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DE GESCHIEDENIS VAN BEUKENHOF 
Het Eikenhof 

In 1875 werden grote delen van de Withoefse Heide door de gemeente verkocht. De huidige wijk 

Dennendael en het noordelijk deel van de Heikantstraat (nu Heidestatiestraat en Beauvoislaan) 

kwam in handen van de families Paridant en Goffart. De zuidkant van de Heidestatiestraat werd 

gekocht door advokaat Maskens. Rond de eeuwwisseling begonnen zowel Jules Sovet-Paridant als 

advocaat Maskens hun gronden aan de Heidestatiestraat te verkopen. In 1899 verwerft Charles 

Pierre Bazire, fabrieksdirecteur uit Antwerpen, de gronden van het huidige Beukenhof en laat er in 

1902 een imposante villa bouwen, het “Eikenhof“, met een mooie inkomdreef met eiken en 

rhododendrons. Heide is op dat ogenblik voor de 

Antwerpse burgerij de toeristische plek bij uitstek en de 

hotels en buitenverblijven zijn erg in trek, ook voor de 

joden uit de diamantwereld. Eikenhof komt in 1911 in het 

bezit van Nathan Simon Dembitza, diamantkoopman. Hij 

bouwt nog een vleugel bij maar overlijdt reeds in 1914. 

Wereldoorlog I breekt uit en de villa wordt door de Duitsers 

aangeslagen als officiers-

woning. In 2011 ontdekt 

Sam Wouters een 

fotokaart van een Duitse 

soldaat die zijn familie in 

1916 gerust stelt en met 

zijn fiets poseert voor 

een villa in Heide, het 

Eikenhof zoals nadien 

blijkt. De villa wisselt nog 

enkele keren van eigenaar en komt in 1920 in het bezit van Frans 

Gommeren, beurs- en verzekeringsmakelaar, gehuwd met Nelly 

Van Tilburg, dochter van Sus, eigenaar van hotel De Kroon. Ze 

krijgen er vier kinderen: Sylvia, Frank, Mariette en Magda. In 1929 

wordt Frans voorzitter van 

de Kerkfabriek en het School-comité van de pas opgerichte 

parochie. Op tweede kerstdag 1931 overlijdt hij plots. Nelly 

blijft er nog wonen, maar de onderhoudskosten beginnen in de 

loop der jaren te hoog te worden en ze verkoopt de villa aan 

dokter Guido Vercraeye in 1957. De villa wordt afgebroken en 

vervangen door een ruim woonhuis met dokterspraktijk. Begin 

jaren tachtig wordt het domein verkocht en ingericht als rust- 

en verzorgingstehuis, uitgebaat door een Nederlander. Het 

concept was te kleinschalig en daardoor economisch moeilijk 

haalbaar.    
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Frans en Nelly Gommeren 

Het Eikenhof in 1930 



Uiteindelijk zal op 1 juli 1996 het Eikenhof 

overgenomen worden door de groep 

Vulpia. 

Het Beukenhof 

Om strategische redenen wordt de naam 

Eikenhof gewijzigd in Beukenhof, alhoewel 

het domein omringd is door eiken. In de 

voorbije jaren zijn nog tal van uitbreidings- 

en aanpassingswerken uitgevoerd. De 

veiligheidsvoorschriften, de leef-normen 

en de kwaliteit van de verzorging zijn 

enorm belangrijk, dat heeft corona 

ondertussen wel bewezen. Merkwaardig is 

dat de zussen Mariette en Magda Gommeren, respectievelijk geboren in 1928 en 1930 op het 

Eikenhof, uiteindelijk hun oude dag zullen doorbrengen in het Beukenhof. Mariette is er in 2017 

overleden. 
(bijdrage van Jan Francken, Heidestatiestraat, en Paul Witters, vrijwilliger Beukenhof)  

De “oehoe” vandaag en morgen de wolf?  
Misschien zijn alle lezers van ‘Heide vertelt’ niet geabonneerd langs internet op de ‘Nieuwsbrief 
‘Grenspark Kalmthoutse Heide’… en misschien nog minder bekend met het tijdschrift 
‘Natuur.oriolus’ van Natuurpunt. Wellicht kan ik voor hen wat schrijven over nieuwkomers in de 
regio. In ‘Wissels’ N° 93 april 2021 wordt gemeld dat de grootste uil ter wereld, de Oehoe, « een 
blijver is in het Grenspark » met een aantal van 3 tot 4 ‘roepposten’ (voor nestgelegenheid). In het 
zelfde nummer wordt ook vermeld dat een zestal schapen in hun raster in de Heide gedood werden 
en enkele tientallen gewond door ‘loslopende honden’… In Limburg gebeurde zoiets door een wolf. 
En wolven kunnen in één dag lange afstanden afleggen. Hoe dan de schapen in de heide er tegen 
beschermen? Hoe is het met de Oehoe gesteld? Hebt u reeds een Oehoe aangekeken (in een Zoo 

of in de natuur)? Zijn oranje ogen en grote pupillen 
staren u aan tot in het putteke van uw ziel. Zijn 
camouflage battle dress een zijn lange ‘oortjes’ in 
wondermooie schakeringen tooien hem op zijn 
best. Jaren lang werd hij vervolgd omdat hij 
konijnen, hazen, waterwild en vogels lust. In België 
was hij verdwenen behalve enkele koppels die 
stand hielden in steengroeven van Wallonië. Het 
uitzetten van in gevangenschap gekweekte 
Oehoes in Duitsland had succes. En zo lees ik in 
‘Natuur.oriolus oct.nov.dec. 2020: De opmars van 

Oehoe in de noordelijke rand rond Antwerpen: broedgevallen. Provincie Limburg: In 2012: 1 nest. In 
2020:7; Provincie Antwerpen: In 2012: 0, in 2020: 8! Waarvan drie in het Grenspark en één in 
Kapellen in de nabijheid van het Fort van de Ertbrand. Het gaat hier om wilde vogels want zij bouwen 
hun nest in een bos waar geen wandelaars komen. Die nesten zijn erg kwetsbaar voor verstoring en 
de oudjes verlaten hun nest dan zelfs als ze met kleine jongen zitten. Daarom wordt vermeden hun 
nest te benaderen voor half april. Een uitgezet koppel, aan mensen gewend, zoals een broedgeval 
verleden jaar in Geel op een balkon, heeft de media gehaald. Maar in dat geval is hij dan « un ami 
qui te veut du bien »? Broddelend op een oud spreekwoord zou ik waarschuwen: « Als de Oehoe de 
vriendschap preekt, gebuur let op uw katten! » Want katten lusten ze ook, Dat is een van de redenen 
waarom ze veel later beschermd werden in Frankrijk waar zijn naam ‘Grand duc’ is. Alhoewel ze er 
zeer gewaardeerd zijn omdat ze kraaien, eksters, bosduiven, vosjes, ratten en muizen opruimen. 
Oehoes, in het Grenspark, slachten blijkbaar meestal bosduiven en houtduiven. Ze zijn dan in 

Een deel van de villa in de jaren zeventig 



concurrentie met de havik die ze ook wel eens durven oppeuzelen. We hopen dat ze de 
nachtzwaluwen gerust laten! Zijn roep in de avondschemering klinkt zeer ver: ‘’Oe’’, gevolgd door 
een zwakke ‘’oe’’. Reeds gehoord in de heide?  
(bijdrage van Frans Overlaet) 

Een tip van Bob, het Hallerbos! 
Bob Autrique stuurde ons een toeristische tip door. Hij schrijft: 

Natuurschoon in het Hallerbos is nu op zijn mooist. De wilde 

blauwe hyacintjes bloeien nu en het lover van de rijzige beuken 

is nog niet volledig ontwikkeld waardoor de zon hevig op de 

bosbodem kan schijnen. Enig! Het bos heeft een Europese 

bescherming (Natura 2000) en wordt bezocht door liefhebbers 

van ver over de grenzen. ’t Is 100 km rijden maar dat loont de 

moeite! 

Voor wie er naar toe wil met de wagen geven we dit nog mee: 

Vanaf de ring rond Brussel nemen de afrit 21 (Halle) op de E19 

(Brussel-Bergen). Op de afrit houden we links aan en aan de 

tweede verkeerslichten draaien we naar links de N28 op 

richting Nijvel. Voor het parkeren (parking Hogebermweg) 

volgt je ter hoogte van het kruispunt met Warande/Maasdal 

naar links de wegwijzer P-Hallerbos. 

Het Hallerbos is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Ook in Halle: standbeeld van Jozef Cardijn 
Als je dan toch in Halle bent gekomen kan je tijdens deze dagen ook het 

standbeeld van Jozef Cardijn bewonderen. Jozef Cardijn was de stichter 

van de Kajotters (KAJ). De aandacht die er voor de jeugd was gekomen 

na een pauselijke en episcopale oproep werd in ons land door een 

eigenzinnige invulling beantwoord aangestuurd door priester Jozef 

Cardijn. Cardijn (1882-1967) was geïnspireerd geraakt door onder 

andere Adolf Daens en door praktijkverkenning in het buitenland. Op die 

basis stichtte hij in zijn eerste parochie te Laken, de Vrouwelijke 

Katholieke Arbeiders Jeugd (1925). Hij richtte zich op de 

veronachtzaamde arbeidersjeugd. Vaak zonder vorming, ontspanning 

overgeleverd aan de harde fabriekswereld. Het was de start van de 

‘Kajotters-beweging’. Zijn naam zal ook steeds verbonden blijven met 

“Rerum Novarum”, de encycliek van Paus Leo XIII. Dit pauselijk 

document werd deze week op Hemelvaartsdag herdacht. 

Het vonnis in de zaak “Paul Steinmann”  
Graag kom ik nog even terug op het artikel zoals verschenen in Heide vertelt n°62 (14 maart 2021) 

‘Het geheim van Phoenixpark’. We gaan hiermee nog even verder om tot de uitspraak te komen: 

Om 7 uur 3 doet de jury hare intrede in de gehoorzaal. De deurwaarder gaat het Hof verwittigen, 

dat op het belgerinkel om 7 uur 5 binnenkomt. We zijn woensdag 7 maart 1923, laatste dag van het 

proces van de moord op Paul Steinmann. Dit proces begon op 5 januari 1923 en nam zestien 

zitdagen in beslag. Dan spreekt de voorzitter van het Hof: 

Veroordeelt het Hof: 

Van Den Wouwer Leon    Martroye Lucie 

tot levenslangen dwangarbeid   tot 15 jaar dwangarbeid 



Veroordeelt hen solidairlijk tot de kosten van het proces, beloopende 

42.683,32 frank. Verklaart Van den Wouwer, Leon en Lucie Martroye vervallen 

van alle titels, graden, openbare ambten en bedieningen, waarmee zij zouden 

kunnen bekleed zijn. Verklaart, dat de beschuldigden geen gebruik mogen 

maken van eenig eeretitel of adeltitel; dat zij noch gezwooren, noch getuigen 

zullen mogen zijn of in gerechtelijke zaken anders zullen mogen getuigen dan 

tot het verstrekken van eenvoudige inlichtingen, deel uit te maken van een 

familieraad als toeziende voogd of als curator of het ambt uit te oefenen van 

gerechtelijk raadgeven of als bestuurder op te treden, een jachtbrief te 

verkrijgen; deel uit te maken van de Burgerwacht en in het leger te dienen. 

Gezien de kosten hoger oplopen dan driehonderd frank, verklaart dat dezelve 

eischbaar zijn bij lijfsdwang voor wat Leon Van den Wouwer aangaat; stelt den duur op zes maanden 

vast. Verklaart dat onderhavig vonnis bij uittreksel zal gebruikt en aangeplakt in de gemeente 

Calmpthout, waar de moord bedreven werd en in de stad Antwerpen, waar het vonnis werd 

uitgesproken. Beveelt de teruggave aan de eigenaars van de aangeslagen voorwerpen; Gelast het 

Openbaar Ministerie met het uitvoeren van onderhavig besluit. “Gij, Leon Van den Wouwer evenals 

Lucie Martroye, hebt drie 

dagen om in verbreking te 

gaan tegen het thans 

uitgesproken vonnis”. De 

twee veroordeelden hebben 

tegen dit vonnis beroep 

aangetekend! De straffen 

werden uitgesproken op 

januari 1923, Ik verklaar 

dezen zittijd van het 

Assisenhof der provincie 

Antwerpen voor het jaar 1923 

gesloten. Het is 8 uur40. 

En daarna? 

Op 31juli 1926 verschijnt er in Ons Vlaanderen een kort bericht met de vraag of Van den Wouwer 

wel terecht veroordeeld is. Tijdens zijn gevangenschap in Leuven blijft hij immers vasthouden aan 

zijn onschuld. Ondanks het verwerpen van zijn beroep, hebben zijn advocaten en familie 

ondertussen verder de nodige stukken bij elkaar gebracht om die onschuld te bewijzen. De tekst 

eindigt met: Er wordt nu gezegd dat het niet lang meer zou duren dat, door het vaststellen van een 

tijdsgebruik, zijne onschuld officieel zal erkend worden. In 1930 krijgt hij inderdaad gratie, na een 

opsluiting van acht jaar in de gevangenis van Leuven. De vraag wie dan de moord pleegde, is 

blijkbaar nooit beantwoord. Lucie Martroye komt uiteindelijk ook vrij, hertrouwt en vestigt zich met 

de kinderen in Parijs. Leon Van den Wouwer sterft in 1953 in Congo. Op 21 februari 1967 wordt een 

televisie-uitzending gewijd aan het proces in de reeks Beschuldigde sta op. De serie liep van 1964 

tot 1980. Slechts drie afleveringen bleven bewaard en zijn na restauratie uitgebracht op dvd, helaas 

is De zaak Steinmann er niet bij. En over de plaats van de vijver zijn er ook verschillende versies te 

horen, hier komen we zeker nog op terug in één van de volgende nummers. 
(Bijdrage van Paul Witters, tekst vonnis, geschreven en overgenomen volgens oude spelling) 

Doordenkertjes 
Frank Couscheir uit de Koningin Astridlaan stuurde ons enkele zinnen die iedereen aan het denken 
kunnen zetten en waarbij ieder voor zich moet uitmaken welke waarheden hier achter kunnen 
schuilen: 



 - Geld lijkt op vet, van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen. 
 - In al onze ijver om sportief te blijven parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal. 
 - Alle paddenstoelen zijn eetbaar, weliswaar zijn er paddenstoelen die je maar één keer kunt eten. 
 - Op een dag vind je de vrouw van je leven en dan ben je al getrouwd, natuurlijk 
 - Als je een keus moet maken en je doet het niet, is dat op zich een keus. 
 - De natuur is een wonder, een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de mensen een bril 
zouden dragen, en toch staan onze oren op de goede plaats. 
- Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen, volgens deskundigen zou die maar acht uur duren, 's 
avonds zijn we dus terug thuis. 
- Elk huisje heeft z'n kruisje, elk meisje heeft haar muisje, elke jongen heeft iets hangen om dat 
meisje mee te vangen! 
- Mooie meisjes zijn net eekhoorntjes..., ze vallen voor alle eikels  
- "Verdomme" vloekt de koffie, ik sta hier al 5 minuten heet en niemand die 
mij pakt. Had dat dan gezegd zegt de thee, ik sta hier al 5 min. te trekken.  
- Geef mij maar een joint, zei de goudvis, dan word ik haai. 
- Als je neus 180 graden gedraaid zat, zou je bij regenval verdrinken. 
- Elke getrouwde man weet waarom men aan orkanen vrouwennamen geeft. 
- Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen. 
- Vriend: iemand die tijdens je leven je zegt wat anderen na je dood vertellen. 
- Ik was een mooie baby, maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld. 
- Het enige plezierige aan je eigen fouten is dat je er soms anderen gelukkig mee maakt. 
- Wees vriendelijk tegen uw kinderen, zij kiezen later uw tehuis. 

Kunstenaar Erik Legrand en Esther nodigen uit! 
Erik Legrand en zijn echtgenote Esther Koppijn (Bakkersdreef n° 27) nodigen de mensen van Heide 

en de wijde omgeving uit om eens een bezoekje te brengen aan 
hun “open atelier” tijdens het weekeind van 15 en 16 of 22 en 23 
mei. Mits het volgen van een aantal regels (1,5 meter afstand en 
mondmasker verplicht) kan je het bezoek reserveren per bubbel 
(verplicht) via het mailadres erik@eriklegrand.be . Per dag zijn er 
50 personen toegelaten (kinderen beneden de 12 jaar niet 
meegeteld. Geef bij reservatie uw naam en telefoonnummer op 
en het uur dat je langs wil komen, het kan op 13u,14u,15u,16u en 
17u. Het atelier van Erik Legrand bevindt zich op de site van de 
voormalige steenbakkerij. In zijn atelier creëert Erik beelden in 
terracotta en keramiek. Anderzijds is hij ook actief met het maken 
van sculpturen in metaal, koper en zink. Het bezoek is volledig 

gratis en vrijblijvend. Warm aanbevolen. Wil je vooraf al eens kennismaken me de wereld van 
kunstenaar Legrand dan kan je alvast een kijkje nemen www.eriklegrand.be.  

Uit de oude doos: eerste spadesteek sportcentrum 
We vonden een unieke foto terug, deze is 

genomen enkele jaren terug toen de 

werkzaamheden van start gingen voor het 

nieuwe sportcentrum “Heikant”. Naast 

burgemeester Lukas Jacobs zien we vier 

schepenen voor de sport: vlnr: Gaston Stevens, 

Laurent Goossens, Gust Van Loon en de 

huidige schepen voor sport Maarten De Bock. 

Ondertussen is het vermeld sportcentrum al 

enkele jaren in gebruik en is het een 

paradepareltje van de gemeente Kalmthout. 

mailto:erik@eriklegrand.be
http://www.eriklegrand.be/


Mooie bank op het kinderpark van het kerkhof ingehuldigd! 
Een prachtige bank siert het kinderperk 

op de begraafplaats in Kalmthout-

Centrum. De “uilenbank” kwam er op 

vraag van de grootouders van de 11-

maanden oude Loïc. Dit kind stierf een 

jaar geleden heel onverwacht. Voor 

mama Ellen en papa Johan, alsook voor 

de naaste familieleden was het heel 

zwaar om dit verlies te verwerken. Het 

plaatsen van de mooie bank bij het 

kinderperk op de begraafplaats moet 

mee helpen om dit zware verlies te 

verwerken. De “uil” was Loïc zijn 

lievelingsdier, ze waren stevig met elkaar verbonden in de vorm van speelgoed, zijn 

geboortekaartje, enz. Dit zette de grootouders ertoe aan om deze bank te laten maken en deze daar 

in overleg met het gemeentebestuur te laten plaatsen. Zij kan ook voor andere ouders en 

familieleden, die een kind verloren, troost brengen. Het werk zelf is van de hand van Sander Boom 

en is daarenboven een zeer mooi kunstwerk. De uitgestrekte vleugel van de uil nodigt uit plaats te 

nemen op de bank en daarbij een gevoel van troost en geborgenheid te beleven. 

Ook Heide heeft een regenboogzebrapad! 
Deze week werd het zebrapad op het Willy 

Vandersteenplein aangepast. Het geeft nu kleuren 

van de regenboog weer. Door deze verwezenlijking 

vraagt het gemeentebestuur aandacht voor alle 

vormen van discriminatie en ongelijkheid. De 

regenboog staat wereldwijd symbool voor de Pride. 

De regenboogvlag werd in juni 1978 ontworpen door 

de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker. Het regen-

boogzebrapad blijft rechtsgeldig wanneer men de 

witte strepen behoudt er de zwarte vlakken vervangt 

door de kleuren van de regenboog. 
 

 

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

http://www.binkalmthout.be/

