
 

 

 

De hoofding! 
Ik kreeg deze week, als redacteur, de opmerking te horen dat de hoofding van ons krantje in vier 
foto’s zo goed de geschiedenis van Heide weergeeft. Eigenlijk had ik daar nog niet zo bij stilgestaan 
maar als je het goed bekijkt, en er over nadenkt, klopt dit wel. De kerk, symbool van de nieuwe 
parochie, waarrond Heide groeide. De synagoge die verwijst naar het Joodse verleden dat Heide 
kende, vooral voor WO II. Het melkhuisje zowat het oudste gebouw in de streek die we als “klein 
Zwitserland” kenen en tevens ook een tegenpool is wat betreft het belijden van het geloof. De 
vierde foto is deze van de bekendste bewoner die Heide ooit heeft gekend, Willy Vandersteen. Hij 
leeft vandaag verder in ons geheugen, vooral door de figuren  “Suske en Wiske”! 
Verloren maandag! 

Morgen vieren we “verloren maandag”, soms ook “verzworen maandag” 
genoemd. Het is in heel Vlaanderen gekend maar de bakermat van deze 
feestdag moet toch in het Antwerpse worden gezocht. Het is dan ook niet 
abnormaal dat de traditie “worstenbrood of appelbollen”, die er mee 
gepaard gaat, vooral in het Antwerpse nog een flinke navolging geniet. 
Verloren maandag wordt gevierd op de eerste maandag na Driekoningen, 

dit jaar op maandag 10 januari. Het feest zou ontstaan zij  in de Antwerpse haven. Gebruikelijk daar 
kregen de arbeiders op zondag hun loon uitbetaald. Nogal wat arbeiders trokken dan naar de kroeg 
en enkel het geld dat nog over was werd aan de vrouw gegeven. Zo in het begin van het nieuwe jaar 
schoot er voor moeder de vrouw niet al te veel over. Om te voorkomen dat men met een lege maag 
verder moest vonden de slagers er iets op, ze wikkelden worsten in een broodje en gaven dit aan 
de bewoners zodat ze toch iets te eten hadden. Niettegenstaande dit zeer goedkope voeding was 
leden de slagers hierdoor toch wel wat verlies en zo kwam het dat zij die dag een verloren dag 
noemde: verloren maandag dus. Later kwamen er de appelbollen bij. De traditie werd steeds in ere 
gehouden, menigeen café speelt er op in en als je nu maandag iets 
gaat drinken is de kans groot dat je getrakteerd wordt met een 
worstenbrood. Misschien wel iets minder in deze moeilijke corona-
tijden! Dit is één van de versies maar in de loop der jaren zijn er nog 
andere pistes die de “Verloren maandag” beschrijven. Eén ervan is 
het afleggen van de eed door ambtenaren vandaar soms ook de naam 
“Verzworen maandag”. Gebruikelijk was die maandag de dag van de 
eedaflegging en dit werd duchtig gevierd zodat er van werken niets 
meer in huis kwam, de maandag was verloren! Bepaalde bronnen 
verwijzen ook naar het nieuwjaarsfeest van de gilden, die dag werden 
de rechten en plichten van de ambachtslui voorgelezen en kwam er 
van werken niet veel in huis! Een traktatie met worstenbrood zou ook 
daar zijn ontstaan! Wat waar is laten we in het midden, wij gaan 
morgen misschien ook wel een worstenbrood eten!  Smakelijk! 

Driekoningen, al zingend van deur tot deur! 
In mijn kindertijd liep ik samen met twee vriendjes op 5 januari, bij valavond, van deur tot deur om 
driekoningen te zingen. Eén koning schilderden we geel, dat was koning Caspar. Koning Melchior 
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was de witte en ik was steevast koning Balthazar, de zwarte. Nu zouden we Koning Balthazar de 
Roet-Koning noemen. Gekleed in enkele oude fluwelen gordijnen, samengehouden door een 
gouden gordijnkoord, en een kartonnen kroon trotseerden we het gure winterweer om wat 
snoepgoed maar vooral centjes bij elkaar te zingen. We waren wel wat beter uitgerust dan de 
andere groepjes. Die hadden maar een kartonnen ster, de onze was een luxe-ster gemaakt door 
mijn grootvader. Die ster kon draaien als je aan een koordje trok en was ook nog eens in goudkleur 
geschilderd. Bij hoge uitzondering, en op plaatsten waar we het vorige jaar een mooie cent hadden 
gekregen,  zongen we ook wel eens het meer hoogstaande driekoningenlied ‘Daar kwamen 
driekoningen met ene ster’, ‘Wij komen van oosten’ of ‘Nu sijt wellecome’. 
“Drie koooningen, drie koooningen, 
geef mij nen nieuwen (h)oed. 
Mijnen ouwen is verslee-eeten, 
mijn moeder mag 't nie wee-eeten. 
Mijn vader heeft het geld, 
op de rooster geteld.” 
Meestal kregen we hier en daar van de oudere 
dames ook nog eens een warme kop soep of 
chocomelk aangeboden om ons lekker mee te 
verwarmen. Na enkele uren zingen kwamen we 
blauw van de kou thuis en kon de buit geteld worden. Alles werd op tafel uitgeschut en nu kon het 
tellen beginnen. Alles werd eerlijk verdeeld onder de drie Koningen (vroeger schudde men alles uit 
op een rooster, de snoepjes bleven op de rooster liggen, de geldstukken vielen erdoorheen). Op 6 
januari, Driekoningendag, kwam de driekoningentaart op tafel. Een grote ronde cake waarop 
versieringen lagen van gedroogd fruit, zij vormden symbolisch de robijnen en smaragden van de 
drie koningen. Deze typische bladerdeegtaart met frangipanevulling was zacht, zoet en heerlijk 
smeuïg. In de driekoningentaart zat een suikerboon of een klein figuurtje verborgen. Om de 
verdeling van de cake eerlijk te laten verlopen moet het jongste kind onder de tafel plaats nemen 
en bij elk stukje cake iemand aanwijzen. Degene die de boon in zijn gebak kreeg, werd koning of 
koningin van die dag genoemd en mocht de hele dag de bijgevoegde kroon dragen. De oorsprong 
van de boon is terug te vinden bij de Germanen. Zij mochten in de twaalf nachten van de 
nieuwjaarsfeesten geen peulvruchten eten en de 'heilige boon' betekende het einde van die 
vastenperiode. Maar jammer, van dit volksgebeuren blijft in Vlaanderen niet veel meer over. 
(bijdrage van Wim Kuyps, Beeklei) 

Van Kareltje tot Karel (Van den Bergh)vervolg: 
 “Ligt mijn goei kostuum klaar?” zegt Vader, want morgen is ‘t teiren (teerfeest) van den 
Boerenbond. Eerst naar de mis om tien uur en in de noen teiren in ‘t gildenhuis (toen ook wel eens 
patronaas genoemd) tot ‘s avonds. “Blijft nadien niet hangen in de stamené hé”, zegt moeder. Onze 
va durft af en toe wel eens een paar pintjes gaan pakken. “Nu iets anders”, zegt ons moe, hoe zou 
het zijn met Lowie Van Piete, die is gevallen en ligt in ‘t gasthuis. Er rauwst toch dikwijls iet bij dieje 
mens. Overtijd heeft ie nog nen stamp gehad van een koe, toen 
hebben ze hem ook al met de keir naar ‘t gasthuis moeten doen.” 
Nonkel Jef wil ook nog wat zeggen: “ik mag morgen nie vergeten 
de vooi bij de rijer te zetten, als we nog klein konijntjes willen”. Zo 
blijven we nog een tijdje burten tot moeder zegt: “komaan, ‘t is 
tijd voor de klein mannen om te gaan slapen.” We spoeden ons 
naar ‘t opkamerke, en trekken onze kleren uit behalve ons hemd. 
“Komaan, eerst even lezen, zegt ons moe.” We knielen naast het bed met ons ellebogen op het bed 
en we lezen een weesgegroetje voor een goeie nachtrust. We springen op ‘t bed dat vrij hoog is. Als 
matras ligt er een grote zak met kaf er in. Dat wordt goed aangedrukt en ligt in ‘t begin erg hoog. 
Door het dagelijks, of zo ge wilt nachtelijk gebruik, zakt dat langzaam tot ongeveer de helft tot er na 
ongeveer een jaar weer nieuw kaf in gedaan wordt. Onze Jos ligt van achter en ik van voor. “En geen 
getob meer hé”, zegt moeder. En zo slapen we in na een gewone dag, met gewone dagelijkse 



gebeurtenissen ergens in de jaren 1940. Hierbij aansluitend heb ik eens een goeije tekst gelezen 
over onze moeders in die tijd en dan vooral over hare voorschoot: ons moeder droeg ne voorschoot, 
een bonte voor de week, en een zwarte voor als 't zondag was die zowat deftig leek. Die weekse 
was maar van katoen, ze droeg hem alle dagen, dat was zo haren doen. Ik zie ons moe met hare 
voorschoot met het brood er tegenaan. Ze tikte een kruisje heel devoot, eer zou ze niet aan het 
snijden gaan.  Ons moeder hare voorschoot, daar kroop ik graag onder, vooral als ik verlegen was 
of bang van bliksem en donder.  Met hare voorschoot onderaan, met de rechtse lip, poetste zei onze 
oren en veegde stroop weg van onze lip. Hij was altijd bij de hand, wij veegden er ook onze neus 
mee. We waren vaste klant. Op ons moeder hare 
voorschoot daarop werd koffie fijn gemalen en wat ik nog 
niet heb verteld er werden patatten in gescheld en bonen 
in gepeld, er werden vanuit het kippenhok de eieren 
opgehaald.  Met ons moeder hare voorschoot werden 
traantjes weggenomen. Miserie werd haar niet gespaard, 
geluk werd haar vaak ontnomen, maar onder die 
voorschoot leefde een gelaten ziel, die alles aan hier boven 
liet, ook als er te treuren viel. Ons weekloon werd 
neergeteld, iedere week uit moeders voorschoot kwam zakgeld en een preek. Onder ons moe hare 
voorschoot zaten niet de duurste kleren, maar er klopte een hart van goud, waar wij konden van 
leren. Moeder had ook nog een zuivere voorschoot ergens aan een nagel hangen, voor als ze soms 
Mijnheer Pastoor eens onverwachts moest ontvangen. Op ons moe hare voorschoot werd ons het 
bidden nog geleerd. Nu dragen ze geen voorschoot meer, en is bidden precies verkeerd. Onder 
moeders voorschoot was het fijn vertoeven, maar nu geloof ik toch dat ik dat niet meer zou hoeven. 
In dit verhaal heb ik al heel wat oude en dialecte woorden gebruikt. Er zijn natuurlijk nog een hele 
boel woorden van vroeger, dialecte woorden zoals daar zijn: “op een zjipke zabberen”, “je verboeft 
eten”, “bitterpeeën en koffiedrab”, “ik viel van mijne center” of “van men stokske of van men hout”, 
“wa zeide gij een astraant joenk”, of “das geen avaans”, “nu hedde wel veel sjaans”, “alles laten 
sloeren” (“zijn ook droogstekken”); en “jot”, “bajot”, “begot”, en “motten krijgen” en “vuugd uw 

eigen”; en “tut en frut”, en “tuttefrut”; en verder ben je al eens ne “sliebes”, 
ne “kwistenbiebel”, “kulleman”, “bietekwiet”, “kastaar”, “dalk”, “truuter”, 
“krabbekoker”, “kloefkaffer”, “wallebak”, “foefelaar”, “zwanzer”, 
“sjachelaar”, “kirrewiet”, nen “ardiJ” (niet ardij), ne “wielewuit”, “kwar”; nen 
galjeir”. “Hij is er mee schampavie” of “schuppes”; en wie van de jeugd kent 
er nog ne “gaffel” (tweetand), “schepel” (houten graanschep), “temst” 
(vergiet), “moef” (om handen te warmen), “scheiresleep” (scharen en messen 

slijper), “guiring” (balk), “schoofzak” of “knapzak” (etenszak), ne “keus” (varken), “kiep muitte” 
(kalfje), “vlegel”; onze ouders gingen wel eens “te lijk”; “hij liep in ‘t blak rond te brakken”; “hij is 
aan knoeften”, “hij slaat er neffe”; “hij eeget aan zen fles”, “stekt da mar in uwen koker”, “hij zit te 
schoven”, “ze zit op den touwter”, “hij zit op ne wiejr”; “hij staat te smoren op de plets”, en “trekt 
aan zijne stoempel”, “ze staan weer te gibberen” of “te brellen”; “wat is hij toch ne schouwe”; “ze 
zen hem aant afbiejten”, “ze doen pootjelap”, “hij draagt het op zen schoeft”, “hij he ne blotte”, “ze 
zen de pist in”, “ze hebben vort” (heimwee), “hij een krieuw op zijnen arm”, “hij is iets aant 
verpatsen”, “hij heeft een valling”, “ge moogt er nie meer smossen”, “hij kreeg stektes”; en verder 
is er nog een “gipske” (klein bui), iemand zen “petitske”, ne “zoenk”, “pits” en “das krek hetzelfde”; 
als we stout waren kregen wel eens “klap op ons poort” (achterste); ik ben “gestroenkeld”, 
“schoffelen”; dan zijn er nog “moezaaikers”, “marbollen”, kalissehout”, “zjenoffel”, “bats” en 
“troefel”; of nog, zo zijn wij gevoaren, of wilde daar is mee uitschjieren, ze staan weer te trenneren, 
hij is weer aant foeteren, en in de winter gingen we slibberen, en onlangs hoorde ik deze zin toen 
men het over een bepaalde familie had: “da waar ne zeun van zuilieje Jef”. Eén der hoogtepunten 
in een dorp van vroeger waren de kermissen, nu zijn er die ook nog, maar toen veel meer dan nu. 
Elk gehuchtje had wel een kermis, zoals op ‘t Kerkeneind, de Bessemhei, tweemaal in ‘t dorp, en 
naar ‘t schijnt vroeger nog op de Kruisstraat. Met de grote kermissen in ‘t Dorp was er zondags eerst 



de processie, waar alle christelijke groeperingen in opstapten. Met de K.W.B. heb ik dikwijls mee 
opgestapt, zo ook veel schoolkinderen. De mensen lieten dan kaarsen branden aan de ramen, en 
daarna was het kermis. Eén der meest bekenden op de kermis was Borremans, Borremanneke  
genoemd, hij en zen vrouw waren al wat ouder, en ze moesten er nog echt voor werken, ze moesten 
hunne “perdjesmeulen” nog helemaal zelf in gang duwen, en mee rondlopen, en om te stoppen 
gooide hij een brede balk op de grond die met een ketting aan de molen vastgemaakt was, hij ging 
er op staan, en zo stopte het. Na de kermis was dat ronde sleepspoor nog goed te zien. Er waren 
toen ook volksspelen zoals flesjes vullen, zaklopen, lopen met lepel en knikker in de mond, 
paalklimmen, enz, waar je een paar frank mee kon verdienen, en zo heb ik ook wel eens een paar 
frank verdiend, ik geloof met zaklopen. Dat waren nog eens tijden... In elk dorp liepen er wel wat 
speciale figuren rond, zo ook bij ons, zoals Lis van den Boakes, een mager vrouwke uit den 
Bessemhei. Ze had een geit, en het eten daarvoor kwam ze halen bij ons langs de slootskant, met 
een sikkel maaide ze het gras, stak het in een grote jute zak, tot die barstens vol was, sloeg haar 
sikkel op de kop in het gras, en tilde de zware zak gras op haar hoofd, hield hem met de sikkel in 
evenwicht en ging zo naar huis. Andere figuren waren Plin en Marie Van Oevelen, maar zo kende 
niemand ze, hun bijnaam was Pot. Ze woonden in ‘t Scheel (pot en scheel dus haha) op een 
afgelegen hoeveke langs een zandweg, het hoeveke staat er nu niet meer. Ze gedroegen zich wat 
eigenaardig, en wij kinderen waren er zelfs een beetje bang van. Aan deze gezusters Pot, in ‘t Scheel 

scheelde wel wat (wat een zin), ik denk dat zulke 
mensen nu wel beter zouden begeleid worden. Zo 
was er ook nog Jaske. Jaske was een zwerver die 
steeds rondliep in doodversleten en gescheurde 
kleren, en op ne keer vertelde onze bakker toen hij 
ons dagelijks brood bracht het volgende: “zeg heb je 
‘t al gehoord?! Jaske Warmoes is dood hé! Ja, ze 
hebben hem verleden week opgenomen in ‘t 
gasthuis, en ze hebben hem daar eens goed 
gewassen, en in nieuwe kleren gestoken, maar dat 
hadden ze beter niet gedaan, want nu is hij dood. Zo 
iemand kan daar immers niet tegen.” In een dorp 
zoals het onze hadden vroeger heel wat mensen nen 

bijnaam, zoals “blauw scheet”, de “flurk”, “poes de lange”, “jaak den duvel”, de “preep”, “Sooi fles”, 
“Sooi van den Boakes”, “jan klak”, “de kraauw”, “de fluure”, “den duim”, “de sok”, “de kromme”, 
en dan had je nog vele die hunne voornaam vooraf gegaan werd door: dikke, dunne, lange, rosse, 
rooie, schele, zwarte, witte, rappe, luie, vuile, sterke. En het was dikwijls zo, als iemand de weg 
vroeg naar zo iemand, en daarbij zen echte naam noemde, de mensen niet wisten over wie hij het 
had, maar als hij dan zen bijnaam noemde, dan zegde men: “ho ja die ken ik goed genoeg”. Onze 
eetgewoonten vroeger waren toch wel wat anders als nu. Bijna alles kwam van de hoeve en de 
groentenhof: veel vet spek, als broodsmeersel het afgegoten vet van het spek, zelf gebakken donker 
brood, veel patatten, groentesoep, havermoutse pap, beuling, worst, botermelk, en als fruit wat er 
in den boomgaard aan den bomen hing. Ons moe kookte wel eens witte bonen, en die aten we dan 
met bruine suiker. Dat is nog altijd mijn lievelingskost, samen met nen panharing, en nog ne goeie 
leffe. Zo heeft ieder wel zijn uitverkoren eten en drinken zeker. Ware ik geboren rond het jaar 2000, 
dan zou ik binnen 60 of 70 jaar een heel ander verhaal kunnen schrijven van mijn kinderjaren in 
deze tijd en de bijbehorende welvaart. Maar ik ga als vergelijking toch een kort verhaaltje schrijven 
over het leven van de kinderen in deze tijd. Maar dat is voor later!  
wordt vervolgd). 

(uit het dagboek van Karel Van den Bergh. Foto 1: de geslachtsdaad bij konijnen in beeld, Foto 2: 

eieren rapen in de vroegere jaren, Foto 3: gaffel (hooivork) Foto 4: binnenzicht van het St-Vincentius-

gasthuis in Kalmthout 

 

 



Antisemitisme in Heide ! 
artikel uit het Nieuw Israelietisch weekblad van 23 juli 1937. 
Reeds meerdere malen hebben wij in onze artikelen de aandacht voor het feit ingeroepen dat de 
Goebbelsche propagandadienst in België ijverig in de weer is. Geld noch moeite wordt er ontzien 
om ook hier de bevolking tegen de Joden op te hitsen en, waar van de zijde der overheid geen 
maatregelen ter beteugeling dezer agitatie getroffen worden, kan het geen verwondering baren, 
dat het optreden der antisemieten met den dag driester en brutaler wordt. Ja, zoozeer misbruiken 
dezen de al te onbeperkte vrijheid, welke hun hier te lande gegund wordt, dat zij zich op den duur 
gaan inbeelden, dat hun droom reeds werkelijkheid geworden is en ook in België de tijden reeds 
stilaan rijp worden de Joden een soortgelijke behandeling als in Duitschland te doen ondergaan. 
Heide hebben zij ditmaal tot doelwit van hun actie uitgekozen, het bij uitstek geliefde buitenverblijf 
 der Antwerpenaren, waar gedurende zomermaanden tal van Joodsche families hun intrek nemen. 
In de afgeloopen week nu hebben de te Heide woonachtige Joden vervelende uren doorleefd. Op 
verschillende openbare plaatsen vond men namelijk affichen aangeplakt, waarop te lezen stond: 
„Joden zijn hier ongewenscht". Opdat de betreffende zomergasten van deze plakkaten terdege nota 
zouden nemen, ontvingen verschillende Joodsche families anonieme dreigbrieven, waarin hun 

aangeraden wordt terstond hun biezen te 
pakken, daar zij anders gedwongen zouden 
kunnen worden Heide te verlaten. Het in brand 
steken hunner villa's wordt hun in uitzicht 
gesteld, zoo dezen binnen een bepaalden 
termijn niet ontruimd zouden zijn, terwijl 
sommige brieven zelfs de bedreiging bevatten, 
dat tot moord en doodslag overgegaan zou 
worden. De Christelijke inwoners van Heide 
weer kregen oproepen den strijd tegen de Joden 
te ondersteunen en er toe mede te werken, dat 

weldra de laatste Jood uit Heide verdreven zal zijn. Tenslotte hebben een troep onverlaten, blijkbaar 
om den ernst van hun actie te doen uitkomen, om twee uur 's nachts een demonstratie te Heide 
gehouden, in koor „weg met de Joden" en andere antisemietische liefelijkheden uitbrullend. Het is 
niet moeilijk te raden wie de aansteker van heel deze ophitsingscampagne zijn. Daarvoor is het 
procédé te klaarblijkend „made in Germany", ruikt deze opzet al te onmiskenbaar naar Goebbelsche 
propagandamarken. Inderdaad gaat deze hetze van Verdinaso (1) en „Légion Nationale" (2) uit, twee 
fascistische organisaties, wier relaties met de Wilhelmstrasse voor niemand een geheim meer zijn. 
Begrijpelijkerwijze heeft deze actie te Heide heel wat opschudding verwekt, vooral wanneer men 
bedenkt, dat in geval van nood de politiemacht aldaar volstrekt ontoereikend Is. Heel het 
politiecorps van Calmpthout — de gemeente waartoe Heide behoort — telt namelijk twee 
veldwachters, waarbij nog komt, dat de villa's te Heide zeer verspreid van elkaar gelegen zijn. De 
burgemeester van Calmpthout werd dan ook 
onmiddellijk gealarmeerd, doch deze zag in 
het voorgevallene geen aanleiding bijzondere 
maatregelen ter bescherming der Joodsche 
inwoners te treffen! Naar het heet, houdt dit 
verband met de op til zijnde 
gemeenteraadsverkiezingen, acht de 
burgemeester namelijk, met het oog op 
behoud van zijn zetel, het wijzer zich niet den 
naam van Jodenvriend te verwerven. Een en 
ander in aanmerking genomen, heeft zich te 
Heide een comité gevormd, uit te heeren J. Altbauer,  M. Kornreich,  J. Notkewltz,  Maurer en 
Weinmann bestaande, tot taak hebbende bij de bevoegde instanties de noodige stappen te 
ondernemen, ten einde een herhaling zulker provocaties te voorkomen. Door bemiddeling van den 



burgemeester van Antwerpen, den heer Camille Huysmans, werd verkregen, dat een afdeeling 
gendarmerie te Heide gestationeerd werd, terwijl voorts de toegekomen dreigbrieven aan de 
Justitie overgemaakt zullen worden. De Christelijke bevolking van Heide, vervolgens, wordt van 
voorlichting gediend zich niet door dit Hitleristlsche manoeuvre te laten verschalken en met 
genoegen heeft het comité kunnen vaststellen, dat de oproepen, tot de niet-Joden gericht, geen 
weerklank bij hen hebben gevonden. Tenslotte worden de Joodsche inwoners van Heide 
aangemaand zich door geen paniekstemming te laten bevangen en vooral hun zomerwoningen niet 
op te zeggen. Inderdaad zou een overhaaste vlucht den Vlaamschen Hitlerianen in  de kaart spelen 
en dezen er slechts toe encourageeren hun actie in andere plaatsen voort te zetten. Bij dit al mag 
echter van de Belgische machtsorganen een meer energieke houding tegen deze onruststokers 
verwacht worden. Vooral waar het openlijk geweten is, dat Verdinaso in dienst der Duitsche 
revanche-gedachte staat en de ondermijning van den Belgischen Staat beoogt, begrijpen wij niet, 

dat van overheidswege zooveel clementie te haren 
opzichte aan den dag gelegd wordt. In Nederland 
bestaat al enkele jaren de wet Van Schaik, welke tot 
opruien van het eene bevolkingsdeel tegen het andere 
strafbaar stelt. Wordt het niet hoog tijd, dat ook in 
België een dergelijke wet in voege trede? En tenslotte 
nog een vraag. In Antwerpen wordt sinds eenigen tijd 
„Der Stürmer" (3) van Julius Streicher in de kiosk van het 
Centraal Station verkocht. Zou het van de Belgische 
regeering, in casu den heer Marcel Henri Jaspar, 
Minister van Verkeer, te veel gevraagd zijn dit 
pornographisch schendblad buiten 's lands grenzen te 
houden?  
Wil je meer weten over de Joodse gemeenschap in 
Heide? Bezoek dan de website van Marleen Van 
Landeghem: https://marleenvanlandeghem.be/ 
Nota’s (bron Wikipedia):  
(1) Het Verdinaso staat voor Verbond van Dietsche 
Nationaal Solidaristen en was een autoritaire, met het 
fascisme verwante politieke beweging. Opgericht op 6 
oktober 1931 door de Vlaming Joris Van Severen. De 
antisemitische en antiparlementaire organisatie 

streefde een corporatistische staats- en maatschappijherordening na, volgens de organisch-
solidaristische doctrine. Op staatkundig vlak was de oorspronkelijke doelstelling de eenmaking van 
Nederland, Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, maar vanaf 1934 het samengaan van Nederland met 
geheel België en Luxemburg in een nieuw op te richten staat: de Dietsche Volksstaat. 
(2) Het Légion Nationale, was de eerste fascistische beweging in België. Ze werd in 1922 opgericht 
en rekruteerde vooral in het oudstrijdersmilieu.  Leider van deze organisatie was de Luikse advocaat 
Paul Hoornaert. Op haar hoogtepunt was het Legioen ongeveer een vijfduizendtal leden sterk. Ze 
beschikte over een geüniformeerde militie naar Italiaans model. Ook op ideologisch vlak haalde het 
Legioen zijn inspiratie bij het Italiaanse fascisme van Benito Mussolini. Naast anticommunistisch en 
antisemitisch was het Legioen bovendien ook patriottisch, belgicistisch en royalistisch.  
(3) Der Stürmer (letterlijk, "De aanvaller") was een weekkrant van de nazi’s, verschenen tussen 1923 
en 1945. 'Der Stürmer' werd in 1923 door Julius Streicher opgericht na de ‘putsch’ van Hitler in 
Neurenberg. Van meet af aan richtte de krant zich op de lagere echelons in de samenleving. Het blad 
was vooral berucht om haar ongenuanceerde, eenzijdige, populistische en racistische berichtgeving, 
vol met ‘oneliners’ (het motto van de krant was “Die Juden sind unser Unglück!”), en vooral ook om 
haar antisemitische cartoons. 
(Bijdrage  van Wim Kuyps, januari 2022) 

 

https://marleenvanlandeghem.be/


Hoe belangrijk was een nieuwjaarsbrief schrijven in 1949? 

 
Frank Coucheir bezorgde ons dit uniek document uit 1949. Het onderstreept vooral met welk belang 
er in die jaren werd gekeken naar het schrijven van een nieuwjaarsbrief en de eenvormigheid die 
werd nagestreefd. Er werd weinig ruimte gelaten voor initiatieven die leerkrachten zelf voor ogen 
zouden gehad hebben!  Het is een document van de stad Antwerpen maar we gaan er van uit dat 
ook in onze gemeente met dezelfde aandacht de nieuwjaarsbrieven tot stand kwamen! 

 



Villa Laura, nu Beukenhof! 

Voor ‘Heide Vertelt’ 
nr. 71 schreven Jan 
Francken en Paul 
Witters een artikel 
over het “Eikenhof” 
of “Beukenhof” in 
Heide. Blijkbaar 
droeg deze woning, 
volgens postkaart 

nr. 6208 van fotograaf Hoelen, rond 1911 de naam “Villa 
Laura”. Op 14 januari 1922 vroegen de toenmalige bewoners 
een ‘nette dienstbode’ voor een klein gezin. Volgens de tekst 
in “Heide Vertelt” kocht Frans Gommeren, 
beurs- en verzekeringsmakelaar, gehuwd met Nelly Van 
Tilburg, de woning aan in 1920. Ze kregen 
er vier kinderen: Sylvia, Frank, Mariette en Magda. Zo klein 
bleef dat gezin blijkbaar niet. De ‘nette’ dienstbode zal haar 
werk wel gehad hebben… 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters)     
Week 02 van 10 januari tot 16 januari 2022 
Op 10 januari Verloren maandag. ‘Verloren Maandag’ of 
‘Verzworen Maandag’ is een Antwerpse traditie op de eerste 
maandag na de eerste zondag na Driekoningen (Epifanie). In 
2022 valt deze dag op maandag 10 januari. Het is in Vlaanderen 
(en vooral in de provincie Antwerpen) de gewoonte om op deze 
dag ‘worstenbroden’ te eten. Pas later werd de appelbol aan 
het menu toegevoegd. Over de datum van 'Verloren Maandag' 
ontstaat geregeld een discussie, maar traditioneel hoort er 
altijd een zondag tussen Driekoningen en de datum van 'Verloren Maandag' te zitten. Wanneer 6 
januari op een zondag valt, is 'Verloren Maandag' niet de volgende dag, maar een week later 
(namelijk op maandag 14 januari). Dit was bijvoorbeeld in 2019 het geval.  
In het Frans wordt deze dag 'lundi perdu' of 'lundi parjuré' genoemd. 
 

En dan nog weerweetjes over het afgelopen jaar 2021 
In Heide scheen de zon 1.514,57 uren tegenover gemiddeld 1.594,2 uren (Ukkel) 
Dus een heel normaal jaar voor wat betreft zonneschijn. In 2021 
hebben we in Heide heel veel regen gekregen: Er viel 1.531,27 liter/m2 
(In Ukkel 1.038,8 liter/m2). De normale gemiddelde jaar hoeveelheid 

is 837,10 liter/m2 = bijna dubbele regenval in 2021! 
Het neerslagtotaal was zeer abnormaal hoog terwijl het aantal neerslagdagen 
perfect normaal was 192 dagen tegenover gemiddeld 190 dagen. 

De gemiddelde jaartemperatuur was 5,6 °C tov 4,3 °C gemiddeld. Op vlak van 

temperatuur en aantal uren zonneschijn was 2021 een “normaal” jaar. Het totaal 

aan regen was zeer abnormaal hoog terwijl het aantal regendagen perfect normaal 

was. We onthouden van het vorige jaar vooral de kletsnatte zomer en de 

catastrofale overstromingen in delen van Wallonië, midden juli 2021. 
(Regenhoeveelheden gemeten in Heide/Dennendael) 
 

 



 

Uit de oude doos: reactie! 
 
Op de foto staat Louise Van Velthoven 
(vrouw die naast het koetsje loopt met witte 
schoenen). Zij was de weduwe van mijn 
nonkel Marcel de Gieter! De man met het 
paardje heeft jarenlang bij haar gewoond en 
noemde John. Achternaam, kan ik niet 
herinneren. Hopelijk helpt het jullie verder 
(ingezonden door Rosemarie Wolf) 

 
 
 

Bewegen op maat in Kalmthout! 
Kom jij het ons “bewegen op maat” team versterken? Wij zoeken hiervoor een enthousiast persoon. 
Bewegen op maat is een vrijetijdsbesteding voor kinderen met een meervoudige beperking. Wij 
willen met “bewegen op maat” kinderen een fijne tijd bezorgen naast school, internaat en therapie. 
Om de twee weken op zaterdag organiseren wij een beweeguurtje tussen 13u30 en 14u30. Als 
begeleiding kom je natuurlijk wat vroeger om alles klaar te zetten en blijf je een beetje langer om 
alles mee op te ruimen. Wij bieden een fijn en flexibel team om te versterken. Als begeleider wordt 
je vergoed als vrijwilliger dit wil zeggen dat je per les €10 krijgt. Lijkt het je leuk om ons team te 
versterken of zit je nog met vragen? Stuur mij gerust een berichtje of mail naar 
bewegenopmaatkalmthout@gmail.com. 

Wielerkalender 2021 voor Kalmthout 
De wielerkalender voor de wielerwedstrijden in 
Kalmthout is nog niet helemaal volledig maar toch 
willen wij jullie al een aantal datums meedelen: 
Zaterdag 14 mei : wedstrijd voor G-sporters in het 
kader van de herdenking “bedankt Jaro” 
Zondag 29 mei: Kampioenschap van Kalmthout 
wielrennen 
Vrijdag 24 juni: Heuvelo, wedstrijd voor 
gentlemen 
Vrijdag 5 augustus: Acht van Heide, wedstrijd voor 
gentlemen en retro-koers 
Er wordt ondertussen nog een datum gezocht voor 
een nieuwe wedstrijd op Nieuwmoer, de “Turfkoers”. 
 
 
 

“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). 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen 
via de website www.binkalmthout.be  
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