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Heide vertelt!

oni

De synagoge in de Leopoldstraat
Jullie hebben waarschijnlijk onlangs het persbericht van
Kempens Landschap gelezen met betrekking tot het
synagogegebouw in Heide. Mocht u het gemist hebben
met deze link kan u er kennis van nemen:
https://www.kempenslandschap.be/ Na jaren ‘ploeteren’
kwam het dossier eindelijk op gang na de benoeming van
Meester Koen Maenhout als beheerder (hij
vertegenwoordigt alle huidige eigenaars) en een nauwe
samenwerking met de gemeente, de provincie, de
betrokken ministeries, Kempens landschap en Erfgoed en
Visie. Alles begon met Open Monumentendag 2002 toen
het synagogebouw werd opengesteld. De belangstelling
was overweldigend en het werd duidelijk dat dit
erfgoedstuk niet mocht verdwijnen. Er werd een
werkgroep opgericht die omgevormd werd tot een vzw.
Het gebouw werd beschermd door toenmalig minister Dirk
Van Mechelen. De vzw Synagoge Heide beschikt over een
projectrekening bij vzw Herita: Rekeningnummer 7450172116-10 – IBAN-nummer BE41 7450 1721 1610. BIC code KREDBEBB, van HERITA VZW, Oude
Beurs 27 – 2000 Antwerpen vermelden: Gift synagoge Heide-Kalmthout. Voor elke storting van 40
Euro op deze bovenvermelde rekening ontvangt u een fiscaal attest. In de Erfgoedgids ‘Tussen
Antwerpen en Heide – Joods cultuurleven in een bewogen tijd 1880-1944’ geschreven door Lieven
Saerens en Frans L. Van den Brande wordt een duidelijk beeld geschetst van de geschiedenis van
het synagogebouw. We laten u er graag mee van genieten:
Nood aan Joodse voorzieningen
De eerste immigratie en ‘inplanting’ van Joodse families in Heide vond plaats op het einde van de
19de eeuw, tot aan de Eerste Wereldoorlog. Aangezogen door de heropleving van de diamanthandel
en de diamantnijverheid in Antwerpen kwamen vele Joodse nieuwkomers uit Amsterdam. Omwille
van de oorlog trokken de meesten terug naar Nederland, slechts enkelen kwamen nadien terug. Bij
deze eerste migratie waren ook Joden van Russische origine, wat verband houdt met de Joodse
vlucht uit Rusland in de periode na 1881, toen tsaar Alexander II bij een aanslag om het leven kwam
en de Joden in Sint-Petersburg ten onrechte van de moord werden beschuldigd. Geen drie decennia
later kwam een tweede groep
immigranten
naar
HeideKalmthout
en
naar
het
aanpalende Kapellenbos in de
gemeente Kapellen, en na de
Eerste Wereldoorlog vluchtten
talloze Joden uit het inmiddels
atheïstisch-communistische
Rusland en uit het huidige Polen,
een land dat zijn grenzen
regelmatig zal veranderen. De wijk Heide nam na de oorlog snel uitbreiding.De katholieke kerk had
nood aan de oprichting van een nieuwe parochie – versta: een kerk met basisschool en sociale

voorzieningen – en de Joodse gemeenschap had dezelfde behoefte: bij een blijvende aanwezigheid
van min of meer religieuze joden hoorde, zeker voor de feestdagen en voor familieaangelegenheden
als de Bar-Mitzva, een synagoge. Diensten houden in privéwoningen werd steeds moeilijker en
bovendien kwamen er ook meer orthodoxe joden naar Heide-Kalmthout. Zij zochten een gebedshuis
met een dubbele functie: bidden en studeren. Ook aan andere rituele voorzieningen, zoals koosjer
eten, was er een grote behoefte, zowel voor de permanente bewoners in Heide als voor de
zomertoeristen die op daguitstap uit Antwerpen kwamen of op vakantie waren in de pensions en
hotels. De katholieke kerk zag de bouw van een Joods gebedshuis en de werking van een studiehuis
met lede ogen aan. Van de pastoor
en de leden van de kerkfabriek zijn
denigrerende uitspraken bekend
tegen het ‘vreemde gespuis’ in de
omgeving van het spoor. Het moest
het liefst zo snel mogelijk uit het
zicht verdwijnen, bijvoorbeeld
door
het
aanplanten
van
snelgroeiende bomen. Pastoor De
Preter, een voormalige priesterleraar van het Antwerpse Sint-Jan
Berchmanscollege die moest
instaan voor de oprichting van een
nieuwe parochie en de bouw van
een parochiekerk in de nieuwe
verkaveling, had in zijn geschriften geen goed woord over voor de Joodse aanwezigheid. Hij kon in
1930 weliswaar een voorlopige kerk bouwen – thans een deel van het parochiecentrum – maar het
zou nog tot 1935 duren tot de parochiekerk van Heide klaar was. Intussen stond de synagoge dicht
bij de spoorlijn er al, een primeur voor België: dit was de eerste synagoge op het platteland. Een
aantal families had beslist tot de oprichting en de bouw ervan, in een economisch zwakke periode.
De namen van de bouwheren, eigenaars en stichters zijn bekend: Mendel Kornreich, Awigdor
Weinmann, Joseph Liebermann, Josel Freides, Izrael Apsel, Jankel Stern, Jankel Liebmann, Samuel
Spira en Mendel Leib Morgenstein. Zij gaven de opdracht voor de bouw aan architect Jan Frans
Beirens en aan aannemer Alexander Nagels. De synagoge werd in 1928 gebouwd en in het crisisjaar
1929 ingewijd, tot vreugde van de initiatiefnemers en de talrijke zomervakantiegangers. In stijl en
afwerking hoefde ze niet onder te doen voor de synagogen van ‘t Stad. De gelden werden trouwens
in Antwerpen en Heide ingezameld met Mendel Kornreich als een van de grootste geldschieters. De
plaatselijke Joodse gemeenschap stak de handen uit de mouwen en hielp bij de bouw. Samuel Spira
keek nauwlettend toe dat alles volgens plan vorderde.
De typische architectuur van het synagogegebouw
De synagoge is opgetrokken in een eenvoudige, functionele
baksteenarchitectuur.
De gevel verraadt neo-Moorse invloed,
voornamelijk in de bekroning en de hoektorentjes, maar er zijn in het
gebouw ook subtiele architecturale elementen uit de jaren 1920 te
bespeuren. De enige decoratie op de voorgevel heeft de vorm van het
gekoppelde raam dat verwijst naar de tafelen der wet. Ook het
interieur is uitermate sober. Boven de Ark is het glasraam groter dan
op de originele plannen. Het stelt de davidster – in het Hebreeuws:
Magen David of Schild van David – voor. Het smeedwerk is van de
plaatselijke smid Kennes, het glaswerk van de lokale glazenier
Cotteleer. Er is een ruim balkon voor de vrouwen. De ramen in het
gebouw zorgen voor veel licht en aan de ingang is een kleine
consistoriekamer waarboven een beperkte woonruimte voor de
conciërge was gepland.

De Magen David of Davidster
De zeshoekige ster of hexagram bestond al in de oudheid en werd in vele culturen als ornament of
als magisch teken gebruikt. Ook de davidster in zo’n zeshoek. In de veertiende eeuw werd het een
geliefd Joods embleem dat op rituele voorwerpen en elders werd afgebeeld. Toen ontstond ook de
legende die zegt dat koning David dit teken op zijn schild droeg. Zo raakte de term ‘Magen David’ of
‘Schild van David’ ingeburgerd. In 1897 kozen de zionisten dit als symbool voor de terugkeer naar
het beloofde land en werd de ster afgebeeld op de blauwwitte zionistische vlag die bij de oprichting
van de staat Israël de nationale vlag is geworden. Drie punten van het hexagram zijn blauw, de
overige drie wit. (blauw en wit zijn ook vaak voorkomende kleuren voor de gebedsmantel). Tegelijk
raakte het gebruik van de afbeelding van de Magen David ook algemeen verspreid in
nieuwgebouwde synagogen.
Ets.Chaim, de eerste jesjiva in België
Behalve aan een gebedshuis was er in dezelfde periode ook nood aan een studiehuis.Hoewel er voor
het aspect lernen-lehren in een synagogegebouw ruimte is, zette men in Heide in augustus 1929 een
stap verder met de oprichting van zo’n jesjiva: Ets Chaim(=levensboom) heette het. Zo’n
Talmoedhogesschool, in de volksmond ook ‘school voor rabbijnenopleiding’ genoemd, is eerder te
vergelijken met wat destijds in het rijke roomse leven van Vlaanderen een kleinseminarie was, het
zogeheten ‘pastoorsfabriekje’. In de jesjiva bekleden op alle niveaus Bijbelstudie en de studie van
het Hebreeuws en Aramees een centrale plaats. (door een gril in de toepassing van de grondwet op
de gelijkwaardigheid van godsdiensten in België werd in de negentiende eeuw de tegenhanger voor
het grootseminarie in de rabbijnenopleiding verboden. Dat is nog steeds het geval en daarom
moeten kandidaat-rabbijnen naar het buitenland voor hun opleiding). De jesjiva in Heide nam heel
even zijn intrek in de synagoge; daarna belandde de opleiding in het Hotel Meyer en vervolgens in
het Hotel de la Station. Als eerste gemeente in België met zo’n studiehuis bekleedde Kalmthout een
unieke positie. Vanaf 1933 stroomden studenten uit Polen en Duitsland toe. Behalve les in
godsdienstige onderwerpen kregen zij ook een beroepsopleiding in de diamantsector. Sommigen
verbleven in het nu verdwenen internaat ‘Le nid d’Aiglons’. De jesjiva telde in 1938 ongeveer 140
studenten. Dat grote aantal en het bijbehorende plaatsgebrek brachten met zich mee dat de lessen
dag en nacht doorgingen in drie blokken van acht uur! Al in 1936 was het plan opgevat om een groot
jesjiva-gebouw op te trekken op een perceel bouwgrond tussen de Leopoldstraat en de spoorweg.
De officiële eerste steen van de nieuwe school werd in 1938 gelegd. De bouw kwam toen al tot
manshoogte, maar de oorlog verijdelde het project. Na de oorlog verhuisde de jesjiva een poos naar
Kapellen en sedert 1961 is het studiehuis gevestigd in Antwerpen-Wilrijk.
Dramatische jaren en hun gevolgen: een synagoge in verval
De Kalmthoutse bevolking ervoer
al op 10 mei 1940 de eerste
tekenen
van
de
Tweede
Wereldoorlog. Weldra werden op
het gemeentehuis de eerste
Duitse verordeningen bezorgd
waaruit een duidelijke antiJoodse geest sprak. 37 Joodse
burgers die nog in Kalmthout
verbleven, werden tijdens de
razzia’s brutaal opgehaald en
naar de Dossinkazerne in
Mechelen gevoerd, hun noodlot
tegemoet. 199 Joodse mensen
die in Kalmthout woonden of
gewoond hadden, ondergingen de hel van de concentratiekampen. De enige overlevende was David
Zylbergeld. Ondanks de oorlog bleef het synagogegebouw redelijk gespaard. Maar de Joodse
gemeenschap was gedecimeerd. Van de overlevende Joden die banden hadden met de plaatselijke

gemeenschappen in Antwerpen en in Heide, wilden slechts weinigen terugkomen naar de plek waar
ze waren opgepakt: de herinnering aan de gruwel van de oorlog weerhield hen daarvan. In
Antwerpen kwamen er slechts 800 tot hooguit 1200 terug. Ook naar Heide-Kalmthout keerde
schoorvoetend een kleine groep Joden weer, vooral nazaten van de founding fathers van de
synagoge. Ze betrokken enkele huizen in en rond de Leopoldstraat en sommigen bouwden in de
jaren 1970 zelfs nieuwe woningen. Het werd echter steeds moeilijker om permanent te kunnen
rekenen op een minjan, het minimum van tien mannen om een synagogedienst te kunnen houden.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw deed in de zomer de Kalmthoutse Joodse gemeenschap nog
een beroep op vrijwilligers uit de chassidische Belz-gemeenschap om ‘s zomers in Heide te
verblijven, maar dit project werd in het midden van de jaren 1990 afgeblazen. Sindsdien werd het
gebouw vrijwel aan zijn lot overgelaten. Toen ook de conciërge overleed, zorgden de
natuurelementen en af en toe vandalisme (krakers, diefstal) ervoor dat de synagoge vrij snel
aftakelde. In 2002 bood Open Monumentendag een gelegenheid om het brede publiek te laten
kennismaken met de waardevolle aspecten van het gebouw en zijn geschiedenis, en om te
waarschuwen voor verder verval. Sindsdien werd een werkgroep opgericht (sinds 10 mei 2005 de
vzw Synagoge Heide – werden de 62 mede-eigenaars aangeschreven en kregen plannen om de
synagoge te redden concreet gestalte. Het hoofddoel is voor iedereen duidelijk: het gebouw
herwaarderen en voor de volgende generaties bewaren. Met de bescherming als monument bij
ministerieel besluit van 31 mei 2007 werd een belangrijke stap gezet. In eerste instantie is de
interieur- en exterieur-restauratie van het gebouw aan de orde. De synagoge staat echter in ruimere
zin symbool voor heel de Joodse aanwezigheid in Kalmthout en is dan ook de aangewezen plek om
de rijke verhaaltraditie en herinneringscultuur hiervan verder in beeld te brengen. Zij kan bovenal
als katalysator optreden voor de studie van en de herinnering aan deze Joodse aanwezigheid, die
bepalend is geweest voor ruim honderd jaar geschiedenis van Heide-Kalmthout en de aanpalende
wijk Kapellenbos. Het synagogegebouw en een aantal huizen en villa’s zijn, naast sporen van een
bloeiende vooroorlogse hotel- en pensionbedrijvigheid, de materiële getuigen van een bruisende
Joodse aanwezigheid in Kalmthout. De jesjiva verhuisde naar Antwerpen-Wilrijk, de kinderkolonie
Villa Altol in het aanpalende Kapellenbos naar Koksijde. Over het Volkshuis moet verder onderzoek
aan het licht brengen hoe zionisten en bundisten er enkele jaren een thuishaven vonden. Metname
de instandhouding van de synagoge is essentieel voor
Kalmthout, omdat het prachtige gebouw deel
uitmaakt van een belangrijk stuk cultureel erfgoed in
de gemeente. Zijn geschiedenis heeft vele
vertakkingen binnen en buiten de gemeente en
verwijst naar Antwerpen en naar de Joodse
geschiedenis van België, Oost-Europa, Amerika en
Israël.” Laten we er nog aan toevoegen dat er op
regelmatige tijdstippen door de Dienst voor Toerisme
wandelingen georganiseerd worden over de Joodse
geschiedenis van Heide. Uw gids is dan Hans Geldhof. Neem ook een kijkje op de website:
https://synagogeheide.be/
(bijdrage van Daniella Schijn, Ganzendries)

Op de bank: Filip De Wit uit de Statielei.
Afgelopen zondag was Filip De Wit uit de Statielei onze gast. Het waterzonnetje vergezelde ons, Filip
had een lekker flesje wijn meegebracht om ons gesprek wat kracht bij te zetten. Filip werd geboren
op 12 maart 1973 in Wilrijk, hij is gehuwd met Eef Konings (dochter van Piet en Julia Van Tichelen),
is vader van drie kinderen en woont in de Statielei in Heide sedert 2003. Beroepshalve is hij
verantwoordelijk voor de projectmanagers binnen de groep DHL met verantwoordelijkheid voor het
midden Oosten en Afrika. Filip heeft ook een bijberoep wat draait rond zijn grote passie: wijnen.

Filip, hoe ben je in Heide beland?
Mijn jeugd speelde zich af in Edegem. Mijn
studies heb ik gedaan in Sint Jan in
Antwerpen. Ik was ook lid van de
scoutsgroep Sint Jan en zo leerde ik voor het
eerst Heide-Kalmthout kennen. We kwamen
elk jaar met de trein voor een uitstap naar
de Kalmthoutse heide. Mijn vrouw Eef
leerde ik kennen via het werk en al vlug was
onze verdere bestemming Kalmthout. Dit
begon in 2002 met een woonst in de
IJzerenwegstraat. Later hebben wij een
woning gebouwd in de Statielei waar we nu
wonen. Eef woont al bijna haar leven lang in
Heide. Ik vind het ook zalig naast de spoorweg te wonen, naast wijnen zijn de treinen ook een passie
van mij.
Vanwaar de link naar de wijnhandel?
Ik ben al zeer lang fan van wijnen, eigenlijk was ik nog niet zo oud wanneer ik mijn eerste glaasje
proefde. Ik heb het nooit meer losgelaten. Door deze jarenlange interesse ben ik uiteindelijk in 2016
begonnen met een wijnhandel in bijberoep. Toen ik er mee van start ging heb ik gekozen om alleen
met biologische en biodynamische wijnen handel te drijven.
Wat is het verschil?
Biodynamische wijnen zijn eigenlijk ook biologische wijnen maar worden op een andere manier tot
stand gebracht. Het heeft vooral te maken met het opkweken van de druiven. Het idee is dat de
bodem goed moet zijn en dat de plant zijn plan moet trekken om op te groeien. Ik kan daar heel lang
over vertellen maar het is eigenlijk een methode geïntroduceerd door Steiner (dezelfde man die de
Steinerscholen lanceerde). Zelfs de maanstand en de sterrenhemel kunnen een rol spelen in het hele
proces. De biologische wijnen worden gemaakt van druiven die op een biologische manier zijn
opgekweekt en daar gebruikt men soms natuurlijke bodemverbeteraars, bij biodynamische wijnen
is dit niet zo, daar gebruikt men eerder zelfgemaakte “homeopathische” bereidingen.
Importeer jij je wijnen zelf, bezoek jij de wijngaarden?
Ik ga zoveel mogelijk zelf ter plaatse en bezoek zowel de wijngaarden als de plaatsen waar de wijnen
worden verwerkt. Om verre verplaatsingen te vermijden werk ik vooral met Europese wijnen. Het is
bij deze wijnboeren dat ik mijn wijn inkoop om dan verder te verhandelen.
Dat gebeurt bij jou thuis?
Inderdaad, ik werk thuis met een wijnbar die is ingericht in mijn
kelder. Hier kan ik potentiële klanten ontvangen, al of niet op
uitnodiging. Regelmatig organiseer ik een “proeverij” zodat ik
mijn wijnen kan degusteren. Ik bezet ook een plaatsje op de
maandelijkse bio-markt in Kalmthout en neem regelmatig deel
aan “puur lokaal” in Essen. Verder werk ik via een digitaal
platform www.viduba.be . Daarnaast verkopen wij ook aan biowinkels en bio-boerderijen. Wat het assortiment betreft is er wel
wat keuze, zowel wat betreft witte-, rode- als roséwijnen, schuimwijnen en Champagne.
Hoe zie je de verdere toekomst voor je wijnhandel?
We gaan wel zien wat de toekomst brengt. Voorlopig doen we dit als bijberoep. Anderzijds willen
wij ook wel eens samenwerken met verenigingen, zoals we dit weekend bv. doen met de Scouts van
Heide. Het nog uitbreiden van degustatie momenten bij ons in de wijnbar staat ook zeker op de
agenda, soms koppelen we daar zelfs een wijn-quiz aan vast.

Jij komt uit het Antwerpse, voel jij je thuis in Heide?
Ik woon graag in Heide. Waar wij wonen is het rustig maar eigenlijk toch
overal dichtbij. De kinderen zijn actief in de Scoutsgroep Sint Maarten hier in
Heide en onze zoon speelt voetbal bij Heibos. Zelf ben ik ook een korte tijd
betrokken geweest als bestuurslid van de voetbalclub Heibos.
Filip heeft op zijn adres Statielei 11, 2920 Kalmthout een wijnhandel onder
de naam “Le Vin du Bâché”. Wil je een bezoekje brengen alleen of met
meerdere mensen neem dan contact op met hem door te mailen
info@viduba.be of te bellen naar het nummer 0471/71.90.34.

Uit de oude doos!

Naar aanleiding van een opzoekingswerk vorige week stootte ik op een foto van het vroegere
politiekorps van de gemeente Kalmthout, vermoedelijk genomen halfweg de jaren ’80. Op de foto
bovenaan: René Francken , André Loos , Jos Loos, Louis van den Buijs, Achilles Van Hooydonck,
Bert De Winter , onderaan: René Verswijvel, Leo Arnouts, Guido Van Meel, Jos Leenaerts , Ruddy
Gabriels, Jan Sanders en Fernand Allaert.

Oproep van de oudheidkundige kring “Calmpthoutania”
GLASRAAM GEZOCHT IN KALMTHOUT De familie van glazenier Staf Pyl (1923-2007) is op zoek naar
werk van hem in verband met de 100ste verjaardag van zijn geboorte. Staf was vooral gekend in het
Waasland waar in tal van kerken en openbare gebouwen glasramen van hem te bewonderen zijn.
In de jaren zeventig zou hij ook in een villa met zwembad te Kalmthout een glasraam geplaatst
hebben. Kan iemand de familie op weg helpen om dit onbekend werk terug te vinden? Mail ons dan
op okk.leden@proximus.be
ERFGOED VOORKEMPEN wil zoveel mogelijk landbouwwerktuigen, ambachten, historische hoeves
en landschapselementen in kaart brengen. Ken jij de verhalen en familiegeschiedenis achter een
historische hoeve in jouw buurt? Heb jij oude foto’s van landbouwerven, oude boerenfamilies,

veemarkten, …? Ben jij (particulier, heemkundige kring, …) de trotse eigenaar van een collectie
landbouwalaam en/of ben jij een ambachtsman/vrouw die zijn/haar vakkennis wil delen? Heb jij
een oud bakhuisje, waterput of nog andere voorbeelden? Contacteer ons indien je hieraan wil
meewerken.

Herinner je je dit nog, van A. M.G. Schmidt?
Ik ben nog fit van lijf en verstand, zo op ’t oog
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog. Maar ik ben nog fantastisch goed ... zo op ’t
oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs 's Heerens wegen, kom ik in de winkels
en ook weer op het plein. Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. Wel gebruik ik een tabletje om in
slaap te komen en over vroeger te kunnen dromen. Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen en mijn rug raakt meer en meer gebogen. De adem is wat korter,
mijn keel vaak erg droog. Maar ik ben nog fantastisch ... zo op 't oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij. Dan
denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende geen moeheid, zo het scheen. Nu ik ouder
word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. U bent nog fantastisch ... zo op ’t oog.
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel. Dan twijfel
ik, denk ik of dat wel waar is en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas. Mijn steunzolen naast
het bed op de stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed ... zo op 't oog.
En 's morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan, lees ik het laatste nieuws in de
krant. Ik wil toch bijblijven en naderhand doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, de kamer
stoffen doe ik later. Wel gaat alles wat traag. Heb na 't eten wat last van mijn maag. Maar ik wil niet
zeuren, want 't mag, wat is heel gewoon op je oude dag. Aanvaard het rustig zei de psycholoog.
U bent nog fantastisch goed ... zo op ’t oog.
Annie M.G. Schmidt (bijdrage van Frank Couscheir, Kon. Astridlaan)

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

