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Heide vertelt!

In 1830 werd België geboren!
Tijdens het congres van Wenen in 1815
werden de Belgische en de Nederlandse
provincies in één staat verenigd. België kwam
zo onder het bewind van de Nederlandse
koning Willem I. Hoewel zijn economisch
beleid voordelig was voor de Belgische
burgerij, ontstond er toch protest. De
katholieken protesteerden tegen de
inmenging van Willem I in kerkelijke
aangelegenheden en de liberalen tegen de geringe vrijheden. In 1828 verenigden de katholieke en
de liberale burgerij van het toekomstige België zich om een gemeenschappelijk eisenprogramma op
te stellen. Dit ging de geschiedenis in als het zgn. unionisme of monsterverbond. Op 23 september
1830 brak de revolutie uit in Brussel. De Brusselse opstandelingen kregen steun van vrijwilligers van
buiten de stad. Door deze opstand scheidde België zich af van de noordelijke provincies. Het
Voorlopig Bewind riep de onafhankelijkheid uit op 4 oktober 1830 en op 3 november van datzelfde
jaar kozen 30 000 cijns- en bekwaamheidskiezers het Nationaal Congres. Het Nationaal Congres
keurde op 7 februari 1831 een voor die tijd progressieve grondwet goed. Zo werd België geboren,
en dat vieren we op 21 juli al voor de 191ste maal!

Heide –herinneringen van dichtbij en nabij!
Mijn binding met Heide dateert van het jaar 1972. Ik had er toen zo’n 10 jaren varen als stuurman
en kapitein opzitten. Het was spannend om als twintiger verschillende vaarroutes te ontdekken:
Zuid-Amerika, Oost en West Afrika, Golf van Mexico, Perzische Golf en Middellandse Zee met
aansluitend een verblijf van vier jaar met de hele familie in de havenstad Mombasa (Kenya). Het
winterse stormweer van de Atlantische Oceaan en
de cycloon systemen in de Golf van Mexico werden
afgewisseld met meer rustige reizen langsheen de
kusten van Oost en West Afrika of met het aanlopen
van Zuid-Amerikaanse havensteden dat, ondanks
het harde werk aan boord of misschien dankzij mijn
jeugdig temperament, soms op een cruise begon te
lijken. Het was nog de tijd van fijn zeemanschap met
hard ploegende vrachtschepen. Het tijdperk van de elektronische navigatie en megacontainerschepen was nog niet aangebroken. De sextant, de chronometer en mijn rekentafels
waren mijn dagelijkse en vertrouwde werkinstrumenten. Kapiteins die nog tijdens de tweede
Wereldoorlog hadden gevaren waren mijn leermeesters. Deze reizen op de lange vaart waren een
unieke kans om voeling te krijgen met heel veel fijne mensen over en doorheen de grenzen van taal,
ras, godsdienst of cultuur. In 1972 zou ik door de CMB rederij naar Kinshasa worden overgeplaatst.
De tijd was ook aangebroken om huurhuizen vaarwel te zeggen en voor een vaste ankerplaats te
zorgen voor mijn echtgenote Mimo en mijn vier guitige kinderen Xavier, Christel, Ilse en Werner.
Het werd een landhuis in de Canadezenlaan dat toen nog, om onduidelijke redenen, met een “K”
werd geschreven. Het werd onze vaste stek toen wij en onze kinderen vanuit Congo in België
kwamen overwaaien. De “Agence Maritime Internationale du Congo”, mijn nieuwe werkgever, was

met zijn 1800 werknemers zowat de tegenhanger van “ de Agence Maritime” gevestigd op de hoek
van de Meir en de Katelijnevest en alom bekend in het Antwerps maritiem milieu. De geschiedenis
van de Agence in Congo gaat terug tot de jaren 1895. Het was tot een heus bedrijf uitgegroeid dat
zijn diensten aanbood als scheepvaart agent voor een twaalftal grote rederijen met als kopstukken
de CMB en CMC (“Compagnie Maritime Congolaise” later omgedoopt tot “CMZ–Compagnie
Maritime Zaïroise”), als expediteur en douaneagent, als uitbater van opslagplaatsen en
containerterminals. Deze basisdiensten werden nog aangevuld met
luchtvrachtdiensten, een reisagentschap en toerisme als toemaat. Om
alles draaiende te houden telde “Ami
– Congo” een netwerk van een
twaalftal agentschappen waaronder
Kinshasa, Matadi, Lubumbashi en
Kisangani de belangrijkste waren.
Alles paste in het breder netwerk die
de Antwerpse AMI had uitgebouwd
langsheen de belangrijke aan- en
uitvoer corridors die van cruciaal belang waren voor de Congolese economie met de havens van
Matadi en Lobito langsheen de Westkust en van Beira, Dar-es-Salam en Mombasa langsheen de
Oostkust als doorgeefluiken. Als varende had ik reeds een prettige samenwerking met Congolese
stuur- en zeelui mogen ervaren. In Congo heb ik datzelfde gevoel van warmte en enthousiasme
mogen ervaren. De Congolezen zijn werklustig en trouw aan hun werkgever. Je mag wel alles kort
houden maar je moet begrip en rechtvaardigheid tonen. Als je een Congolees op iets wijst dat beter
kan zal hij je dikwijls antwoorden: “ C’est juste patron!”. Leiderschap over een bedrijf voeren in
Congo, waar de publieke diensten soms erg precair zijn, vergt een brede kijk op het geheel. De
communicaties waren bar slecht of onbestaande. Dan bouw je een stevig radio netwerk uit of
organiseer je dagelijkse koerierdiensten voor de vrachtdocumenten tussen de havens en de steden
in het binnenland. Enorm veel werktijd ging verloren met het personeel en hun familie die uren voor
dubieuze medische verzorging moesten wachten in dispensaria met soms heel gebrekkige
voorzieningen. Dan maar uw eigen dispensaria en labo’s uitbouwen met dokters en eigen medisch
personeel. De Congolese “infirmiers” waren uitstekend en prima onderlegd. Door de Congolezen
die steeds een fijn gevoel voor humor hadden werden zij “le petit docteur” genoemd…en terecht.
Om je personeel tijdig op het werk te krijgen waar in de miljoenen stad Kinshasa het publiek
transport haast onbestaande is, dan moet je maar voor uw eigen personeelstransport zorgen. In het
begin had ik zes tweedehandsbussen van het Brusselse MIVB op de kop kunnen tikken. Zij werden
prompt door het personeel gedoopt als “Bus Fabiola”! In Kinshasa en Matadi werden kleuter- en
lagere scholen voor de kinderen van het personeel opgezet. Dit alles mag misschien erg als
paternalistisch overkomen maar de precaire omgeving en de inzet van het personeel verdienden
ruim deze aanpak. Het Mobutu tijdperk was een woelige periode en erg onvoorspelbaar. De relaties
tussen België en Congo hadden veel weg van een
roetsjbaan met onmiddellijke gevolgen voor het
bedrijfsleven. Er werd duchtig warm en koud
geblazen. Een ver doorgedreven ideologie van
“authenticité” moest het Westers karakter (lees
Belgisch) van de samenleving wegvagen.
Christelijke namen en feesten waren verbannen
en hemd en das maakten plaats voor de
“abacost” of een samentrekking van “à bas
costume”. In 1974 was er de brutale “zaïrianisation” of de naasting van alle buitenlandse
eigendommen en belangen ten voordele van de Congolezen die goede bindingen hadden met het
regiem. De “AMI-Congo” kon gelukkig de dans ontspringen maar de economie kwam haast tot een

volledige standstil. In 1977 en 1978 waren er de oorlogen van Kolwezi I en II die het hele staatsbestel
bijna aan het wankelen bracht. Het was wel uitkijken om de veiligheid van het personeel te
garanderen en het bedrijf draaiende te houden. Zo was er ook in 1978 één dag voor Kerstmis de
plotselinge “démonétisation” die de oude bankbriefjes waardeloos maakte. Het vergde veel moeite
om in enkele uren tijd de hand te leggen op nieuwe bankbriefjes om je personeel de kans te geven
de eindejaarsfeesten zonder al te veel zorgen door te brengen. Maar er was ook positief nieuws.
Congolese universitairen werden aangetrokken om geleidelijk de rangen van het kader te vervoegen
en door te stoten naar het directie niveau. Dat lukte. In parallel werd er in nauwe samenwerking
met de CMB en de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en de CMC in Kinshasa aandacht besteed
aan de opleiding van Congolese stuurlui, werktuigkundigen en kapiteins. De CMC was ondertussen
uitgegroeid tot een belangrijke Afrikaanse rederij met Joseph Lelo en Mbambi Ntumbi die het bevel
mochten voeren als eerste zeekapiteins in Zwart Afrika. Het was ook in Kinshasa dat ik terug zou
aanknopen met mijn vriend en klasgenoot E.P. Frans Overlaet. Tijdens ons retorica jaar (1954-55)
aan het O.L. Vrouwe college in Antwerpen hadden wij samen op dezelfde schoolbank gezeten. Na
bijna 25 jaar was dit zeker een blij weerzien. De route naar Kinshasa was voor elk van ons wel heel
verschillend geweest. De familie Overlaet was een monument en is nog altijd niet weg te denken uit
de geschiedenis van Heide. In 1982 wisselde ik Kinshasa voor Antwerpen en nam ik mijn intrek met
echtgenote en kinderen in ons huis in Heide. De kinderen vonden snel hun weg op school in
Kalmthout of Antwerpen. Zij ontdekten de meerwaarde van scouting bij de Sint Maarten
scoutsgroep in Heide. Zij maakten er kennis met vele fijne en hechte vrienden, warme banden die
tot heden worden aangehouden. Ik kreeg ook de gelegenheid om kennis te maken met de werking
van “De Brug” en het hele team van enthousiaste medewerkers. Via “De Brug” mocht ik als
correspondent contact aanknopen met Vlaamse missionarissen die nog in de Beneden-Congo en de
Kasaï heel erg actief waren. Hun milieu en
hun levensomstandigheden waren mij
vertrouwd het geen een vlotte
correspondentie en soms begeesterende
wisselwerking in de hand werkte.
Gestuwd door het enthousiasme van de
voorzitter, de heer Guy Verpoten, en zijn
trouwe medewerksters van het eerste
uur, de dames Gerarda Hoefman en Inge
Beyers, werd de administratieve
structuur van “De Brug” sterk uitgebouwd
met aandacht voor de selectie van de
gesteunde projecten, voor een gepaste
ondersteuning
aan
de
tientallen
correspondenten verspreid over Heide, Kapellen en Achterbroek en niet het minst voor de werving
van de fondsen. Voor dit laatste was het welslagen van het dossier van de fiscale aftrekbaarheid van
de giften een mijlpaal die de werking van “De Brug” zou bestendigen. Na drie jaren van de zalige
gastvrijheid van Heide geproefd te hebben werd ik terug in Kinshasa verwacht om mij terug in te
zetten voor het beleid van “AMI – Congo” en de nationale scheepvaartmaatschappij “CMC”. De
uitdagingen waren veelvuldig maar de inzet van het Congolese personeel maakte veel goed. Na 5
jaren, via een ommetje langs Parijs, ging het de richting Karachi (Pakistan), draaischijf van een
nieuwe dienstlijn van de CMB tussen Noord-Europa en de Indische Oceaan. Een verblijf in Karachi
zou menigeen afschrikken. Niets is minder waar, al is de Pakistaanse levensstijl mijlen ver verwijderd
van de Afrikaanse. Wij hebben de Congolese levendigheid en zin voor humor moeten ruilen voor de
meer gereserveerde houding van de Pakistani waar een vleugje Britse flegma nooit ver weg was.
Wij moesten ons aanpassen aan de gangbare (moslim) gedragscode. Geen glas bier of wijn en mijn
echtgenote ging naar de markt gekleed met een shalwar kameez (heel aangepast voor de tropische
hitte) en een dupata (shawl). Heel wat Pakistani hebben een zeer verzorgde opleiding genoten
dikwijls met een visie op de wereldactualiteit die tot nadenken stemt. Wij hebben kennis gemaakt

met een Islam geloof dat sociaal, tolerant en dikwijls intens beleefd werd. Slechts een heel kleine
minderheid is doordesemd met het jihad gedachtengoed. Karachi heeft met de heer Abdul Sattar
Edhi zijn boegbeeld zoals Calcutta Mother Theresa heeft. De Edhi foundation heeft doorheen heel
dit groot land een reeks vitale sociale diensten uitgebouwd die zich toespitsten op de noden van de
armste onder de armen. Na zijn dood zet zijn echtgenote Bilquis Bano zijn werk verder dat op steun
mag rekenen zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland. De vlotte afhandeling van de
CMB schepen in de haven van Karachi begeesterde mij maar evenzeer de 110 miljoen burgers van
dit groots land dat zich uitstrekt van het Himalaya gebergte langsheen de prachtige Swat en Indus
valleien en de Punjab vlakten tot aan de Indische Oceaan. Mijn Pakistani chauffeur, een fijn gelovige
moslim, gaf mij op een dag het fijnste voorbeeld van tolerantie. Ik had de gewoonte op zondag –
een gewone werkdag in Pakistan – de avondmis bij te wonen in de kerk van de Goanese
gemeenschap. Rond 17 uur pleegde hij de deur van mijn kantoor voorzichtig op een kier te openen
om mij eraan te herinneren: “Mr. De Meulder, it’s about time to attend Mass”. Toch een toonbeeld
van wederzijds respect. In 1995 waren wij terug in Heide. De pensioenleeftijd was bereikt. Naast
nog heel wat zendingen in het buitenland konden mijn echtgenote en ikzelf terug genieten van al
het moois dat Heide te bieden heeft. Als na beschouwing van dit boeiend professioneel leven wil ik
onderstrepen dat dit enkel mogelijk is geweest dankzij de dubbele inzet van mijn echtgenote Mimo
en de familie. Met een verhuis naar Kapellen in 2007 kwam er een einde aan onze binding met Heide
waar wij met veel genoegen één dochter, kleinkinderen en tot heden één achterkleinkind hebben
mogen achterlaten. Heide heeft ons en onze kinderen fantastisch veel gegeven!
(bijdrage van François De Meulder, voorheen wonende in de Canadezenlaan. Foto’s: ligging van de Golf van
Mexico, zicht haven Matadi, zicht uit de parochiezaal bij een eetfestijn van De Brug)

Vragen van lezers!
Recent werden mij twee vragen gesteld door lezers in verband met straatnamen. Eén van de lezers
wilde weten waar de naam “De Pleyte”, een zijstraat van de Kapellensteenweg en de Leopoldstraat,
vandaan kwam. Nog een andere lezer had de omloop voor de
G-sport even ontleed en had vragen bij de namen van die
straten. Koningin Astridlaan (onze oude koningin) Antoine De
Preterlaan (eerste pastoor van Heide) Guido Gezellelaan
(Vlaamse dichter) Culturalaan (verwijzende naar de
burenvereniging in deze wijk waarover Eddy Marstboom
eerder al schreef) Kalmthoutlaan (weg die naar Kalmthout
loopt) Vredelaan, Sint Jozefslaan (patroonheilige van de
parochie Heide), dat is hem allemaal duidelijk. Maar waar
komt toch Sint Lutgardislaan vandaan? Het is een klein straatje waarin eigenlijk maar één woning
staat welke een verbinding geeft tussen de Antoine De Preterlaan en de Koningin Astridlaan. Wie
heeft hierover meer informatie?

Nog een sterke Kalmthoutse vrouw!
Jelena DE BELDER-KOVACIC
Jelena werd geboren op 23 augustus 1925 in Jasenovac in
het district Beli Manastir in Kroatië. Haar ouders, Elisabeth
en Andrej Kovacec, waren Slovenen. Haar vader was een
bekwame landbouwingenieur en beheerder van
wijngaarden, die later staatsbedrijf werden. De geboorte
van een meisje was een hele teleurstelling voor hem. Hij
noemde Jelena dan ook ‘’sine’’ (zoon) en voedde haar op als
een jongen. Van kindsbeen behoorden planten en bloemen tot haar leefwereld. Ze ging naar school
met paard en kar en in de winter met de slee. Een tamme gans was haar troeteldier. Haar moeder
leerde haar borduren en zeemleren handschoenen maken. Na de oorlog trok Jelena naar Zagreb,
waar ze voor landbouwingenieur ging studeren. In de oorlog hadden de vrouwen een grote rol

gespeeld. Het was dus niet te verwonderen dat in het toenmalige Joegoslavië vrouwen gelijk aan
mannen waren. Zij werd tewerkgesteld op grote maïs- of graanvelden en was soms verplicht aan
grote gemeenschappelijke werken deel te nemen: stenen rapen in velden om fundamenten van
spoorwegen te bouwen. Omdat ze in extase geraakte bij het zien van de eerste madeliefjes kreeg
ze de bijnaam ‘’Tratinchitsa’’, wat madeliefje betekent. Zij behaalde haar diploma in 1951 en liep
twee jaar stage in de Mirkovec-boomkwekerij nabij Zagreb. In 1952 bemachtigde zij een plaats in
een programma voor studentenuitwisseling tussen Joegoslavië en Denemarken. Dit was mogelijk
dank zij haar vroegere professor, Elsa Polak, met wie ze contact zou houden. Zij volbracht een stage
bij de Peterson-kwekerij in Denemarken en daarna bij Moor in het noorden van Duitsland. Het is
daar dat ze leerde hoe toverhazelaars te stekken. Later belandde ze bij kwekerij Jacques Lombarts
in Zundert. Het is daar dat zij voor het eerst hoorde van een oude kwekerij in Kalmthout aangekocht
door Georges en Robert DE BELDER. Haar nieuwsgierigheid was geprikkeld. Op 21 juli 1954 huurde
zij een fiets en reed naar
Kalmthout in gezelschap van
de zoon Lombarts. Hoe haar
eerste kennismaking met de
gebroeders
De
Belder
gebeurde, is niet duidelijk:
officieel wordt verteld dat ze
hen aantrof in de keuken en
dacht dat het hoveniers
waren. Een andere versie
vertelt dat de kennismaking
gebeurde toen zij over de
omheining geklauterd was ….
Zij werd in ieder geval door de
gebroeders rondgeleid. Wanneer zij in een brief aan haar moeder verslag uitbracht van haar
belevenissen, begreep deze dat haar dochter niet meer naar huis zou komen. Nog voor het einde
van dat jaar luidden de bruidsklokken voor Jelena en Robert. Robert werd geboren op 14.12.1921.
Zijn vader stamde uit een familie marmerslijpers uit Borgerhout en Moeder Horowitz had rabbijnen
uit Krakau als voorouders, die een diamantzaak in Antwerpen hadden opgestart. Robert hield van
boeken en muziek en Jelena was hiermee in de wolken. Hun geluk zou 41 jaar duren. Romantisch
detail: elk jaar kreeg Jelena van Robert een bloeiende tak rododendron op de verjaardag van hun
eerste ontmoeting. Dank zij Robert kon Jelena zich ontplooien en al haar opgedane ervaringen ten
volle benutten in de tuin. Op 30
juni 1955 werd zoon Daniel
geboren en op 13 april 1960
volgde een dochter, Diana. In
1961 kopen Georges en Robert De
Belder het domein ‘’Hemelrijk’’ te
Essen. Op 30.4.1970 wordt Jelena
benoemd als lid van de Commissie
voor
Monumenten
en
Landschappen. In 1970 wordt het
arboretum officieel opengesteld
en in 1973 wordt de vzw
‘’Arboretum’’ opgericht. Na het
overlijden van haar vader trok haar moeder in 1978 bij haar in. Zij nam de leiding van de

huishouding, zodat Jelena ongestoord in de tuin kon werken. De verstandhouding
schoonmoeder/schoonzoon was soms stormachtig. Haar moeder overleed op 96-jarige leeftijd,
1981 was een rampenjaar: Georges De Belder overleed. Robert had aanzienlijke bedragen
geïnvesteerd in boeken en in het arboretum. Zijn diamantfirma werd gedwongen de boeken neer
te leggen. Alle eigendommen van De Belder stonden onder hypotheek en de verkoop van het
arboretum leek de enigste oplossing. Meester Kinsbergen, vriend van de familie en toenmalig
gouverneur van de provincie Antwerpen, stelde voor dat de provincie het arboretum zou aankopen.
Dit werd werkelijkheid op 8.12.1986 met als voorwaarde dat de gemeente Kalmthout het bestuur
op zich zou nemen. De dagelijkse uitbating en wetenschappelijk aspect blijft in handen van de
bestaande vereniging waarin Jelena zeer actief is. Zij blijft trouwens wetenschappelijk
medewerkster. De familie kreeg het recht om levenslang op het arboretum te verblijven in het Van
Geertenhof. Het echtpaar verhuisde in 1992 naar ‘’Hemelrijk’’ in Essen en op 27.10.1995 overleed
Robert. De verdiensten van Jelena zijn zeer groot. Zij heeft er mee voor gezorgd dat het arboretum
ver buiten Kalmthout en België bekend werd en dat
België op de botanische wereldkaart werd geplaatst.
Studenten vonden hun weg naar Kalmthout en zij had
grote invloed op hele generaties tuiniers. Zij heeft de
kunst van de tuinen in Europa aanzienlijk gewijzigd.
Zij voerde de natuurlijke tuin in België in. Kalmthout
werd model voor vele tuinen. Zij was onstuimig,
spontaan, direct en ongeremd. Zij hield van kinderen
en jonge mensen en was actief in vele internationale
verenigingen. Haar passie voor toverhazelaars zou
heel haar leven duren. Jelena was soms hard en
streng, het was nooit goed genoeg. Zij nam deel aan
veel botanische reizen die haar naar de Verenigde
Staten, Japan en Korea brachten. Het is niet
verwonderlijk dat deze grote dame in 1997 barones
Kovacec werd. In 1998 werd ze vice-voorzitter van
Royal Horticultural Society. Tijdens de 10 laatste
jaren van haar leven publiceerde ze vijf boeken. Ze
kon rekenen op de medewerking van Elisabeth de
Lestrieux (‘’De smaak van bloemen’’), van Xavier Misonne (‘’Le livre des baies”) en van Bie Wouters,
met wie ze goed bevriend was (‘’Het leven begint in de herfst’ – Vier seizoenen in het arboretum
van Kalmthout’’, “Winterbloeiers, geuren en kleuren in de winterse tuin”). Tijdens een cruise in
Kroatië overleed ze op 31.8.2003. Met haar verloor België een internationaal gerespecteerde
botanica, die met haar aanstekelijke enthousiasme duizenden tuinliefhebbers met andere ogen
naar planten en tuinen deed kijken. Vermelden we nog dat Albert en Paola, toen nog Prinsen van
Luik, een bezoek brachten aan een tentoonstelling in Brussel en daar kennis maakten met enkele
stukken uit de verzameling De Belder. De prinses stond erop Jelena te ontmoeten. Hieruit groeide
een vriendschap. Het Belvedere, Ciergnon en Laken kregen een ander uitzicht. In 2004 werd het
Fonds Jelena De Belder opgericht. Bloemen en struiken werden naar haar genoemd.
(artikel ingezonden door Daniella Schijn: bron : ‘’Jelena en Robert De Belder’’ door Diane Adriaenssen)

Aan tafel met Flor en Eric de Jong
Noodgedwongen moesten we de bank op het Heidestatieplein wisselen met de tafel in de living van
Eric de Jong uit de Bevrijdingslei. En dan spreken we van geluk wanneer we horen wat voor taferelen

er zich momenteel voordoen in het zuiden en
oosten van ons land. Aan tafel Flor de Jong,
geboren op 14 januari 1939 in Kruisland,
Nederlands dorpje behorende tot Steenbergen.
Flor is gehuwd en woont in de Molenbaan op
een historische plaats. Maar eigenlijk zijn we er
op uitnodiging van zijn neef Eric de Jong. Hij
heeft zijn nonkel mee uitgenodigd. Eric is in
Kalmthout geboren op 20 juli 1957 en is
opgegroeid in de Molenbaan in Kalmthout. Hij
is gehuwd en woont nu al vele jaren in de Bevrijdingslei.
Eric is de zoon van Kees de Jong, de broer van Flor. Flor en Kees kwamen op 13 maart 1953 in
Kalmthout terecht. Door een erfenis begon het avontuur als volgt: De molenaars Van Broeckhoven
waren de drie broers van de grootmoeder van Flor de Jong. Tijdens de tweede wereldoorlog werden
zij erg hard getroffen, hun boerderij werd omzeggens volledig platgebombardeerd. Maar even erg
was het bombarderen van hun molen, hun bron van inkomsten. In een deel van het woonhuis, wat
nog was blijven bestaan, bleven de drie broers wonen. Voor één broer was het verlies zo groot dat
het in zijn hoofd begon te spelen en hij moest verhuizen naar Geel waar hij ook stierf. Een andere
broer liep kort na de oorlog op een mijn en stierf ter plaatse. De overgebleven broer bleef er wel
wonen en had een zeer jonge dienstmeid in
huis genomen. Hij wilde er ook mee trouwen
maar daartegen was lange tijd verzet. Toen
het huwelijk op zeker moment toch kon
doorgaan werd er een dag bepaald. De nacht
voor het huwelijk zou plaatsvinden stierf de
laatst overgebleven broer Van Broeckhoven.
De dienstmeid bleef achter zonder erfenis, de
enige erfgenaam die er overbleef was de
grootmoeder van Flor de Jong. In het gezin bij
Flor waren er negen kinderen. In overleg met
de familie kon het terrein in Kalmthout in handen komen van Kees de Jong die op de 8 ha gelegen
gronden langsheen de Molenbaan en het Scheel een boomkwekerij begon. Flor was toen nog zeer
jong (15 jaar), zijn broer Kees was 10 jaar ouder. Eigenlijk werd Flor binnen het gezin de Jong-Van
Broeckhoven een beetje opgelegd om met Kees dit avontuur aan te gaan. Kees noemde zijn zaak
“de Jong’s boomkwekerij”. Beide gingen ze wonen in het overgebleven gedeelte van de boerderij.
Van de molen, die eens de broodwinning was geweest van de familie Van Broeckhoven, was alleen
nog wat puin overgebleven. Vanaf dan werd er mondjesmaat een kwekerij gestart. In 1956 huwde
Kees, broer Flor bleef bij hem inwonen, dat bleef nog een 10-tal jaar zo. Echt goed verliep het niet
tussen de broers. Zo gaf Flor er op zeker moment de brui aan, Flor ging een half jaar als loonwerker
aan de slag. Broer Kees kon hem toen nog wel overtuigen om terug te komen maar in 1964 hield
Flor het in de kwekerij toch voor bekeken. Hij ging aan de slag bij tuinondernemer Wirtz waar hij
nog 40 jaar lang bleef werken. Ook daarna bleef hij wel eens een klein werkje doen voor Wirtz!
En jij Eric?
Ik bracht mijn jeugd door in de Molenbaan en omgeving. Na het school lopen nam ik toch de
beslissing om buitenhuis te gaan werken. Het boterde niet altijd zo goed tussen mij en mijn vader,
ik trok ook naar het tuinbedrijf Wirtz waar ik de stiel leerde met nonkel Flor als leermeester. Ik bleef
er 9 jaar werken om nadien als zelfstandige een tuinbedrijf te starten. Eigenlijk ben ik daar een

drietal jaren geleden al gedeeltelijk mee gestopt. Ik heb toch ook
wel mooie herinneringen aan de tijd van toen in de Molenbaan.
Uit mijn jeugd herinner ik mij dat wij in het voorjaar stiekem
bloeiende forsythia (paashout) gingen knippen en de bloeiende
takken in de buurt gingen verkopen. Ook de bamboe was bij de
jeugd wel geëerd om er boog en pijlen mee te maken.
Flor, jij bent ook in Kalmthout blijven wonen?
Ik ben nooit meer weggegaan uit Kalmthout. Na eerst bij mijn
broer te wonen heb ik zelf een woning gebouwd in 1966 op het
perceel naast de overblijfselen van de vroegere molen.
Ondertussen heb ik ook de Belgische nationaliteit aangenomen,
ik wil ook niet meer terug naar Nederland. Tuinieren was mijn
beroep en is nu mijn hobby geworden.
Jij bent ook Belg geworden Eric?
Ik heb de Belgische nationaliteit aangenomen, mijn zussen hebben wel de Nederlandse behouden.
Mijn vader is nog lange tijd op een bescheiden manier de boomkwekerij blijven runnen tot hij in
2000 is overleden. De kwekerij was ondertussen wel heel wat kleiner geworden nadat mijn vader
en moeder een echtscheiding doormaakten en er heel wat moest herverdeeld worden. Ondertussen
is de plaats waar de kwekerij welig tierde een woonzone geworden. Ik zelf probeer van het leven te
genieten. Ik heb in Spanje een verblijf waar ik telkens een half jaar verblijf, dat is eigenlijk mijn hobby
geworden. Zo zat ik daar begin vorig jaar plots in quarantaine en was het krantje “Heide vertelt” een
welgekomen ontspanning en bron van informatie.
Van de molen bleven ook de molenstenen over voor ons als nazaten?
In 1970 schonk mijn vader één van de molenstenen aan Natuurschoon. Deze is nog steeds te
bewonderen in de Kalmthoutse Heide. Ik herinner mij nog wel dat mijn vader slecht gezind was toen
de steen daar opnieuw werd ingehuldigd. Hij had hem geschonken en men was vergeten hem een
uitnodiging te sturen voor deze plechtigheid. Hij is er dan ook niet naartoe gegaan, wij wel met ons
moeder! Waar de andere molensteen is gebleven weet ik niet!

Foto’s: 1ste overgebleven woongedeelte van de boerderij Van Broeckhoven: 2de Kees en Flor de Jong
met de piepjonge zoon Eric: 3de de historische molen met schuur in de Molenbaan

Marktkafee is uitgebreider dan eerder geschreven!
Vorige week brachten wij info over het MarktKafee op het marktplein in Kalmthout. Het MarktKafee
is niet beperkt tot een optreden van Willy Sommers zoals wij toen meldde. Er wordt al gestart op
zondag 18 juli vanaf 13u30 met een kermisterras. Daar treed
rond 16u30 “Pink Cadillac The band” op. Ook op 19 en 20 juli
is er telkens vanaf 15u30 een kermisterras. Op dinsdag zal
omstreeks 18u de Essense winnaar Maurice van “The voice
senoir” optreden met de groep “Dos Sonidos”. Op de
nationale feestdag is er dan om 18u het marktconcert met
Willy Sommers. Het voorpogramma wordt verzorgd door
Werner Michiels, Laurie en Jo Brouwers.

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

