vóór de oorlog een
uitstekende boekbindster. Opgeleid bij twee Brusselse
specialisten, de boekbinder Joseph Hendrickx en de
vergulder Louis Jacobs. Als jonge kunstenares ging ze zich
verder volmaken in het beroemde Londense atelier van
Sangorski en Sutcliffe. Na haar studies in 1911 vestigde ze
zich als boekbindster in Antwerpen waar ze ook les gaf aan
de Nationale Hogere Architectuurschool. Zij was destijds
een van de boekband-meesters van het Plantin
Genootschap. Na de dood van vader Edouard op
19 maart 1934 kwam de ongehuwde dochter Berthe van Regemorter door erfdeling in het bezit van
het pand en ging permanent op het Ruitjeshof wonen waar ze vanaf dan ook haar boekbinders
atelier in onder bracht. Echter in december 1944 werd de villa door oorlogsgeweld volledig verwoest
en al haar boekbindersmateriaal ging verloren. Berthe, ondertussen reeds 65 jaar, besloot te
stoppen met boekbinden en kocht de naastgelegen ‘Villa Vogelenzang’ en herdoopte die tot ‘Villa
Withof’ en bleef er wonen tot in 1962, twee jaar voor haar dood. Hier bestudeerde zij de kunst van
het oude boekbinden. Zij bestudeerde oude Franse, Griekse, Joegoslavische en Egyptische
exemplaren en ging steeds verder terug
in de tijd met Koptische, Byzantijnse en
Ethiopische banden. Van 1946 tot aan
haar dood schreef Berthe Van
Regemorter hierover een aantal
boeken. Juffrouw Berthe overleed in de
leeftijd
van
85
jaar
op
31 december 1964 te Kapellen. Na de
verwoesting van de villa in 1944 kocht
Notaris De Boungne °28 november
1915 en gehuwd met Annie Schellens
de gronden en bouwde er een nieuwe
villa die erg gelijkend was met de vorige
villa ’t Ruitjeshof. Later bouwde hij aan het huis een notariaat in de Vogelenzangstraat. Notaris De
Boungne overleed op 14 oktober 2005. Het domein werd verkocht, de villa afgebroken en in 2015
verrees op dit domein parkresidentie ’t Ruytjeshof.
(bijdrage van Wim Kuyps)

Wedstrijd van vorige week:
De winnaar van de waardebon van ARNOUTS HOME COOKING
De Kalmthoutse kunstenaar, ontwerper van het
“Suske en Wiske-beeld” in Heide is Gilbert
Uitdenhouwen. Op de redactie kwamen heel wat
juiste antwoorden toe. Op 21 januari trokken wij
met deze antwoordbriefjes naar Lode Arnouts
van ARNOUTS HOME COOKING. Hij trok als
winnaar Eddy Chrisostimus uit de Culturalaan. Op
22 januari nam Eddy zijn prijs in ontvangst. De
grote verrassing was niet alleen dat hij gewonnen
had. Zaakvoerder Lode Arnouts deed er een hele
schep bovenop. Hij schonk een waardebon goed
voor 2x een driegangen menu waarde 76 euro!

Wie ook zin heeft voor
een dergelijke drie
gangenmenu
kan
daarvoor elke vrijdag
en zaterdag terecht.
Wil je iemand eens
lekker verwennen of
in de bloempjes zetten
met een dergelijke
menu ook dat kan
geregeld worden. Je moet wel vooraf reserveren, en
dat kan je bij ARNOUTS HOME COOKING, Kapellensteenweg 428, tel: 0479/67.08.04 of via mail
info@arnoutshomecooking.com.

Deze week geen prijsvraag:
Er zijn geen handelaars die zich spontaan hebben aangemeld om een waardebon van 20 euro te
schenken in ruil voor een dubbele publiciteit in dit krantje wat elke week naar 658 mailadressen
wordt verstuurd en naar schatting door meer dan 1000 plaatselijke bewoners wordt gelezen. Om
de lokale handelaars te steunen hebben wij deze vorm van reclame in het leven geroepen. Hopelijk
zijn er binnen korte tijd wel handelaars die dit een goede actie vinden!

Reacties op het artikel: Thuisbezorging en winkelen in de jaren
’50 en ’60.
Op de redactie kregen we enkele reacties toe op het artikel dat vorige week verscheen:
Eddy Van Aerden, Bezemheidelaan, schrijft ons:
Waar nu apotheek Frank gevestigd is was vroeger één van de cinema’s van Kalmthout. Over
apotheek Frank had je dan ook café Blue Boy (nota van de redactie: noemde daarvoor De Belgische
Herder, daarachter was er ook nog
verschillende jaren de jeugdclub: Free
club). Waar nu Jacqmain’s kachelwinkel
is was vroeger ook een café (nota van de
redactie: klopt, was café bij Roseke),
evenals waar nu Immo De Laat zit (nota
van de redactie: klopt was vroeger café
de Welkom bij Jeanneke, Heymans-Van
Oosterbos, zie foto hiernaast). Ook op
de hoek van de Thillostraat/ Rode weg
tegenover “de Gloria”, vroeger café
Pieter
Breughel,
had
je
een
groentewinkel met daarnaast een kruidenierszaak “Rozeke”, de dochter ervan is later getrouwd met
de man die een garage begonnen is waar nu de Carrefour is, ook naast Houthandel Goor was een
kruidenierswinkel. Op de hoek van de Kapellensteenweg/Eikelstraat (nu Tattoo-shop) was er
eveneens een kruidenierswinkel. Tot slot was er volgens mij nog een kruidenierswinkel naast het
Volkshuis, een Costermans of familie van Costermans. Verdere namen weet ik niet meer maar
misschien kunnen anderen dit aanvullen.
Rita De Block, Heidestatiestraat schrijft:
Hé Louis er was nog een melkboer, Rik Ongenae, deze kwam in de jaren ‘50 rond met paard en kar,
ook bij ons in de straat vroeger. Ik denk dat er iemand van de familie een dranktoer heeft (nota van
de redactie: dit moet dan Jef Ongenae zijn geweest opgevolgd door zijn schoonzoon Julien

Knockaert). De Volkslust kwam ook bij ons thuis. Waar de Volkslust zijn winkel had heeft het ooit
gebrand. En de visboer op zondagmorgen, ja dat was plezant: krekelen, garnalen.
Ook Louis Verpraet vult aan:
Ook loodgieter Bosmans was er in de Bezemheide, hij was er al vooraleer drogist Verhelle er was.
Deze was gevestigd naast Parket Bruyninckx
( hier-naast foto van de twee woningen,
links was de winkel van Jos en Anna De
Clercq, rechts de loodgieterij van Bosmans).
Ook zijn zoon Jos zette de loodgieterij nog
even verder maar werd later leraar aan het
Gitok (toen nog vakschool Sint Jozef). Zoon
Jos Bosmans kreeg te maken met dementie
en werd opgenomen in het bejaardentehuis
Sint
Vincentius.
Zijn
sympathieke
echtgenote ging hem alle dagen bezoeken.
Zij hadden een zoon die met groot succes
afstudeerde als dokter in de geneeskunde.
Ik herinner er zijn groot geheugen als kandidaat tijdens de VRT-quiz van Herman Van Molle. Hij won
deze met glans. Louis bereidt ondertussen een artikel voor over de handel in Heide voor 1940, we
kijken er naar uit.
Frank Van Brabant, zoon van Julia De Coster en eveneens afkomstig van de Bezemheide schrijft:
Louis, misschien kan ik toch zelf even nog aanvullen. Naast de huidige bakker Zvanut was er vroeger
eerst mijn grootvader Henri Van Brabant, die een beenhouwerij had en later verhuisde die naar de
plaats waar zijn schoondochter Julia De Coster een kruidenierswinkel had. Op de plaats naast de
bakkerij kwam toen beenhouwer Geerts. Wie er toen in bakkerij Zvanut handel dreef kan ik mij niet
zo goed meer herinneren. Ik weet wel dat het voor bakker Zvanut, Duchesne was, daarvoor zoon
Colson en daarvoor dan weer vader Tony Colson. Hopelijk, een klein steentje bijgedragen aan het
verhaaltje.
Brigitte Jansen en haar vrienden staken de koppen eens bijeen en schreven nog een mooi verhaal:
Gezien plaatsgebrek gaan we dat volgende week volledig publiceren, het is de moeite!

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

