
 

 

 

Wij wensen onze lezers een zalige Kerstperiode! 
Nog een paar dagen te gaan en dan kunnen we 
weer het feest van Kerstmis vieren. Misschien is 
feesten ook dit jaar weer een te groot woord. Een 
beetje feesten in familiekring is toegelaten en zal 
hier en daar ook wel aan de orde zijn maar de 
gebruikelijke bijeenkomsten (zeker voor grotere 
families) moeten voor de tweede maal worden 
geschrapt. Begrijpelijk dat heel wat mensen die daar 
naar verlangen de komende dagen toch wel een 
beetje triest zijn. Maar wij moeten blijven hopen en 
trekken ons dan voor de zoveelste maal weer op aan 
de dagelijkse coronacijfers die nu op zijn minst een 
stabilisatie tonen, ja zelfs een beetje zakken. Tijdens 
deze feestdagen willen wij met ons krantje toch 

hoop uitstralen en jullie ook de komende feestdagen wat verblijden!  Mag ik hopen dat ieder van 
ons deze hoop kan blijven vasthouden en de hoop op beterschap niet laat varen, we moeten er 
samen door, ook al duurt dit al heel lang en is er geen garantie dat het voorbij is! 

 

Heide voor Rehab!   Win een prachtig boekenpakket! 
Soms komen er op de redactie zaken uit een onverwachte hoek binnenwaaien en ook nu weer, er 
is een gulle gever die een aantal boekenpakketten schenkt! Eén boekenpakket heeft toch al een 
waarde van 60 euro, de geschonken boeken zijn zeker de moeite waard. Half januari, als onze 
actie is afgerond, gaan wij deze boekenpakketten verloten onder al de deelnemers aan de actie, 
hoe groot of hoe klein de bijdrage ook was!  Ondertussen zijn er al 
wel wat stortingen op onze rekening toegekomen maar onze lezers 

kunnen nog tot en met 10 januari hun goed hart 
tonen en gelden overmaken. 

         BE83 7370 5893 4415 
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Heide vertelt                       nummer: 103                    19 december 2021 



“Heide voor Rehab”, warm aanbevolen! 
Beste lezers van “Heide vertelt”. Met deze wil ik Louis van den 

Buijs, redacteur van het krantje ,toch wel eens een dikke “merci 

Louis” zeggen. Reeds meer dan 100 krantjes uitgeven week na 

week, je moet het maar doen. Wat begon om tijdens het begin 

van de corona pandemie de mensen te animeren met lokale 

nieuwsjes is uitgegroeid tot een heus weekblad dat door velen 

wordt gesmaakt. Dat dit een oeverloze inzet vraagt met heel 

wat werk om het steeds opnieuw te kunnen aanbieden, dikke 

chapeau daarvoor Louis !!! Het zou fijn zijn voor jou mochten er 

wat meer berichten en nieuwsjes op je redactie toekomen. Het 

zou jou werk wat verlichten maar in deze digitale wereld zijn er 

misschien wel teveel vormen van communicatie en die lopen 

niet altijd syncroom. Blijven praten en interesse tonen is dan 

ook wat Louis steeds blijft doen. Zo kwam bij hem de gedachte 

op om tijdens “de warmste week “ een goed doel te steunen. Je las er reeds over in het vorige 

krantje. Daarom zou ik aan jullie trouwe lezers durven vragen een gift te doen, Louis zou hier zeer 

dankbaar voor zijn. Het zou voor hem een kroon op zijn werk zijn. Zijn onbaatzuchtige inzet 

gedurende de ganse coronaperiode en het meedoen aan de warmste week bewijst dat Louis een 

groot hart heeft voor onze gemeenschap. Dank Louis, mijn respect en dankbaarheid heb je al. We 

gaan ervoor !  
(bijdrage van Clarisse De Rydt, Canadezenlaan) 

Marc Herremans zelf aan het woord: 
Marc, het idee van de rehab weide, hoe ben je daartoe gekomen? 
We hebben tijdens de Covid periode ervaren dat we niet 
gemaakt zijn om binnen te zitten. Heel veel mensen 
vertoeven echter heel veel tijd van hun leven tussen de 
muren van revalidatie centra en ziekenhuizen. De 
revalidatie weide is een plaats waar mensen in de 
gezonde buitenlucht kunnen connecteren met dier en 
natuur. Therapie met mini paardjes en mini ezeltjes, 
wandeltochten, stapsessies met staprobot, buitenlessen, 
Alle remmen zijn weggenomen, alles is gratis en er is een 
andersvalide toilet voorzien. 
Wanneer ben je met dit initiatief gestart en hoe werkt dat in de praktijk? 
Met een sterke groep van vrijwilligers en steunende bedrijven zijn  we een jaar geleden gestart 
met de aanbouw. De effectieve start van het project was 1 september. Via de 
website www.afhrevalidatieweide.be kunnen mensen contact nemen en via Jan ( halftijds 
tewerkgesteld op de weide ) kunnen de mensen afspraak maken voor diverse activiteiten. 
Uiteraard brengt dit heel wat kosten mee, vandaar de erkenning door de "Warmste week", kan je 
dat even schetsen? 
We bieden alles gratis aan dus er zijn enkel maar kosten. De dieren, de weide, de stal, onderhoud, 
uitbouw activiteiten, Jan die tewerk is gesteld enz. We willen ook enkel maar uitbouwen en meer 
activiteiten aanbieden. Vandaar dat alle steun meer dan welkom is. 
We mogen aannemen dat je door dit project mensen met een zware handicap bijzonder blij 
maakt? 
De ervaringen die we tot nu toe hebben zijn echt fantastisch. Mensen van onder andere Primavera 
en Berkenbeek vonden het echt super. Maar ook scholen van basis onderwijs, bedrijven, en 

http://www.afhrevalidatieweide.be/


individuele personen hebben er echt een super tijd gehad. Uiteraard kijken we wel allemaal uit 
naar de lente! 

Van Kareltje tot Karel (Van den Bergh) 2008 
De ouderlijke woonst! 
Ik had me al wel eens afgevraagd of er van de oude boerderij nog gegevens te vinden zouden zijn 

de in de archieven van Kalmthout, of het nog te achterhalen zou zijn wanneer deze gebouwd 

werd, en door wie. En zo begaf ik mij onlangs naar het archief, waar ik mijn verhaal en vragen kwijt 

kon aan Ronny Neys en Wies Peeters, die daar toevallig was. Hij noteerde zoveel mogelijk 

gegevens en zei: “das interessant, dat gaan we eens opzoeken, kom volgende week maar een 

terug.” En ja hoor, de week daarop had hij (en ook Wies een beetje) heel wat gevonden. Door wie 

en wanneer de boerderij gebouwd 

werd was niet meer te achterhalen, 

maar hier schrijven we wat Ronny 

voor mij had opgezocht: de eerste 

vermelding van een boerderij op de 

hoek van de Heikant en de Gomarus 

Van Geelstraat (die toen nog niet 

bestond) vinden we terug op het 

einde van de achttiende eeuw (1777). 

Het echtpaar Peter Theuns-Catharina 

Cornelia Van Thillo kopen de 

boerderij voor 7000 gulden van de 

erfgenamen van Cornelius Van Thillo-

Elisabeth Bussers. Petrus Theuns was afkomstig uit Brecht (geboren op 06 april 1726). Hij werd 

een belangrijk personage in Kalmthout. Voor het jaar 1772 – 1773 was hij armenmeester en in 

1780 werd hij deken van de bus- of kolveniersgilde. Het echtpaar had twee kinderen: Theuns 

Elisabeth geb. Kalmthout 23.03.1773, gehuwd met Jan Baptist Van Thillo en Theuns Angelina geb. 

Kalmthout  05.10.1776, gehuwd met Henri Goosenaerts. De boerderij had een voorgevel van 20 

meter, die een stal en woning omvatte, met daarin één deur en twee vensters. Er was ook een 

vuurhaard. Bij de landbouwtelling van 1794 geeft boer Theuns op: 750 kg rogge, 400 kg haver, 200 

pond hooi, 400 bussels stro van 10 pond en 14 veertelen boekweit. Tijdens de Franse overheersing 

moest de boerderij in 1793 twaalf soldaten inkwartieren. Voor die inkwartiering kregen zij een 

vergoeding van 175 gulden. In datzelfde jaar 1793 moest hij ook nog eens voor de Fransen met 

paard en kar naar Henegouwen. De dochters blijven beiden na hun huwelijk op de boerderij 

wonen met hun echtgenoten. Elisabeth huwt voor de tweede keer, met Adriaan Elst, en via 

erfopvolging komt de boerderij aan hun zoon, ook Adriaan Elst. Zijn zoontje, Petrus Jan Elst-

Stevens erft de doening in 1875. Petrus Jan Elst huwt met een Stevens en dit echtpaar had geen 

kinderen. Maar een zus van Petrus Elst huwt met een broer van zijn vrouw en dit paar kwam mee 

op de boerderij wonen. Stevens Petrus geb. 12.02.1833, gehuwd 16.10.1833 met Elst Maria 

Catharina mijn overgrootouders dus. Dit echtpaar had zes kinderen, Jef, Frans, Lowie, Maria, 

Ludovica (mijn grootmoeder) en Rosalia. Ludovica trouwt op 20 januari 1904 met Van den Bergh 

Adrianus (mijn grootvader) en komen bij in de boerderij op de Heikant wonen (toen Heikantstraat 

43). Zij kregen vijf kinderen Maria ° 29.05.1905, Alfons ° 04.08.1906 (mijn vader), Jef ° 15.07. 1907, 

Frans ° 11.01.1909 en Karel ° 22.04.1910. Zodus, in 1904 wordt Adriaan Van den Bergh-Stevens de 

nieuwe eigenaar en hij wordt in 1934 opgevolgd door Alfons Van den Bergh-Van Looveren. Na de 

verwoesting van de hoeve bij de bevrijding (20 oktober 1944 ) wordt de puinhoop helemaal 

opgeruimd en wordt er op de zelfde plaats een nieuwe hoeve gezet. Tot daar het gene wat Ronny 

voor ons heeft opgespoord waar voor onze dank. Geboren in 1935 dus is nu de vraag wat zijn mijn 



vroegste herinneringen en indrukken, dan moet ik mijn geheugen eens goed nakijken en 

uitwringen. Zou ik nog iets weten van ’39, of was het al ’40 of ’41? Precies kan je dat niet weten, 

maar gebeurtenissen die op een bepaald moment gebeurd zijn kunnen misschien nog iets 

oproepen. Zoals het begin van de oorlog op 10 mei 1940. De Duitsers veroverden Kalmthout op 15 

mei wat naar het schijnt toch met heel wat oorlogsgewoel gepaard is gegaan. Ik weet daar niets 

meer van, ik was vier jaar en vijf maanden. Onze ouders waren niet gevlucht, zoals velen, maar 

toen de Duitsers er waren op 15 mei maanden ze onze ouders aan, naar ik later vernomen heb, 

om naar Essen te vluchten. Ze namen de fiets met ons erop. Ergens was een bomput, we konden 

er nauwelijks voorbij. Vader nam een fiets en ging er voorzichtig mee rond de put, kwam terug 

voor ons moeder haar fiets en zo geraakten we er voorbij. In Essen ergens op een boerderij 

hebben we die nacht geslapen in de stal op stro. Van deze dingen weet ik nog wel iets, zijn dat 

mijn vroegste herinneringen? Ik denk het wel. Ik weet ook nog wel iets van de bewaarschool. 

Meisjes en jongens in één klas met zuster Alfonsine. Dat was in de meisjesschool naast de Colruyt 

nu, daar stonden toen aan de linkerkant ook enkele klaslokalen. Ook waren we dikwijls te gast bij 

onze grootouders op den Heuvel natuurlijk en op een keer kwamen grootvader en ik op straat een 

dame tegen en dat was juffrouw Van Loon, die lerares was in het eerste studiejaar op het 

Kerkeneind waar nu het gemeentehuis is. De juffrouw woonde een paar huizen voorbij  grootva en 

een gesprek volgde. Het moet ongeveer zo zijn gegaan:  “Dag juffrouw.” 

“Dag Jan (grootva) en dag grote jongen, hoe heet gij?”. “K... K... Karel”. 

“Ja, dat is ons Kareltje en hij komt binnenkort bij u in de klas!”. “Ha, dan 

ben ik blij hoor dat zo een flinke jongen bij mij in de klas komt, ge gaat 

zeker goed leren bij mij (aait over mijn kop) want ik denk dat gij ne 

flinke zijt hé.” En ik maar knikken natuurlijk. Dit gesprek staat me nog 

steeds voor de geest, ik ging dus nog naar de bewaarklas dat moet, als ik 

goed reken, in ’41 geweest zijn. De meeste herinneringen hadden ook 

dikwijls met de oorlog te maken, en om even terug te gaan, in 

september 1939 met het begin van de oorlog Duitsland-Polen, werden 

alle mannen tot vijfendertig jaar gemobiliseerd, zo ook onze va. En op een keer stond ik bij ons 

moe die de pompsteen aan het kuisen was. Plots rolden er tranen over haar wangen die ze snel 

wegveegde. Was dat toen? Het zou best kunnen. Zoals gezegd moest vader naar ‘t leger en dankzij 

gesprekken later weet ik dat hij “lag”, zoals ze dat noemden, in den Oude God in Mortsel? Maar…. 

na een paar weken mocht hij naar huis omdat er drie kinderen waren. Hij hield er wel nen 

kameraad aan over, Gust Dillen van Heist-op-den Berg, 

en die kwam soms wel eens op bezoek tot ver na de 

oorlog nog. Hij kwam met de trein en ook met de fiets, 

ik kan mij hem nog goed voorstellen, en dan werden er 

anekdotes verteld natuurlijk. Bijvoorbeeld over onze va 

toen hij bij ‘t leger moest (elke jongeman moest 

dienstplicht kloppen toen). Hij kreeg soldaten kleren, 

paste ze, en zei toen tegen de overste: ”Korporaal, mijn 

broek is te lang.” “Niet waar soldaat Van den Bergh, uw 

benen zijn te kort!” (onze va was gene grote). Ook wil ik nog vermelden dat juist voor de oorlog 

uitbrak hier drie Poolse Joodse jongens bij ons op de boerderij waren. Uit Polen gevlucht, en voor 

hulp op de boerderij kregen ze eten en onderdak. Ik weet hun namen nog: het waren Frits, Hein 

en Jo. Ze moesten verder vluchten toen de oorlog hier uitbrak. Dat weet ik allemaal maar van 

horen zeggen, maar een tijdje na de oorlog is nog één van deze jongens bij ons op bezoek geweest 

en ook dat weet ik nog goed. Daar mijn vroegste herinneringen zo goed als alleen maar over de 

oorlog gaan wil ik die feiten in mijn artikels afwisselen met artikels uit mijn later leven, anders 



hebben we het in het begin alleen maar over de oorlog en nadien alleen maar over het leukere 

latere leven. Met mijn schrijfsel wil ik ook een bijdrage leveren met het zoveel mogelijk opnoemen 

of in het verhaal gebruiken van oude woorden, waarvan velen in onbruik zijn. En ook woorden die 

in ons dialect voorkomen maar die je nooit leest. Maar er is wel een moeilijkheid: hoe moet je die 

woorden schrijven? Zoals water en later in dialect schrijf ik zo: woater en loater. Een ander 

probleem is ruisen en ruissen (wrijven). Het wordt uitgesproken met een zeer korte “ui” en 

bestaat niet in onze taal, dus maar twee keer “s” dan. Men grootmoe hoorde ik soms het woord 

bedjémet (seffens) gebruiken met nadruk op de middelste lettergreep. Ze sprak het uit zoals men 

in het dialect zegt “men been doet heel zeer”. Zo ook met de “o”: er is een verschil in uitspraak 

tussen “kolen” (om op te stoken) en rooi kolen (uit den hof), maar we komen er wel uit.  

En om een voorbeeld te geven van woorden uit het dialect hier een paar mopjes van de 

overbekende Baziel.  

Zulma: “Baziel, je kiek zo roare, wa schilt er?”  

Baziel: “ ‘k Hem zojuist e boekske geleze mé e 

gheel triestig ende.” 

Zulma: “En waffer boekske is da?”  

Baziel: “Ons spoarboekske!”  

En nog eentje voor het af te leren.  

Hektor: “Maar Baziel, ge hebt een bruine en een 

zwarte schoen aan.  

Baziel: “Ja ‘t is roare hé, en je wit zeker nie wa? 

‘k Hem tuus nog zo’n poar stoan.”  

Tot daar Baziel, het vrolijkt ne mens wat op. Hierbij wil ik 

nog aanhalen, let niet te veel op mogelijk schrijffouten, of stuntelige zinnen. Ik doe mijn best maar 

het school is lang, lang geleden voor mij! Wordt vervolgd 
(uit het levensverhaal van Karel Van den Bergh: Foto’s: eerste van de achterzijde van de oorspronkelijke 

boerderij, geschilderd door Karel Van den Bergh in 1979, tweede foto: Karel op jeugdige leeftijd, derde foto 

is van Fort 4 Oude God Mortsel, foto 4: bekende TV-figuur Guido Depraetere met zijn Baziel-moppen op 

plaat) 

Uit de Nederlandse krant, “Het Vaderland” van 3 januari 1910. 
Het artikel is geschreven door Lucy d’Audretch, een pseudoniem van de 
Nederlandse letterkundige en schrijfster Lucy Franssen (°1878  +1959). 
Blijkbaar had Lucy geen hoge dunk van Heide en Kalmthout en raad ze de 
Nederlandse toeristen in dit artikel aan om Heide voorbij te reizen en verder 
te sporen naar Broechem. Lees maar mee: 
TOERISME – De Kempen 
Eén deel van de Kempen is u allen natuurlijk bekend. Sommigen zijn er langs 
gespoord op weg naar 
Antwerpen en Brussel en 

hebben het van uit den trein bewonderd. 
Anderen, die- familie of vrienden in Antwerpen 
hebben, zochten die ’s zomers wel eens op in 
Heide of Capellen, maakten wandelingen naar 
Calmpthout en bezochten den Chineeschen 
toren, die Cuperus, de rijke theeman uit 
Antwerpen, daar heeft laten zetten. En weer 
anderen, o, de gelukkigen, ze gingen er eind 
Augustus om er langs de Putsche Moer ’n 
faisant of haas te schieten en kwamen er eind November terug om het waterwild nog eens te 
verschalken. Dat gedeelte van de Kempen is bijna te bekend. Voor tien jaar was Heide een 

Lucy Franssen 



wildernis, stond er alleen een klein boerenhuisje, waar een vermoeide schilder, na een langen dag 
op de heide of in de duinen, wat eten en drinken kon. Uit dien tijd dateeren de beste doeken van 
Henri Rul, den Belgischen landschapschilder, die beter dan iemand de oneindige melancholie van 
de duinen heeft weten weer te geven. Voor tien jaar bouwde een philosoof, midden In de 
woestenij, tusschen Put en Calmpthout, midden in de duinen, een soort kasteel (Le Mont Noir), 
waar hij zich opsloot met zijn boeken, een paar honden en een ouden knecht. Wat hem die 

bouwerij gekost heeft? Iedere steen moest 
twee uur gaans door ’t mulle zand komen want 
wegen waren er niet. Schatten heeft het 
gekost dit philosophenideaal. Maar het 
Bijbelwoord, “het is den mensch niet goed dat 
hij alleen zij", vond hij bewaarheid. Na twee 
jaar had hij genoeg van den Mont Noir en sloot 
het huis om maar weer in Brussel te gaan 
wonen. Een poos later vermeldden de 
couranten dat het te huur was. “Grand 
Manoir, douze chambres, remises, serres, 8 HA. 
de terrain, 50 HA. chasse, contrée giboyeuse, 

gibierd’eau, canardlère, 400 frs. p. an.” ’n Koopje, wat? Dat was het ook, als je er eenmaal was, 
maar om er te komen! Enfin, een beste, brave stadsmijnheer, verwonderd over zooveel ruimte, 
huurde het en ging er heen. Die wildernis daar schijnt op ’t inspiratievermogen te werken, want, 
ziet, ook deze man broeide op een ideaal. Hij wou van den Mont Noir een hoenderpark maken, 
een reusachtige exploitatie. Ergens In Laeken (hij had dit adres uit Chasse ot Pêche, dus 
vertrouwde hij er op) bestelde hij 500 eieren van Cochinchina’s, Kempensche kippen en andere, 
kocht hij bij boeren uit Putte en Wlldert, broeische kippen en de pret begon. Alleen ’t viel erg 
tegen en ’t bleek na een jaar, dat zoo een hoenderpark midden op de hei meer kost dan opbrengt 
en weg was onze man. Nu staat de Mont Noir al jaren leeg en vervalt hoe langer hoe meer. Jagers, 
die er langs komen, halen meelijdend de schouders op over al dat weggesmeten geld. In 
Calmpthout zijn de Boterbergen ook zeer bekend en wat verder ‘t Paviljoen, waar lange jaren de 
plots blind geworden schilder Lamorinière 
woonde, een plekje, dat iedereen kent. Voor 
tien jaren was Calmpthout niet veel meer dan 
Heide. En nu, nu is alles; Heide, Capellen, 
Calmpthout, zelfs Esschen, de villégiature 
(vakantieoord) en daardoor ook, helaas, de 
zondagsuitgang geworden van de 
Antwerpenaars. Wat dat beteekent? 
Boterhampapiertjes en gebroken flesschen 
overal, volle treinen, geharrewar aan de 
stations, enfin, verveling van alle soort. Daarom 
kan ik u die kant van de Kempen niet aanraden. Als ge heerlijk buiten wilt zijn moet ge eerst naar 
Antwerpen gaan. Van daar neemt ge de stoomtram aan de poort van Borgerhout. Nu kunt ge gaan 
waar ge wilt. ’t Eerste groote dorp is Broechem. Broechem heeft twee stoomtramhalte's (zijn 
trots, want de andere dorpen hebben er alle maar één), een aardig oud kerkje met ’n toren als een 
peperbus, ’n meewarig vervallen kerkhofje, waar de nieuwe graven tusschen de oude liggen als 
vlaggen op een modderschuit! In Broechem kunt ge wonen in “de Zwaan". Ge zult ’t makkelijk 
vinden en anders, eens aan de Brouwerij, vraagt ge ’t den stoeren brouwer, die altijd in zijn deur 
staat. Maar vraag het in ’t Franse! „Le cigne?’ zal hij zeggen. „Mas c’est a queté, MaddemeseIIe!” 
Voor frs. 3 per dag krijgt ge in de Zwaan een mooie kamer met drie maaltijden. En wat voor 
maaltijden, ’s morgens lekker boerenbrood, koffie en eieren, ’s middags „petage petatten, gruunte 
en goei vleesch”, en ’s avonds „reskes ham en gebakken petatten met sla of ’res ’n duifke!’ 



Het verhaal gaat nog een bladzijde verder waarin schrijfster ook nog de streek rond Massenhoven 
en Zandhoven aan haar landgenoten aanprijst… Zij besluit met “Dat deel van België moet ge eens 
ingaan.” 
(artikel ingezonden door Wim Kuyps) 

Irma Van den Bergh (weduwe Rik Broos) 102 jaar oud! 
Op zaterdag 11 december werd Irma Van den Bergh 

102 jaar oud. Zij is ongetwijfeld één van de oudste 

bewoners van ons dorp. Burgemeester Lukas Jacobs 

bracht haar die dag een bezoekje en overhandigde 

deze kranige dame bloemen namens de gemeente 

Kalmthout. Irma woont nog altijd in haar huisje in de 

Culturalaan, dat lukt met hulp van haar kinderen 

perfect. Irma heeft ook altijd positief in het leven 

gestaan. 

Proficiat Irma ! 

Karel Tallier van de “Au bon Marché” ontsnapt aan de dood! 
Uitbater van de eerste kruidenierswinkel in Heide! 
Karel Tallier (°17/09/1870 te Aalst en †30/12/1930 te Antwerpen) opende in de Heidestatiestraat 

na den Grooten Oorlog de kruidenierswinkel “Au Bon Marché”. Karel Tallier is met de nodige dosis 

geluk tot twee keer toe ontsnapt aan een fusillering in Fort V te Edegem: de eerste keer zat hij 

gelijktijdig met Léon Parant (de allereerste gefusilleerde in Fort V te Edegem) in de Antwerpse 

gevangenis, de tweede keer werd hij gelijktijdig met zijn kompanen Edmond Mariën en Arthur 

Boël ter dood veroordeeld. In totaal werden in de loop van den Grooten Oorlog (1914-1918) in 

Fort V te Edegem 16 oorlogsslachtoffers tijdens vijf verschillende executiemomenten voor het 

vuurpeloton gebracht. Toch werden lang niet alle opgepakte personen ter dood veroordeeld en 

geëxecuteerd, zoals het verhaal van Karel Tallier illustreert. Van de borden met uitleg over de 16 

gefusilleerde mannen in het Fort V te Edegem, trokken drie namen iets meer aandacht bij mezelf, 

zonder dat ik er op dat moment verder veel aandacht aan besteedde. De eerste bleek Léon Parant 

te zijn, die afkomstig was van het Waalse dorpje Vonêche. De laatste twee waren Edmond Mariën 

en Arthur Boël, waarvan ik aanvankelijk vermoedde dat ze mijn aandacht trokken omwille van het 

feit dat Arthur Boël in Gooreind-Wuustwezel woonde, dat vlakbij Kalmthout 

gelegen is. Het is pas bij het opvragen in het Rijksarchief van het dossier 

over het spionagenetwerk Mariën-Boël dat de getuigenis van één van de 

leden, Karel Tallier wonende in 1919 te Calmpthout, mijn aandacht heeft 

getrokken. Waar ik de documenten eerst als interessant had gecatalogeerd 

omwille van het feit dat er een link was met de gemeente waar ik geboren 

en opgegroeid ben, kwam ik bij het herlezen van de getuigenis tot de 

vaststelling dat hij niet alleen veel geluk had gehad met de gratiebrief in 

1917, waardoor zijn vonnis van doodstraf omgezet werd in levenslange 

dwangarbeid (vervallen bij de Wapenstilstand), maar ook dat hij in de zomer 

van 1915 enkele dagen gelijktijdig met Léon Parant in de Antwerpse gevangenis verbleef. Karel 

Frans Tallier werd geboren in Aalst op 17 september 1870 in het gezin van Leopoldus Tallier en 

Maria Werdefroy. Hij begon zijn carrière als politieagent in Aalst en was in zijn vrije tijd actief als 

acteur in een amateur toneelgezelschap in Aalst. Hij oefende het beroep van agent tevens uit in 

Antwerpen in de 8ste wijk vanaf 1 juni 1900 tot hij op 11 augustus 1906 zijn ontslag indiende met 

ingang van 17 augustus 1906. In Antwerpen was hij gekend als agent 482. Zijn politiecarrière in 

Antwerpen werd gekenmerkt door vele afwezigheden wegens ziekte en een aantal 

strafmaatregelen, waaronder het intrekken van (kostbare) vakantiedagen en het inhouden van 



een gedeelte van zijn arbeidsloon. Na zijn carrière bij de politie opende hij in Antwerpen een 

estaminet. Tijdens den Grooten Oorlog was Karel Tallier samen met zijn echtgenote Celina 

Constantia Luyckx (°05/03/1875 te Aalst en †10/1923 te Kalmthout) en hun kinderen – dochter 

Germania Maria (°03/12/1900 te Antwerpen) en zoon Leopold Paul (°11/11/1902 te Antwerpen) – 

actief in het spionagenetwerk van de Antwerpse politieagent Edmond Mariën (°04/01/1882 te 

Mechelen en †03/09/1917 te Edegem) en de vroegtijdig op rust gestelde rijkswachter uit 

Wuustwezel-Gooreind Arthur Boël (°20/04/1871 te Ravels en †03/09/1917 te Edegem), die beiden 

op maandag 3 september 1917 door de Duitse bezetters geëxecuteerd werden in het Edegemse 

Fort V (onderdeel van de door Brialmont aangelegde eerste verdedigingsgordel rond Antwerpen). 

Karel Tallier was in feite samen met beide gefusilleerde kopstukken van het spionagenetwerk door 

de Duitsers ter dood veroordeeld op 18 augustus 1917, maar wist dankzij onder meer een 

gratiebrief van de Aalsterse uitgever en politicus Pie Donsj (Pieter Daens, broer van de 

legendarische priester Daens gekend van onder meer de film van Stijn Conincx) te ontkomen aan 

de doodstraf. Mocht deze gratiebrief er niet geweest zijn of wanneer de Duitse bezetters met deze 

brief geen rekening gehouden hadden, dan was Karel Tallier dus samen met Edmond Mariën en 

Arthur Boël gefusilleerd geweest en had het spionagenetwerk Mariën-Boël wellicht Mariën-Boël-

Tallier geheten. Hoewel het spionagenetwerk Mariën-Boël door de Commission des annales des 

services patriotiques établis en territoire occupé au front de l’ouest bij het in kaart brengen van de 

verzets- en spionagenetwerken in 1919 

niet gerekend werd tot het grote 

spionagenetwerk Service des 

Gendarmes et des Ambulants dat door 

rijkswachter Gustaaf Kamiel Mus in 

1915 opgericht werd in opdracht van 

majoor Joseph Mage, was ook dit 

spionagenetwerk hoofdzakelijk bemand 

door (voormalige) agenten en 

rijkswachters. Bovendien werd in het 

krantenartikel over de begrafenis van 

mevrouw Tallier melding gemaakt van 

het feit dat zij spioneerde in dienst van de geallieerden. Dit zijn aanwijzingen dat het 

spionagenetwerk waartoe Karel Tallier behoorde, toch zou kunnen deel uitgemaakt hebben van 

het beruchte Service des Gendarmes et des Ambulants. Na den Grooten Oorlog vestigde het gezin 

Tallier-Luyckx zich, komende vanuit de Wetstraat 48 te Antwerpen (wijk Seefhoek), in Heide-

Calmpthout, meer bepaald in de Villa des Sapins, alwaar ze een kruidenierswinkel openden 

(Afbeelding 1). Op vrijdag 19 oktober 1923 werd mevrouw Celina Constantia Luyckx, echtgenote 

van de heer Karel Tallier begraven te Kalmthout. Zij overleed op 48-jarige leeftijd ten gevolge van 

tuberculose, ziekte die zij had opgelopen toen ze tijdens den Grooten Oorlog door de Duitse 

bezetters een gevangenisstraf opgelegd kreeg omwille van haar spionage activiteiten in opdracht 

van de geallieerden. Voor haar verzetsdaden werd zij na de oorlog gedecoreerd met het 

ridderschap van de Leopoldsorde, de gulden streep en de overwinningsmedaille van de 

geallieerden. Bij haar begrafenis waren leden van verschillende vaderlandslievende korpsen 

aanwezig, waaronder de Studiekring de Zieke Invalide. Haar stoffelijk overschot werd na de 

eredienst overgebracht naar Antwerpen, alwaar zij op het Schoonselhof begraven werd. Karel en 

de kinderen bleven na het overlijden van hun echtgenote/moeder wonen in Calmpthout, waarna 

Karel Tallier op 30 december 1930 gestorven blijkt te zijn in Antwerpen. Germania Tallier was 

begin jaren 1930 winkelierster in Heide-Calmpthout. Op 16 november 1935 werd zij uitgeschreven 

uit het bevolkingsregister van Calmpthout om te verhuizen naar Antwerpen. Zij woonde in Heide-



Calmpthout samen met Antoine Melis (°30/09/1892 te Antwerpen), die weduwnaar was van 

Virginia Clementina Loos, en verhuisde samen met hem naar Antwerpen. Leopold Tallier, die in 

Heide-Calmpthout samen met zijn zus was blijven wonen na het overlijden van hun vader, was een 

half jaar eerder op 22 februari 1935 uitgeweken naar Aalst, stad waar zijn beide ouders van 

afkomstig waren vooraleer zij rond de eeuwwisseling verhuisd waren naar Antwerpen.  
(bijdrage van Danny Mathysen met foto 1: Arthur Boël, foto 2: kruidenierszaak Au bon marché met in de 

uitsparing een foto van hetzelfde huis waar nu Oog en Blik is gevestigd) 

Uit de oude doos! 

 

Deze week publiceren we een foto genomen tijdens de stoet om Adriaan Van Hooydonck te 

verwelkomen als burgemeester. Het is een foto van de brandweermannen uit die periode (jaartal: 

vermoedelijk 1965). We menen een aantal mensen te herkennen, veelal waren het zelfstandigen 

die rond de brandweerkazerne woonden en hun konden vrijmaken wanneer de sirene loeide: van 

links naar rechts: Frans Erreygers (bediende bij de gemeente), Rik den Hartog (Rik van de Frits, in 

Amerika), “Walter Dam”, Piet Vanwesenbeeck (juwelier Driehoekstraat), Leon Brughmans (was 

beter gekend als Leon den Boer), Jef Vanwesenbeeck (bakker Driehoekstraat) Frans Van Trier 

(garagehouder) “Louis Tax”, verscholen (denk ik) Christiaan Vanthillo (kolenhandelaar), Louis 

Vanderavert (schilder), Jozef Bernaerts (beenhouwer Driehoekstraat), Ward Dam (schrijnwerker), 

Sooi Vanthillo (houthandelaar), Jan Loos (elektricien). De foto werd genomen op de 

Kapellensteenweg ter hoogte van zaadhandel Cassimon (nu is daar het uitvaartcentrum Hofmans 

gevestigd). (De namen die tussen “ “ staan zijn de namen van afgebeelde personen die we menen te 

herkennen maar waar we niet zeker van zijn!) 

 

“Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de 
corona-periode. Verschijnt wekelijks digitaal op 
zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
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