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Heide vertelt!

oni

Het dagboek uit 1930 van een Nederlandse soldaat
Door de vele natuurreizen, die we in het verleden maakten, kregen wij een grote vriendenkring in
Nederland. Zo kregen we van een van hen een heemkundig tijdschrift in handen met daarin het
verhaal van een Nederlandse soldaat die in 1830 deelnam aan de gevechten in Brussel en
Antwerpen. Deze soldaat, Simon Dekker genaamd, had een dagboek bijgehouden van deze
veldtocht. Hier volgt in het kort de inhoud van zijn verhaal. Op 27 augustus 1830 werd hij
opgeroepen om zich naar Haarlem te begeven. Dit gebeurde hoofdzakelijk per jachtschuit (schuit,
getrokken door paarden). Van hieruit ging het te voet verder via Leiden naar Gouda. Hij schrijft: “
hier werd ik ingekwartierd bij een vleeshouwer”. Het woord “slager” was toen in Nederland nog
onbekend. De volgende dag weer op mars naar Gorinchem. Hier werd hij gekleed en ontving hij zijn
wapens. s’ Nachts werden zij over de “Waal” gezet, waar wagens met proviand en munitie klaar
stonden. Met vinnige stap ging het richting Breda en Antwerpen. Hier werd op straat gebivakkeerd.
De volgende avond werd er opgemarcheerd naar Mechelen. Hierna verbleven ze zes dagen in Zemst,
ze werden overal vriendelijk onthaald. Daarna zakten ze af naar Kontich en bleven hier tot 21
september. Van hieruit vertrokken ze naar Weert ten zuiden van Mechelen. Bij het begin van het
avondeten werd er alarm geblazen en moesten ze inpakken om op stap te gaan naar Vilvoorde; ze
bivakkeerden bij het kasteel van Laken. Om drie uur ’s morgens gingen zij op stap via Diegem: ”we
trekken door bergachtige streken schreef hij en ze stonden om zeven uur voor Brussel. Op de “Grote
Heide” stelden ze zich in slagorde op maar er gebeurde niets… Om twaalf uur trokken ze de stad al
marcherend binnen langs de Schaarbeekse Poort, doorheen
het centrum van de stad. Het park rond het gebouw van de
Staten Generaal werd bezet. In vele gebouwen rond het park
hadden de “Blauwkielen” schietgaten gemaakt. Er vielen veel
slachtoffers onder de Nederlandse soldaten, zonder dat deze
één vijand zagen. De bevoorrading van proviand en munitie
verliep ook zeer slecht. Soms deden de “Belzen” een uitval,
maar onze artillerie dreef ze steeds terug. Op 27 september,
om twee uur ‘s morgens trokken we de stad uit langs de Leuvense poort. Buiten de stad werden wij
weer in slagorde opgesteld, maar de vijand daagde niet op. Er greep geen veldslag plaats. Daarna
trokken we ons terug via het dorp ”Haren” naar Vilvoorde, om de volgende dag Mechelen te
bereiken. Tot nu toe was de bevolking zeer vriendelijk geweest, maar in Mechelen werden we met
scheldwoorden overladen. Op twee oktober trokken we op naar Kontich, hier waren de mensen
weer even vriendelijk als te voren. De volgende dag marcheerden we Antwerpen al zingend binnen.
Ook hier was de sfeer veranderd en werden we door een kleine groep mensen uitgescholden. We
bivakkeerden op straat, maar op vijf oktober bezetten we de Citadel, op het Zuid gelegen en
gebouwd door Alva. Op 24 oktober ontstond er rond de stad een oproer. De Nederlandse soldaten
hakten al de bomen rond de Citadel om en verbrandden ze. De Belgen eisten de Citadel op. Als straf
liet de Nederlandse generaal Chasée hen beschieten met artillerievuur vanuit het Fort, en vanaf de
Nederlandse oorlogsschepen die op de Schelde lagen. Heel wat woningen brandden af en werden
zwaar beschadigd. Deze beschieting duurde van ’s middag tot 22 uur ’s avonds. Met de stad
Antwerpen werd er een wapenstilstand gesloten en hierdoor bleef het lange tijd rustig tot in

februari 1831 een zware storm een kanoneerboot (zeilschip) tegen de kade dreef. Tegen het
akkoord in bestormde een bende Belgische oproerkraaiers het schip. De bemanning was te klein in
aantal. Kapitein Van Spyck beval de bemanning te vluchten en de kapitein stak in ruim zelf een lont
in het kruitvat. Het schip vloog met vriend en vijand de lucht in.. De Kapitein werd een beroemde
Nederlandse zeeheld. De volgende dag gaf Generaal Chassé een dagorder uit waarin hij de
heldenmoed van Kapitein van Spijck prees en over de “Belgische bestormers zei hij: lage wreedheid,
die men slechts bij onbeschaafde volkeren verwachten mag. Enkele dagen later was er een hevig
vuurgevecht met de rebellen. De generaal dreigde met een hevig kanonvuur op 19 en 20 februari,
maar gelukkig vielen alle gevechten stil. Maar op 5 augustus vielen 800 Nederlanders de vijandelijke
verdedigingswerken aan en vernielden alles. Bijna alle mortieren werden vernageld (onbruikbaar)
gemaakt. Op 26 september werd Willem I ’s verjaardag gevierd. De
29ste september kreeg de Citadel bezoek van de zoon van Willem I,
Prins Willem met zijn zonen Prins Frederik en Prins Albert van Pruisen.
Na een troepenschouw samen met Generaal Chassé, vertrokken zij per
stoomboot. Op 19 november 1832 verwacht men dat er nu iedere dag
een aanval zou kunnen komen. Op 28 november zagen ze voor het
eerst Franse soldaten verschijnen. Tussen 29 en 30 november werden
alle posten van de Belgen overgenomen door Franse soldaten. Zij
begonnen overal loopgrachten te graven. Een Nederlandse bevelhebber, Majoor W.G.Voet, beval
deze werken onmiddellijk te stoppen, zo niet zou er gevuurd worden vanuit de Citadel. Op 30
november 1832 eiste een Franse officier de Citadel op. De volgende dag, op 1 december dus, stak
een groep “mineurs” het dorp Kiel in brand, om het zicht op de Fransen te verbeteren. Vele Franse
soldaten stierven onder het vuur van de Nederlanders. Later groeven zij alleen ’s nachts, maar dan
schoten de Nederlanders vuurkogels af. Op 4 december om 11 uur beschoot de Franse artillerie
voor het eerst de Citadel. De kanoneerboten voeren veiligheidshalve de Schelde af. Het geschut was
hevig: een voorraadkamer met voedsel voor 25 maand brandde af. Grote delen van het gebouw
werden verwoest. Aan Franse zijde vielen er veel doden en gekwetsten. Een van de keukens was
ook buiten gebruik, het drinkwater was bezoedeld. De Fransen slaagden erin een dijk door de gracht
te leggen, maar dit kostte hen wel veel mensenlevens. Dit gebeurde op 17 december bij hevige
gevechten en artillerievuur. Uiteindelijk werd de Citadel tot puin herleid. Op 23 december 1832, om
11 uur, viel het geweervuur aan beide zijden stil… De Franse soldaten kwamen over deze dijk de
Nederlanders in de Citadel een hand geven. Simon Dekker schrijft in zijn dagboek: “het is beter te
vechten tegen geregelde troepen, dan tegen een “rot lage Belsen”. Op 29 december 1832
vertrokken we, als Krijgsgevangenen van het Franse leger. Na 27 maanden in de Citadel vast gezeten
te hebben, viel het marcheren niet mee. In Burcht werden we over de Schelde gezet. De
oorlogsboten gaven zich niet over en werden in brand gestoken of tot zinken gebracht. Een, die
wilde ontsnappen werd door de Franse artillerie de grond in geboord. Als eerste stopplaats
bereikten we de kerk van Beveren, maar deze was vol en we moesten buiten in de sneeuw slapen.
De volgende dag naderden we de stad Gent. Wij ondervonden hier veel sympathie. De Gentenaars
kwamen met platte wagens met brood en flessen wijn voor de krijgsgevangenen. De Franse kolonel
stuurde de Gentenaars terug en deed een grote omweg rond Gent langs slijkerige wegen. Op 30
december bereikten ze Deinze. De pastoor van dit stadje was als een vader en op zijn verzoek kregen
alle krijgsgevangenen warm eten. Het Orangisme was toen in onze streken wijd verspreid. Op de
eerste dag van 1833 kregen we van de Franse soldaten brood. Vroeger moesten wij onderweg zelf
eten kopen. Toen we de volgende dag uit Kortrijk vertrokken, kregen we brood en soep voor drie
dagen mee. Op 4 januari trokken we Frankrijk binnen richting Kassel. Hij schrijft: we marcheerden
over bergen en dalen. Op 5 januari 1833 bereikten wij ons einddoel: het stadje St.Omaars. Langs de
“porte royale” trokken wij het stadje binnen. Wij kregen er strozakken en een deken. Vanaf de 21ste

januari kregen wij een beter
rantsoen, dat bestond uit een
dagelijks rantsoen brandewijn,
brood bij de soep en warm eten.
Van 12 tot 16 uur mochten wij ook
vrij in de stad rondlopen. Wij
kregen ook 3 stuivers voor 5 dagen.
De inwoners waren ook zeer
vriendelijk. Hij schrijft ook nog: ze
spreken hier Vlaams in de hele
streek van Rijsel tot Duinkerke en
Abbeville. De Franse koning
Lodewijk XIV heeft deze streek
veroverd tussen 1640 en 1690.
Onze Spaanse heersers waren te verzwakt om weerstand te bieden. De krijgsgevangenen bleven
hier 5 maanden; maar op 8 juni gingen wij vanaf 5u30 op stap naar Duinkerke. De hele stad stond
ons uit te wuiven. Door Engelse oorlogsschepen werden wij op zee op Nederlandse schepen
overgeladen. Op 9 juni 1833 waren we in Vlissingen en op 6 juli 1833 om 20 uur was Simon Dekker
terug thuis in Venhuizen. Voor zo ver het verhaal uit zijn dagboek.
(bijdrage van Louis Verpraet met foto’s van schilderij: Belgische Revolutie (op de Grote Markt in Brussel,
geschilderd door Gustaaf Wappers), de Citadel van Antwerpen, zicht in 1572 en een dorpszicht van het stadje
Kassel in Frankrijk)

1 mei en Rerum Novarum!
De maand mei heeft verschillende feestdagen in de aanbieding. Laat ons beginnen met 1 mei, feest
van de arbeid. Op deze dag gedenken de socialisten de vele projecten, waarvoor hun voorouders
gestreden hebben, onder andere het algemeen stemrecht voor mannen. Voor dat van de vrouwen
waren ze voorzichtiger; ze dachten dat zij voor de “tjeven, katholieken, zouden stemmen, maar na
lang wikken en wegen stemden zij toch voor en zo is het vrouwenstemrecht sinds 1948 een feit. Een
andere waardevolle gebeurtenis is het instellen van de acht uren werkdag. Dankzij Priester Daens
kreeg de Christelijke wereld aandacht voor de noden van de arbeiders. Getroffen door de
miserabele toestanden van de arbeiders richtte hij de “Daenistische beweging” op en als uitvloeisel
ervan ontstond in 1893 de Flamingantische partij, geïnspireerd door de Pauselijke Encycliek “Rerum
Novarum” van paus Leo XIII. Daens ondervond veel tegenstand, ook van de Bisschop van Gent, aan
wie hij moest gehoorzamen en van de Voorzitter van de
Christelijke partij, die toen nog niet “volks” was. Daens was echter
zo populair, dat hij zelfs verkozen werd op politiek vlak. Veel
onderpastoors volgden zijn visie en dit leidde naar het ontstaan
van de Christelijke Vakbond. Veel pastoors aten en dronken liever
uit de hand van de rijke industriëlen. Louis Paul Boon, een
vuurrood socialist heeft de strijd van Priester Daens in een verhaal
gegoten met de bedoeling de daden van de Gentse Bisschop en
van de “Christelijke” voorman tegenover Daens in het licht te
stellen. Veel onderpastoors, die bij de “gewone man” op bezoek
gingen, volgden het socialistische systeem; zo kwamen er naast
socialistische ook Christelijke vakbonden. Zij zorgden er voor dat
er kindergeld en vakantiegeld uitbetaald werd. De vakbonden
groeiden stilaan naar elkaar toe. De man, die aan de basis van
deze bewegingen lag, was Karl Marx uit Trier. Door zijn geschriften werd het idee verspreid, wat de

fabrikanten de pastoors influisterden: ”houdt jullie de arbeiders dom, wij houden ze arm”. Ofwel
nog: “Godsdienst is opium voor het volk…”. Hieruit is het communisme ontstaan; begrijpelijk toch…
Een voor mij zeer bekend persoon heeft mij het volgende verteld: een familielid, die in Kalmthout
in de kerk met een kerkdienst begraven wilde worden, mocht van de pastoor niet in de kerk omdat
hij socialist was. Jezus Christus heeft hiervoor geweend. Deze familie is daarom “protestant”
geworden, omdat zij toch Christelijk van opvatting waren. De eerste Kalmthoutse voorvechters heb
ik niet gekend, maar wel Peerke Mous en Tuur de Valkeneer. Beiden zeer joviale mensen. 60 jaar
geleden werd ik lid van “de Natuurvrienden” en heb veel met hen samengewerkt; een groot deel
van hen heb ik leren kennen en waarderen.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat, foto van Priester Daens)

De wolf terug van weggeweest in Kalmthout?
“Over wolven”: wat ik vind is dat in 1751 er in Kalmthout nog premies uitbetaald werden voor het
doden van wolven. In 1762 waren die premies nog steeds voorzien, maar is er geen spoor meer te
vinden van eventuele uitbetalingen. Op 17 mei 1787 wordt vermoedelijk de laatste premie
uitbetaald aan Arnoldus Noyens. Voor vossen vinden we nog een uitbetaling op 4 maart 1790 aan
Cornelis Van de Velden. (tekst van Jan Franken)
Hoe kan een wolf in Vlaanderen aan zijn kost komen? Alle streken in ons land zijn versnipperd…
Geen wild genoeg naar zijn smaak. Het koppel dat in Limburg vier jongen had, daarvan waren er
reeds twee doodgereden na een paar maanden. En hoe gaat iedereen zijn kleinvee beschermen in
Kalmthout?
Over de wolf in Grenspark Kalmthoutse Heide: (een uittreksel uit Wissels N° 93, woensdag 5 mei
2021)
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er zich in de
omgeving van Grenspark Kalmthoutse Heide een
wolf ophoudt. De wolf verscheen duidelijk op
camerabeelden en er werd een aangevreten reekadaver gevonden. Men vermoedt dat de wolf de
voorbije dagen vanuit Nederland afzakte en de
grens overstak naar Vlaanderen. Eerste
inschatting is dat deze wolf minstens enkele
dagen in de omgeving van Brabantse Wal (NL)/
Grenspark Kalmthoutse Heide en de daarop
aansluitend open gebieden verbleef. Op dit
moment weten we nog niet of de wolf een
doortrekker is of van plan zich in de regio te vestigen. Natuur en Bos raadt uit voorzorg aan om ’s
nachts kleinvee veilig te stellen in een stal of achter een elektrische omheining. In
de komende periode zal Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de
regio verder monitoren en proberen uit te maken of de wolf een blijvertje wordt. Indien hij zich
definitief vestigt is er kans dat Vlaanderen binnenkort een tweede wolventerritorium telt. Meer info
over de wolf (inzake waarnemingen, preventiemaatregelen en schadeclaims) kan je terugvinden op:
Voor Vlaanderen: www.natuurenbos.be/wolf.
Op 25 mei tijdens een tocht in de Kalmthoutse Heide met Louis Verpraet vertelde onze gids,
Boswachter Jef De Winter, dat er ADN- stalen genomen werden van de bijtsporen van de zes gedode
en de vijfentwintig gekwetste schapen… De ADN was wel degelijk van een wolf die huis gehouden
heeft in enkele schapenkuddes in de heide. De schapen worden daarom extra beschermd in hoog
omheinde weiden met nog schrikdraad erbij. Maar hoe kan een wolf in Vlaanderen aan zijn kost
komen? Alle streken in ons land zijn versnipperd en doorkruist door snelwegen… Geen wild genoeg
naar zijn smaak. De konijnen zijn zeldzaam geworden door de virus van de myxomatose. Het koppel
dat verleden jaar in Limburg vier jongen had, daarvan waren er reeds twee doodgereden na een
paar maanden. Een Amerikaan zegde eens: « België is een grote stad met veel groene zones… »
Zouden we niet beter eerst de konijnenpopulaties herstellen? Dat is aangepaste ‘rewilding’ voor

ons klein landje en dat zou onze natuurreservaten valoriseren. Bijvoorbeeld in geval van een
myxomatose-uitbraak beginnen alle konijnenpijpen te dichten, want de virus blijft daar nog enkele
jaren de nieuwkomers besmetten. En daarna nieuwe konijnen uitzetten als alle besmettingsgevaar
geweken is.
(bijdrage van Frans Overlaet, bronnen Jan Franken en Natuur en Bos)

Mei, Onze Lieve Vrouwkesmaand
Reeds vele eeuwen lang speelt Onze Lieve Vrouw een grote rol in het Katholieke geloof. In onze
omgeving staan er nog al wat kleine kapellen, die aan haar toegewijd zijn. Meester Tireliren heeft
een boek geschreven over alle kapelletjes in het Beekdal (kleine A). Wie liet het eerste kapelleke
bouwen, waren het de paters van Tongerlo of zijn ze opgericht door mensen uit dankbaarheid voor
een verkregen gunst of genezing? Zij zijn allemaal gebouwd volgens het klassieke model: een deur,
twee zijraampjes en binnenin een beeld van Maria. Het oudste kapelletje van Heide op de hoek van
de Kapellensteenweg en de Beauvoislaan is er zo een. Het stond er reeds in het begin van de 18e
eeuw. Op grondgebied Kapellen - in de Vijverslei in de wijk Kapellenbos - vinden
we de "Mulskapel". Deze werd in 1920 opgericht door de familie Muls, als dank
voor de behouden terugkeer uit Rusland van hun zoon August (1878-1958),
tijdens de Oktoberrevolutie werkzaam als mijnexploitant in de Kaukasus
(opgezocht met Google). Hij was een
broer van de zeer bekende schrijver Jozef
Muls, die met zijn ouders en zuster op “de
Maretak” in Kapellenbos woonde. Zijn
vader was toen al overleden. De architect
ervan is dezelfde als deze van de Basiliek
van Koekelberg. Het verhaal gaat, dat hij gezegd zou hebben:
”mijn grootste gebouw staat in de gemeente Koekelberg maar
mijn mooiste in Kapellen. Rond deze kapel lagen er de laatste maanden van 1944 een twaalftal
Canadese soldaten begraven. Na drie maanden werden zij ontgraven en weggevoerd. Ieder jaar, in
de meimaand, deed mijn moeder een “noveen”(dit was negen maal de rozenkrans gaan bidden bij
het Mulskapelleke).Na 1935 werd een kopie van de grot van Lourdes opgericht bij de kerk van de
Paters S.V.D in de Missiehuislei. Toen ging moeder daar naar toe en als zij te voet ging, mochten we
mee. De Withoeflei was toen schaars bebouwd en in het struikgewas langs de weg, speelden we
spoorzoekertje. Mijn moeder stapte echter zo flink door, dat wij iedere maal een spurtje moesten
doen, om haar in te halen. Op de Putsesteenweg, recht tegenover de Cuylitshofstraat, staat het
zogeheten “Vluchtkapelletje”. Hier gingen in WO I tientallen jonge kerels door de elektrische draad,
om zich via Nederland, Engeland en Frankrijk te melden voor het front in België. In een eerdere
aflevering van Heide vertelt…sprak ik reeds over een Franse Graaf, die hier in 1917 door de draad
gegaan was. Op de Moerkantbaan in Essen rechtover de weg, die naar het College van de
Rommershoef leidt, staat ook een kapel. Een boerenzoon “van den Hoek” moest soldaat worden in
het leger van Napoleon. Hij beloofde, dat hij bij behouden terugkeer een kapel zou oprichten als
dank. Hij kwam gezond en wel terug, maar vergat zijn belofte. Onze Lieve Vrouw hield hem aan zijn
woord: hij werd ernstig ziek, genas en de kapel werd gebouwd. Zij staat er nu bijna 200 jaar! In
sommige parochies is het de gewoonte te voet op bedevaart naar
Scherpenheuvel te gaan. Ook in onze parochie was dat in de jaren 1970
gebruikelijk. Het was ook in de meimaand de gewoonte dat de
buurtbewoners de kapelletjes mooi versierden met frisse bloemen.
Passanten bleven dan even staan, maakten een kruisje en baden een
“wees gegroet”. Bij onze ouderen leeft dit nog, maar onze jongeren
hebben het zo druk en leven zo gehaast… Wat mij steeds zeer erg geboeid
heeft, zijn de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Beauraing en
Banneux, zij gebeurden in de laatste drie maanden van het jaar 1932 en de
vier eerste maanden in 1934. Mijn vader vond dit gebeuren maar “flauwe
kul”, maar mijn moeder geloofde er rotsvast in. In die periode zagen vijf

kinderen, waar van drie uit hetzelfde gezin en twee uit een bevriende familie, regelmatig Onze Lieve
Vrouw aan zich verschijnen; zij vielen dan op hun knieën en baden de rozenkrans. Alhoewel zij
hierover moesten zwijgen van de directrice van de school, waar zij een
jonger zusje opwachtten, wist de volgende dag heel Beauraing van het
gebeuren. Bij de volgende verschijningen baden honderden gelovigen met
de kinderen mee, alhoewel zij de verschijning niet zagen. Aan de
kinderstemmen merkten zij, dat zij aanwezig was. Om dat er aan de
geloofwaardigheid van wat de kinderen vertelden getwijfeld werd, werden
er o.a. proeven gedaan met een brandende kaars onder hun gevouwen
handen. Met naalden in hen steken gaf ook geen reactie. Na afloop werden
zij afzonderlijk ondervraagd over wat zij gezien en meegemaakt hadden, en
zij vertelden allemaal hetzelfde verhaal. Beauraing werd hierdoor een
bedevaartsoord, met bedevaarders meestal uit Frankrijk en Nederland. Twee miraculeuze
genezingen worden hier aan haar toegeschreven. In Lourdes zijn er sinds 1856 reeds zevenduizend
gebeurd, waarvan de selectiecommissie er 70 weerhouden heeft. Alle dossiers kunnen door
iedereen opgevraagd en wetenschappelijk doorgelicht worden.
Nota: De jongste van de vijf kinderen is op 93 jarige leeftijd in 2015 overleden
(Bijdrage van Louis Verpraet met foto’s van de Mulskapel in Kapellenbos, de villa “De Maretak” in Kapellenbos
waar de familie Muls woonde, de Mariakapel in Beauring en het beeld van Onze Lieve Vrouw in Beauring)

De Zandstraat was een echte zandstraat!
In uw vorig mailtje werd er over de "Zandstraat" gesproken,
nu Canadezenlaan. Toen ik er kwam wonen in nr. 1 (1950)
was het woord "Zandstraat" letterlijk te nemen. De
Canadezenlaan was toen een laan vol met zand en putten
zodat de melkboer (met paard en kar) veiligheidshalve
tussen de bomen en de toenmalige gracht moest rijden om
melk te kunnen verkopen in plaats van boter. Zelfs toen de
laan werd geasfalteerd was het wegdek nog zo smal dat wij
als kinderen er niet konden op rolschaatsen. Wat wel
opmerkelijk was, is dat wij al die tijd onze belastingbrief voor
kadastraal inkomen op de Zandstraat bleven krijgen. Na
regelmatige bezoeken aan het gemeentehuis om dit recht
te zetten, kregen we als antwoord dat er geen aanpassing
mogelijk was omdat ze in Brussel de originele documenten kwijt waren en geen aanpassingen
konden doen aan documenten die voor hen niet bestonden. Pas toen mijn moeder 10 jaar geleden
overleed en ik eigenaar werd van het pand kreeg ik mijn aanslagformulier op de Canadezenlaan, dat
was dus in 2011. Zo snel gaat dat bij onze ambtenaren in Brussel.
(bijdrage van Monique Lambrechts, Canadezenlaan. Foto van de toegang tot de Canadezenlaan vanaf het
Heidestatieplein in lang vervlogen tijden, volgende week meer hierover)

Het was Wies Peeters uit Kalmthout-centrum, Albert vult aan!
Een zeer interessant artikel rond “900 jaar Norbertijnen in onze streek”, wat we vorige week
publiceerden, werd geschreven door Wies Peeters uit Kalmthout centrum en niet door gemeenteraadslid Wies Peeters uit Achterbroek. Een dikke sorry voor mijn oud leraar van het Gitok (toen nog
de vakschool Sint Jozef).Van Wies kreeg ik in mijn jeugdjaren nog les in technisch tekenen.
Anderzijds ontving ik een kleine opmerking/aanvulling van Albert Huysmans. Albert is nog een
vroegere klasgenoot van mij, in de lagere school in de Driehoekstraat. Hij was de zoon van Louis
Huysmans, zij hadden een kruidenierswinkel recht over de kerk in Kalmthout-centrum. Albert woont
nu in Kessel-Lo maar is een aandachtige lezer van onze krant. Hij schrijft:
Louis, kleine opmerking bij het begin van het eerste artikel (dat trouwens zeer boeiend is). Daar
staat de leuze of de regel van de Norbertijnen is van St.-Augustinus en luidt: “ad omne opus
bonum”, tot elk goed bereid. De leuze was eigenlijk "ad omne opus bonum paratus", en de

vertaling is eigenlijk "tot elk goed werk bereid". Dus iets meer idealistisch dan materialistisch
klinkend.
Ivan Spoelders uit de Turfvaartlaan stelt naar aanleiding van het bewuste artikel nog een
bijkomende vraag: Ik heb met veel aandacht de geschiedenis van " De Greef " gelezen. De
hoofdlijnen wist ik al, maar zo gedetailleerd heb ik het nog nooit gelezen. Waarvoor dank, en
zeker proficiat. Ik heb er nog 1 vraag over: Heb je kunnen achterhalen wie ( en wanneer ) de bocht
van de Kleine AA heeft recht getrokken. Want het is duidelijk zichtbaar dat het stuk vanaf de bocht
van Het Ziel tot aan de duikelaar met de turfvaart geen natuurlijk stuk is.
Heeft iemand hier een antwoord op?

Afscheid van Jaro
In gedachten “ De Jaro “
Dat was je roepnaam, zo kende iedereen
je. Tijdens je afscheid werd het duidelijk
dat jij “De Jaro” uniek was. Wat zullen vele
verenigingen je ijverige handen en
oeverloze inzet missen tijdens hun
activiteiten.
Tijdens een bezoek in Bozar vorige week
moest ik plots aan je denken bij het zien
van deze schilderij ‘Man, emmer’ van
Roger Raveel.
Een beeld dat we van jou ook veel zagen bij
het opruimen na een of andere festiviteit
in onze gemeente. Jaro, jij en Raveel, beide
wereldberoemd, jij alvast in jou geliefd
Kalmthout.
Rust zacht vriend. Blijf voor ons schitteren
boven onze Heide!
(bijdrage van Clarisse De Rydt, Canadezenlaan)

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

