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Vier Kalmthoutse figuren hebben ons verlaten! 
We vertelden in de vorige afleveringen van ons 

krantje nog over twee Kalmthoutse handelaars. 

Ondertussen hebben beide ons verlaten. Vic 

Van Alphen, geboren te Kalmthout op 17 

november 1925 overleed op 13 februari. Hij was 

jarenlang de gekende schoenmaker uit de 

Kijkuitstraat. Op 9 januari overleed ook Herman 

Rommens. Herman werd geboren in Essen op 31 

augustus 1933 en was jarenlang een gekende 

handelaar in Kalmthout. Eerst als handelaar in 

elektronische apparatuur en later als 

boomverzorger. We vernamen ook het 

overlijden van Maria Neys, weduwe van John 

Pinck. Maria werd geboren in Kalmthout op 1 

december 1940 en overleed op 9 februari 2021. 

In Heide was de familie Pinck-Neys een gekende 

familie. Tevens werd ook het overlijden gemeld van Hugo Stevens, wonende in de Heikantstraat. 

Hugo werd geboren in Kalmthout op 15 maart 1941 en overleed afgelopen zondag 14 februari. Hij 

was een sportfanaat met hart en ziel.  

Mijn jeugd in Heide van 1933 tot 1940! (2de vervolg) 
Het station speelde ook een belangrijke rol. Dagelijks reden veel mensen naar Antwerpen om er te 
werken en jongeren die in de stad verschillende studierichtingen volgden. Het was er telkens zeer 
druk, zowel 's morgens bij vertrek als 's avonds bij aankomst. In het woonhuis, dat bij het 
stationsgebouw hoorde, woonde de stationschef: toen de heer Emiel Dockx. Naast hem werkte op 
het eigenlijke station een bediende: klerk of agrié genaamd. Dit was onze buurman: Jules André, 
gehuwd met Bertha Smits. Bertha was de dochter van de eerste stationschef van Heide, door 
iedereen "Jefke Smits" genoemd. In de jaren '30 was hij reeds gemeenteraadslid in Kalmthout. 
Verder had op het station de "kaartjesknipper" een vaste functie. Hij opende de deur naar de 

perrons, en controleerde iedereen 
die het perron op en af kwam. Hij 
bezat ook de sleutel van de 
bergplaats, waar de treinreizigers 
hun fietsen konden stallen. Hij 
voorzag de lantaarns van de 
seinen, signalen genoemd, van de 
nodige hoeveelheid petroleum en 
moest deze lampen 's avonds 
aansteken. De laagste in rang was 
de telegrambesteller: "porteur" 
genoemd. Ik vond het steeds 
fascinerend iedere keer als ik met 
mijn vader mee in het bureel 
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mocht gaan. Zo'n telegram bestond uit een smal strookje 
papier, dat over een rol begon te lopen. Er stonden 
puntjes en streepjes op. Ene mijnheer Morse had dit 
systeem ontwikkeld om berichten zeer vlug over te 
brengen. Met een typemachine werd de binnengekomen 
tekst op voorgedrukte formulieren in leesbaar schrift 
omgezet. Het morseschrift is nu verleden tijd. Een 
telegrambesteller kon vanaf zijn veertiende jaar beginnen 
werken. Hij moest het telegram op het juiste adres 

bezorgen en met wat geluk kon er een flinke fooi aan vastzitten. Zo'n telegram bevatte gewoonlijk 
een bericht van geboorte, overlijden of een aankondiging van een onverwacht bezoek. Telegraferen 
gebeurde met een morsesleutel: twee eenvoudige metalen latjes van ongeveer 10 cm lang en 1 cm 
breed, aan een uiteinde verbonden door een scharnier, met in het midden een veertje en aan het 
losse uiteinde zat een verbreding, die fungeerde als toets. Als men de toets naar beneden drukte, 
kwamen twee pinnen met elkaar in contact en ging er een elektrische stroomstoot door. Aan de 
andere zijde kwam dan op de papieren strook een punt of een streepje te staan naargelang men 
kort of iets langer drukte. Aan de andere zijde van de spoorweg, naast de bareel en ten zuiden van 
de Statiestraat stond een klassiek woonhuis van de N.M.B.S., het roethuis genoemd (nu 
afgebroken). Daar woonde Mevrouw Loopmans. Aan dat roethuis was een houten huisje met afdak 
gebouwd. Daaronder stond een groot roer, als van een schip. In het huisje had de bareelwachter 
een kleine tafel met telefoon. Iedere trein werd telefonisch aangekondigd. Daarop kwam mevrouw 
Loopmans naar buiten, blies op een korte koperen hoorn als verwittiging. Daarna draaide zij rustig 
de bareel, korter dan nu, dicht. Er waren toen nog geen slagbomen, hij liep op wieltjes. Mevrouw 
Loopmans heette "Net" en die kleine hoorn noemde men een "feep". Dus u raadt het al, haar 
bijnaam was "Net Feep". Als de bareel toe was en de locomotief er vlak voor stond was het een 
indrukwekkende belevenis om het grote zware vliegwiel op gang te zien komen met stangen die 
onder het vet en de olie zaten. Die kolos trok dan nog een hele reeks wagens. Soms wuifden de 
machinist en de stoker naar ons. In de wijk F in Kalmthout, samen met Kapellenbos (Kapellen) werd 
door Pastoor Antoine De Preter in 1929 een nieuwe parochie opgestart. In het begin werd er mis 
gelezen in een grote klas van de school, gelegen naast de Guido Gezellelaan. Later gebeurde dat in 
de feestzaal (veel kleiner dan nu). De bevolking groeide tussen 1930 en 1940 nogal vlug aan. Er was 
een kerkkoor en dat bestond uit de heren Stals, Gazin, J.De Blick, F.Smits en Jefke Mariën. Op een 
oud, schraal klinkend harmonium, speelde Karel Elst. Hij zou gedurende vele jaren de organist 
blijven. Jefke had een dubbele taak; te zingen en terzelfdertijd op een ritmische wijze lucht in het 
harmonium te pompen, het geen hem nog lukte ook. Het koor was afgeschermd van het publiek 
door een scherm (paravent) zodat alleen de kwelende kelen te zien waren. In de parochie woonden 
toen enkele honderden mensen. In 1935 werd de kerk ingewijd. Het klooster met schoolgebouwen 

werd opgericht in 1930 met steun van de familie Van Damme. 
Tussen het klooster met ommuurde tuin en de 
schoolgebouwen lag een vierkante ommuurde speelplaats. In 
de uiterste hoek was de klas van de jongens met als enige 
onderwijzer Meester Gommeren. In deze klas zaten 25 
leerlingen vanaf het derde tot en met het achtste studiejaar. 
Volgende familienamen van jongens kan ik mij nog 
herinneren: Beyers, Beulens, Gotemans, Hoskens, Mariën, Van 
de Pas, VanderVeken, Van Bosch, Van Tilborgh, Van Tongerlo, 
Van Geel, Wuyts, Van Meel, Michielsen. Dit wil zeggen, dat het 
voor Meester Gommeren niet eenvoudig was om aan al deze 
klassen les te geven. In de godsdienstles was het eenvoudig op 
te lossen. Er waren zes gewijde geschiedenisboeken. Hierdoor 
kwam het dat wij met zijn vieren in een boek moesten volgen. 
Als buitenste zat ik altijd met een half achterste in de bank. Af 



en toe kwam Pater Van de Wind, (missiehuis) les geven. Dit was een ramp. Hij sprak op een hoge, 
monotoon zeurende toon. Als hij preekte in de H. Mis kwam die ook zo over, waarbij hij vergat te 
stoppen en soms meer dan een kwartier aan het woord was. Pastoor de Preter was eerder kort en 
kernachtig, liefst met een grap erbij. Nog een kleine bijzonderheid die ik mij herinner uit mijn lagere 
schooltijd is het volgende: kladwerken werden steeds op lei en met griffel gemaakt. Iets wat nu 
reeds lang vergeten is. Pastoor de Preter was een non-conformist in sommige aangelegenheden. 
Toen in 1935 de kerk in gebruik werd genomen was er geen mannen- of vrouwenkant. Voor die tijd 
revolutionair. Er was geen stoeltjeszetster die gedurende de mis tussen de stoelen schuifelde om te 
ontvangen. In Heide gaf iedereen wat hij wilde. Er waren ook geen gekochte stoelen. Iedereen kon 
gaan zitten waar hij wou. Aan de muren hingen wel platen met het verzoek op de laatste zondag 
van de maand vijf frank in de schaal te leggen. Op diezelfde laatste zondag liet hij in de elf-uren-mis 
een zanger, zangeres, violist of een andere kunstenaar op het hoogzaal plaats nemen. In de tijd van 
Gregoriaans boven, was ook dit zeer revolutioneer, al ging het om godsdienstige liederen, 
betoondicht door Mozart, Schubert, en anderen. De 
herders van de omliggende parochies zagen in hem een 
oneerlijke concurrent. Hij trok de welstellende 
parochianen naar zich toe. Op het stationsplein stond op 
15 augustus "Poes de Lange" met zelf gevlochten 
heimandjes en bood deze te koop aan voor de 
voorbijgaande misgangers. Geleidelijk raakte de naam 
Heide (van het station) ingeburgerd en verkreeg de wijk F 
een eigen naam, zoals de overige wijken van Kalmthout. 
Heide had nog iets aparts, namelijk een synagoge. De conciërge uit de jaren ‘30 had twee zoontjes, 
waarvan er een bij mijn broer Wilfried in de klas zat. Wij hebben er in een wintermaand eens een 
keer in gespeeld, maar het hele gebouw was toen leeg. Misschien was al het meubilair opgeborgen. 

Maar in de zomermaanden verbleven zeer 
veel joden met hun gezin in Heide. 
Tientallen mensen verhuurden dan hun 
appartement. Met deze huur werd dan een 
deel van de bouwlening afbetaald. Nogal 
wat welstellende joden bezaten een eigen 
woning als buitenverblijf in Heide. In onze 
buurt woonde de familie Kleinblatt. Zij 
hadden, en hebben nog, een zeer gekende 
bakkerij in de Provinciestraat in 
Antwerpen. In de zomermaanden waren er 

in de Statiestraat drie Joodse winkels waar groenten, fruit en kruidenierswaren verkocht werden. Er 
waren ook verschillende Joden-hotels, waarvan ik mij de naam "Brünner" nog herinner. Dit laatste 
bestond nog tot in de jaren ‘60. Zeer bekend was de familie Kornreich. Deze bracht ruwe diamant 
mee uit Antwerpen. De heer Meuris, uit de Nieuwstraat, verdeelde deze onder de slijpers. In de 
Statiestraat in Heide woonde Jef De Blick, een slijper. Hij vertelde mij dat het diamantstof op de 
slijpsteen gekleefd werd met een mengsel van ricinusolie (kaster-olie) en kamferspiritus (de alcohol 
verdampt bij het slijpen). In de "Bezemheide" woonden meerdere slijpers. Bij de familie Bernaerts 
op de Kapellensteenweg, vlak bij de Hollekelderstraat, stond een werkplaats met negen molens. De 
molens, die zij zelf niet gebruikten, werden verhuurd aan andere slijpers die een partij diamant 
ontvangen hadden. Via diezelfde heer Meuris gingen de geslepen diamanten weer terug naar de 
familie Kornreich. Dank zij deze familie verdienden enkele tientallen personen hun brood met "het 
steentje". In 1939 werd gestart met de bouw van een eigen school in de Wilgendreef, vermoedelijk 
voor de opleiding van Rabbijnen. Alleen de ruwbouw van het gelijkvloers raakte af. De plannen 
werden na de oorlog nooit afgewerkt. De uitgang van het station was voor 1940 aan de kant van de 
bareel. Hier stonden achter de afrastering van een bijbehorend groot bloemenperk reclameborden 
in Joods schrift. Vermoedelijk was dit reclame voor hotels, zoals dit van de familie Brünner. Mijn 



ouders waren fervente wandelaars. Stond ik in 1932 voor het 
eerst aan de Putse Moer, dan was het in 1934, dat wij de 
Paalberg beklommen. Wij wandelden alle richtingen uit. 
Dennendael was toen nog een privaat domein, behorend aan 
de familie Vandamme. Het strekte zich uit tot aan de Franselei 
in Kapellen en was geklemd tussen het militair terrein (klein 
kamp) en het eigendom van de familie Barreel. De driehoek 
tussen nu Beauvoislaan, Rode weg, Thillostraat en de 
Kapellensteenweg was eigendom van de familie Corstiaens-
Neefs. De huidige wegen erdoor bestonden toen ook maar 
waren afgesloten met dwarsbalken en plaatjes "verboden 
toegang". Als de processie uitging was op het grasveld voor de 
villa van hoger genoemden een rustaltaar opgericht. Na de 
nodige gebeden ging de tocht terug naar de kerk langs de Statiestraat. De heenweg liep langs de 
Withoeflei en de Kapellensteenweg.  
(bijdrage van Louis Verpraet (wordt vervolgd). We hebben er foto’s bijgeplaatst van: Het station van Heide 
zoals het er vroeger uit zag; een foto waarop een morse-apparaat te zien is; foto van Pastoor De Preter; de 
synagoge in de Leopoldstraat zoals ze vroeger oogde; de winkelraam van de huidige bakkerij Keinbatt in 
Antwerpen; de paal op de paalberg in de Heide) 

Mijn vader was per vergissing een KNIL-soldaat 
Ik werd de vorige weken verschillende malen aangesproken 
nadat mijn neven Dennis en Glenn van den Buijs over mijn vader 
spraken in het radioprogramma “de ochtend” op Radio2. Het is 
inderdaad een apart verhaal wat ik ook wel eens op deze regels 
wil neerschrijven. In het verleden (1987) maakte gemeente-
archivaris Ronny Neys er al eens een reportage over in het 
oudheidkundige tijdschrift “Campthoutania”. Eerst even 
schetsen waar mijn grootvader met zijn gezin woonde in 1946. 
Wanneer je in Nieuwmoer vanaf de Jos Tilborghsstraat de 
Maatjesstraat bijna te einde rijdt dan is daar een haakse bocht 
naar rechts. In plaats van de Maatjesstraat te volgen ga je in 
deze bocht even naar links. Nog geen 100 meter verder stond 
het huis van mijn grootouders. Dit was al Nederlands 
grondgebied (noemde Hoge Moer) en hoorde tot de gemeente 
Zundert, gehucht Achtmaal. Maar eigenlijk was het zo dat heel 
het gezin aangewezen was op het Nieuwmoerse leven. Mijn 
grootvader Louis van den Buijs “boerde” er en alle kinderen (5) 
liepen school op Nieuwmoer. Ook hun verdere handel en 
wandel speelde zich op Nieuwmoer af. Onze familie had 
Nederlandse identiteitspapieren, zij wisten dus niet beter dan 

dat ze Nederlanders waren. Dat bracht ook mee dat wanneer mijn vader 21 jaar oud was hij voor 
de Nederlandse overheid een legerdienst moest vervullen. Nederland had in die periode nog 
kolonies, onder andere “Nederlands Indië”. In die streek was het in de jaren ’40 verre van vrede. 
Het was tijdens WOII vooral Japan die beslag wilde leggen op dit land. Op 17/8/1945 riep het land 
zijn onafhankelijk uit maar het duurde nog tot 27/12/1949 vooraleer Nederland dit wilde erkennen. 
Tijdens al die jaren was het dan ook enorm woelig in deze streek en net tijdens die jaren bracht mijn 
vader er drie jaar van zijn jonge leven door als KNIL-soldaat (Koninklijk Nederlands Indonesisch 
leger). Destijds was het zo dat men bij het begin van een legerdienst een lot moest trekken, dit lot 
bepaalde dan of je naar één van de kolonies moest afreizen. Op 1 juli 1947 trok mijn vader in de 
kazerne in Breda een lot welke hem voor drie jaar naar Nederlands Indië zou brengen. Op 23 januari 
1948 scheepte hij in op de boot “De Waterman”. Na een reis van een kleine maand met op 3 februari 
1948 een passage over de evenaar kwam hij op 18 februari 1948 toe in Batavia. Vanaf dan diende 



hij drie jaar lang als KNIL-soldaat voor de Nederlandse overheid. In 
die periode was het daar zeker niet veilig. Mijn vader vertelde er 
nooit veel over maar sommige dingen zijn mij zeker bijgebleven, 
onder andere dat één van zijn beste collega’s, die naast hem zat in 
een vrachtwagen, werd doorgeschoten. Gelukkig kon mijn vader 
alles nog navertellen en kwam hij op 1 mei 1950 na een lange 
bootreis met het schip “Generaal Howze” opnieuw in Nederland toe. 
Na nog wat plichtplegingen in de Nederlandse kazernes mocht hij op 
13 juni 1950 eindelijk naar zijn thuisdorp Achtmaal. De bevolking van 
Nieuwmoer vond dat een inwoner van het dorp die dit alles had 
meegemaakt moest gevierd worden. In de Maatjesstraat vond de 
viering plaats. Maar de apotheose moest nog komen! Toen vader zijn 
dienstplicht afwerkte was een neef van zijn vader Cornelius van den 
Buijs afgezakt naar Achterbroek. Hij wilde zich daar vestigen als 
poelier. Toen bestond er nog een vestigingswet en als buitenlander 

was dit toen niet zo gemakkelijk. Hij trok naar het gemeentehuis in Kalmthout en daar werd zijn 
afstamming bekeken. Op dat ogenblik bleek dat de familie van den Buijs een Belgische familie was. 
Voor de neef die een kippenhandel wilde starten in Achterbroek was plots alles opgelost maar het 
gevolg was dat de hele familie werd uitgenodigd naar het gemeentehuis in Kalmthout om er een 
Belgische “pas” af te halen. Mijn grootvader en zijn familieleden gaven hieraan dan ook gevolg maar 
voor mijn vader, die op dat ogenblik militaire dienst deed, lukte dat natuurlijk niet. Toen hij in 1950 
terug in zijn woning was trok ook hij naar het Kalmthoutse gemeentehuis voor een Belgische “pas”. 
Hij kreeg deze uiteraard ook, maar hiermee was zijn militair hoofdstuk nog niet afgesloten. De 
vergissing wat nationaliteit betreft gebeurde rond de jaren 1830 toen België en Nederland één 
Koninkrijk waren en er bij de splitsing een keuze kon gemaakt worden. Mijn voorouders gingen er 
toen van uit dat zij Nederlanders waren (woonde Hoge Moer C93, Achtmaal) en gingen toen een 
Nederlandse “pas” halen. Toen maakte ze de vergissing, misschien onwetend, want zoals later zou 
blijken waren zij volwaardige Belgen. Nadat mijn vader ook een Belgische identiteitskaart was gaan 
halen kwam de Belgische overheid tot de bevinding dat hij in België zijn militaire plichten niet had 
volbracht en riep hem op om zijn driedaagse te volbrengen in “het klein kasteeltje” in Brussel. Hij 
deed dit ook maar hij deed anderzijds ook zijn verhaal. Heel wat rompslomp en onzekerheid bleef 
er over. Hij werd voor zijn Belgische dienstplicht ingedeeld bij de lichting 1954. Nog tot 2/1/1957 
duurde het vooraleer hij zeker was dat hij zijn 18 maanden Belgische legerdienst niet meer moest 
doen, een Ministerieel besluit stelde hem hiervan vrij. Ondertussen was hij op 5 mei 1953 gehuwd 
en waren er al drie kinderen geboren. Voor de bewezen diensten aan de Nederlandse staat werd hij 
vereerd met de oorlogsmedaille “Voor orde en vrede”. Toen mijn vader in 1987 zijn pensioen 
aanvroeg ging het hoofdstuk nog wat verder. Voor een Belgische onderdaan telde de jaren 



legerdienst mee voor de bepaling van het pensioenbedrag, ze werden als werkjaren aanzien. Hij had 
drie verloren jaren. Ik heb mij in die periode ingezet om dit in orde te krijgen, gelukkig is dit gelukt, 
zij het gedeeltelijk. Bewijzen hadden 
we wel voldoende. Samen met de 
toenmalige gemeentearchivaris 
Ronny Neys konden we de vergissing 
die was gemaakt eind de jaren ’40 
duidelijk aantonen: de familie van 
den Buijs was een Belgische familie. 
We probeerden ook de Nederlandse 
overheid verantwoordelijk te stellen 
voor deze vergissing maar dat is 
nooit gelukt. De keuze die mijn 
familie had gemaakt rond 1830 was 
hun fout en daar kon Nederland geen 
verantwoordelijkheid voor dragen. 
En daar eindigde het verhaal of toch 
niet? Op 29 december 1997 stemde 
de Nederlandse regering de 
“uitkeringswet tegemoetkoming 
twee tot vijfjarige diensttijd”. De wet 
voorzag een vergoeding van 1000 
gulden voor dienstplichtigen die 
tussen 1938 en 1963 gedurende 
minstens twee jaar hadden gediend 
in één van de Nederlandse koloniën. 
In 1998 kreeg mijn vader deze gelden 
uitbetaald. Mijn vader werd geboren 
op 26 januari 1926 in Zundert en 
overleed op 10 oktober 1999 in 
Kalmthout. 
(eigen bijdrage met foto’s van: het 
passagiersschip waarmee mijn vader in 
Batavia aankwam; een foto onder de 
ereboog bij zijn thuiskomst in 
Nieuwmoer; zijn eremedaille voor “orde 
en vrede” en het bijhorende certificaat; 
de stamboom van den Buijs in opgaande 
lijn opgemaakt bij de babyborrel van 
mijn kleinzoon Lucas, datums wel een beetje onduidelijk, sorry daarvoor) 

In dienst van De Gaulle, leden van de groep “Stockmans” 
De Antwerpse industrieel en meester-drukker Charles Stockmans bouwt vanaf december 1941 een 

spionagenetwerk op dat 32 leden telt en in dienst staat van de Franse generaal de Gaulle. Het 

netwerk “Stockmans” verdwijnt in juni 1942 door de vele arrestaties. Twaalf leden van de dienst 

verschijnen voor het “Kriegsgericht” van de FK 520 Antwerpen. De zitting duurt van 13 tot 15 

augustus 1942. Vier leden wacht de deportatie naar een concentratiekamp in Duitsland. Alleen 

Charles Schöller en José Stockmans overleven hun gevangenschap. Acht inlichtingsagenten krijgen 

de kogel te Antwerpen. Stockmans, De Backer en Aerden komen op 20 november 1942 voor het 

vuurpeloton. De dag nadien executeert de bezetter Vermandel, Vandermoeren, Boursin, 

Temmerman en Salman. De lichamen van Charles Stockmans, Marcel De Backer, Henri Aerden, Jozef 

Vermandel, Jacques Vandermoeren, Max Temmerman en Edouard Salman worden na de bevrijding 

geïdentificeerd te Hechtel. De gefusilleerde Jean Boursin (°Luik 01/01/1892) komt niet voor op de 



lijst van geïdentificeerde slachtoffers. De nazi’s begraven de ‘spionnen 

van De Gaulle’ te Hechtel in de rij van 108 tot en met 117. In deze reeks 

blijft één nazislachtoffer, begraven in graf 114, onbekend. Raymondus 

Delahaie (graf 110) en Alfons Clement Bunnens (graf 116) behoren niet 

tot de inlichtingendienst “Stockmans”. De stoffelijke resten van het 

onbekende gebleven slachtoffer, door de nazi’s begraven in graf 114 te 

Hechtel, wordt na WO II herbegraven op de Belgische Militaire 

Begraafplaats te Leopoldsburg.  

Graf 117. Max TEMMERMAN 

Max Temmerman wordt geboren te Antwerpen op 30 september 1901 

als zoon van Emmanuel Temmerman en Hilda Bausart. Hij is de oudste 

in de rij van vijf kinderen. Max Temmerman volgt de oude humaniora aan het O.L.Vrouw-College te 

Antwerpen. Hij studeert af als doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven. 

Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader. Vanaf 18 augustus 1924 vervult Max 

Temmerman zijn legerplicht. Na zijn militaire dienst werkt hij als advocaat aan de balie te 

Antwerpen. Op 5 mei 1926 huwt Max Temmerman met Marthe Brasseur. Samen hebben ze zes 

kinderen: drie dochters en drie zonen, geboren in 1927, 1928, 1932, 

1935, 1937 en 1939. Zijn vader Emmanuel zetelt vanaf 1933 in de 

senaat voor het Katholiek Verbond van België. Gemobiliseerd vanaf 14 

april 1940, neemt Max Temmerman deel aan de achttien daagse 

veldtocht als reserve luitenant in het 3de Linieregiment. Vanaf 29 mei 

in krijgsgevangenschap, komt hij op 10 juni 1940 vrij. Bommen 

vernielen de woning van het gezin Max Temmerman-Brasseur in 

Edegem. Noodgedwongen verhuist het gezin. Zij nemen hun intrek in 

het buitenverblijf van vader Emmanuel Temmerman aan de 

Keienhofstraat 188/6. Op 10 oktober 1940 staat het ganse gezin 

Temmerman-Brasseur ingeschreven in het bevolkingsregister der gemeente Kalmthout. De reserve 

officier Max Temmerman legt zich niet neer bij de nederlaag en de nazi-bezetting. Hij zoekt naar 

mogelijkheden om ‘iets’ te doen. De pastoor van Heide-Kalmthout, Antoon De Preter (°Antwerpen 

1899), blijkt geen onbekende te zijn voor Max Temmerman. Vroeger studeerden zij samen in het 

O.L.Vrouw College te Antwerpen en woonden in elkaars buurt, de ene in de Prinsesstraat, de andere 

in de Mutsaardstraat. Sinds de verhuis van de familie Temmerman-Brasseur naar Heide-Kalmthout 

is Max Temmerman één van de parochianen van pastoor Antoon De Preter. Samen met de priester-

leraar Edouard Salman, probeert Max Temmerman een ontsnappingslijn op te zetten voor jongeren 

die naar Groot-Brittannië willen uitwijken om ginder aan te sluiten bij de “Belgische Strijdkrachten 

in Groot-Brittannië”. De broer van Edouard 

Salman is als officier van het Belgisch leger 

kunnen ontsnappen naar Engeland. De 

geestelijke Edouard Salman wil zijn broer 

vervoegen in Engeland. Temmerman en Salman 

smeden plannen. Maar het blijft bij plannen. Zij 

slagen niet in hun opzet. De bezetter daagt hen 

evenwel voor het Kriegsgericht van de FK 520 

Antwerpen. Hun zaak komt voor op 24 juli 1942 

te Antwerpen. Het Kriegsgericht van de FK 520 

beschouwt Max Temmerman als de leider van de 

ontsnappingslijn “in wording”. De krijgsraad 



veroordeelt hem tot drie jaar dwangarbeid. Edouard Salman, volgens het Kriegsgericht FK 520 

Antwerpen het ‘meest actieve lid’ krijgt een straf van twee en een half jaar dwangarbeid omwille 

van hoogverraad. Maar zowel Edouard Salman, die vanaf oktober 1941 kapelaan is in de parochie 

Sint-Jozef te Antwerpen en aalmoezenier van het Antwerpse politiekorps te Antwerpen, als zijn 

medestander advocaat Max Temmerman zitten beiden reeds opgesloten vanaf respectievelijk 18 

juni 1942 en 20 juni 1942, op verdenking van spionage. De bezetter arresteert Max Temmerman te 

Antwerpen, ten huize van zijn vader, in de Van Eycklaan 34. De bezetter verdenkt hem ervan lid te 

zijn van de groep “Stockmans”. Max Temmerman verschijnt op 13 augustus 1942 opnieuw voor het 

Kriegsgericht van de FK 520 Antwerpen, samen met 11 andere leden van de spionagedienst 

“Stockmans”. De zittingen duren tot 15 augustus 1942. Die dag velt de Duitse krijgsraad het 

doodsvonnis tegen Max Temmerman. Temmerman is inderdaad een actief agent van de groep 

‘Stockmans’. Hij verzamelt inlichtingen over het transport van troepen en munitie van Nederland 

naar België en over boten die verbouwd worden voor ontscheping. De bevestiging van het 

doodsvonnis volgt op 3 september 1942. Op 21 november 1942 krijgt Max Temmerman de kogel te 

Antwerpen. De bezetter begraaft hem heimelijk te Hechtel in graf 117. Max Temmerman wordt 

postuum erkend als Politieke Gevangene en als Gewapende 

Weerstander aangesloten bij het A.S. Hij is tevens een 

erkend inlichtings- en actieagent, aangesloten bij de groep 

“Stockmans”. De kinderen van Max Temmerman zijn 

respectievelijk 15, 14, 10, 7, 5 en 3 oud op het ogenblik dat 

de nazi’s hun vader vermoorden. Op zondag 21 juli 1946 

organiseert de pastoor De Preter van Heide Kalmthout een 

plechtigheid voor zijn vriend én medestander Max 

Temmerman. In Kalmthout heet de vroegere Keienhoflaan, 

waar Max Temmerman en zijn gezin woonden, de “Max 

Temmermanlaan”. In de wandelgang van het gerechtshof 

aan de Britse Lei te Antwerpen bevindt zich een arduinen 

gedenkmonument ’40-‘45 met 10 namen waaronder die van 

Max Temmerman. Een kleinzoon van Max Temmerman die 

ook Max Temmerman heet, schrijft in 2011 het 

gedichtenbundel “Vaderland” waarin hij ode brengt aan zijn 

grootvader. Bob Autrique die in de Max Temmerlaan woont, 

schrijft in 2018 een brochure ter herinnering aan de 

verzetsman. Maurice Thysen, medewerker van de verbroedering van Verzetsgroeperingen Limburg 

schreef hierover een boek met als titel “De Duinen der gefusilleerden”. Hoe de nazi’s in het geheim 

tweehonderd slachtoffers begroeven in Hechtel.” Het is uitgegeven bij Mammoet, imprint van 

uitgeverij EPO; en in de boekhandel te koop voor € 29,90. Je kan het boek ook via de VVL bestellen. 

Je stort 25 euro op het rekeningnummer BE 91 9733 6065 0276 van VVL  
Mijn jeugd in heide, reactie 

We ontvingen een reactie van Bruno Mens met een vraag naar aanleiding van het 
artikel vorige week: 
Bedankt voor de krant, is er in één van de publicaties sprake van de bruine kroeg 
"den Open Haard" op het Heidestatieplein? Ik denk dat er later Kemp Immo 
gevestigd was. Werd uitgebaat door twee vrouwen May Daele, die gitaar speelde, 
en Wiske. Onder meer Rita Reys, Pim Jacobs en Freddy Sunder traden er op, jaren 
1955 en daarna? Wijlen mijn vader Theo was er kelner en wijlen mijn moeder 

stond er in de keuken samen met een zekere Els, moeder van Walter, die in een huisje in de 
Beauvoislaan woonde. Wie weet er meer over? 
(foto van zanger Freddy Sunder) 



 

Uit de oude doos! 
Naar aanleiding van het overlijden van schoenmaker Vic Van 
Alphen publiceerde de familie een foto uit de oude doos!  Op de 
foto is de woning/winkel te zien waar Vic zijn stiel leerde. Zijn 
leermeester was zijn vader, Pieter Van Alphen, die deze 
schoenenzaak uitbaatte en in Kalmthout bekend was als “Pier 
lap”. Het huis stond op de Kapellensteenweg, iets voorbij het 
Pannenhuis. Wie heeft er herinneringen aan deze winkel of aan 
de schoenmaker van toen? 
  

De lente is in het land! 
Na de winterprik die ons de voorbije 

weken even in de ban hield kondigt de 

lente zich aan, de hazelaars staan al even 

in volle bloei, de krokussen ontvouwen 

hun kleurrijke blaadjes, de sneeuw-

klokjes verschijnen, net als de 

helleborus. Na lichtmis zijn dit de eerste 

tekenen dat de lente in het zicht komt. 

De dagen lengen en de zon krijgt 

“sterkte”. We kijken dus de lente tegemoet, iets wat in deze corona-tijden meer dan welkom is. Als 

nu de vaccinatie echt van start kan gaan, zodat er versoepelingen van de corona-maatregelen 

kunnen komen, en wij meer en meer naar het normale kunnen gaan, dan kan dit bij het begin van 

de lente alleen maar blijdschap brengen. Laat ons hopen dat we weldra weer wat meer vrienden 

mogen ontmoeten, eens op café of restaurant kunnen gaan, naar sportwedstrijden kunnen gaan 

kijken, enz… Organisatoren zijn momenteel flink in de weer om te bekijken wat er dit jaar wel zal 

kunnen doorgaan. Na een “overlevingsjaar” wordt het nu wel echt tijd dat zij weer wat activiteit 

kunnen ontwikkelen! 

 

 

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

http://www.binkalmthout.be/

