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Rechtzetting!
Mag ik even reageren met een rechtzetting op uw laatste "Heide vertelt"? Foto 1 in het
oorlogsdagboek van Karel van den Bergh is geen Duitse Jeep maar wel een Amerikaanse Dodge
WC1, destijds ook BEEP (Big Jeep) genoemd, waarvan er verschillende modellen waren. Onderaan
een foto van een Duitse Kübelwagen die wij (niet de Duitsers) ook Duitse Jeep noemden.

(links de Duitse Kübelwagen en rechts de Amerikaanse Dodge die wij verkeerdelijk hadden afgebeeld als zijnde
een Duitse Jeep, rechtzetting door Armand Cattoor, Merksem)

Van Kareltje tot Karel (vervolg)
Gewone levensloop deel 3:
Dat er op de aarde nog een ander geslacht rondliep was ik me allang van bewust, in ‘t begin kijk je
er wel eens naar, en wordt je rood tot achter je oren als ze jou aankijken. Met het ouder worden
had ik al eens een paar meisjes van de kermis naar huis gedaan, en er waren er wel een paar die het
voor mij hadden, maar zoals gewoonlijk moet je die dan niet hebben, of omgekeerd die gij wilt willen
jou niet, of om één of ander reden komt er niets van. Tot ik in Wezel op Kruisweg kermis in 1958
een meisje leerde kennen die ik helemaal niet kende en nooit gezien had. Het klikte blijkbaar en bij
de vraag of ik haar naar huis mocht brengen zei ze ja, maar dat was nog een hele geschiedenis: we
sprongen op de fiets en we reden straat in straat uit, steeds verder langs bossen en velden, de weg
werd slechter en slechter, nergens brandde nog licht. Op ‘t laatst reden we op een zandweg op een
smal fietspadje en na een vijftal kilometer stopte ze aan
een hoeve. We spraken af voor volgende zondag, en
misschien een braaf kusje, en dan moest ik terug, maar
ik kende er pad nog baan. Ik reed maar in de richting
ongeveer dat ik dacht dat de juiste was, tot ik op de
Bredabaan kwam en toen bekende ik me. Maar de
volgende zondag terug hetzelfde liedje: het was dan wel
licht maar ik kon de juiste weg niet vinden, ik vroeg het
aan een paar boeren die stonden te buurten, de weg
naar Jan Mast en zo geraakte ik toch op men plaats. Eén
van die boeren bleek later nog een nonkel van haar te
zijn. Men kennismaking met haar ouders verliep goed

en zo geraakte ik aan een lief. Gedaan met het plezante uitgaansleven, maar ik was ook al 22 en tijd
voor wat anders. Ik was intussen ook van werk veranderd, ik werkte nu op “den plastik” in Heide,
waar nu het winkelcentrum is, waterslang maken en zo, er was toen een zeer droge zomer en we
konden het niet bijhouden met slang maken. We werkten 7 op 7, daar was ons Vica niet altijd blij
mee... Men lief, nu ons Vica, was de oudste van negen, de jongste was nog maar 2 jaar oud, er liepen
dus heel wat klein mannen rond, zes meisjes en drie jongens. Mijn lief woonde in Wezel, vlakbij de
grens, en er werd die tijd nog veel gesmokkeld, boter en zo. Vader Jan Van der Mast, zelf van
Nederlandse afkomst, had nog weiden op ‘t Hollands en als ze daar de koeien gingen melken, met
melkkitten aan de fiets, zat er als ze terug kwamen wel eens iets anders in één van die kitten dan
melk. Vica heeft wel eens last gehad van de douanen die haar controleerden en in de kitten keken.
Smokkelverhalen zijn er velen en vader Jan heeft er zich ook wel eens aan bezondigd, niet op grote
schaal evenwel, maar één voorval mag zeker niet onvermeld blijven. Het was zondagavond, en al
laat, de anderen waren naar bed en we waren met ons tweeën, als we plots buiten het geluid
hoorden van een auto die blijkbaar vastgereden was. We gingen kijken en ja hoor, een grote
Amerikaanse wagen zat scheef gezakt in een greppel juist voorbij de oprit. Een vrouw was uitgestapt
en de man probeerde met veel gas geven terug weg
te geraken, maar dat lukte niet. Dat alles gebeurde
in het volledige duister. Naderbij gekomen zagen we
dat de auto volgeladen was met boter, smokkelaars
dus. Er zat niets anders op dan de boter uit te laden,
wij hebben er nog aan meegeholpen. De boter werd
naast de auto opgestapeld. Bij het stapelen zijn wij
een paar keer naar achter gegaan met een deel
boter op de arm, we hebben er dus wat van
scheefgeslagen. Het koppel slaagde erin iemand op
te bellen en er kwam een andere auto. Alles in het
pikkedonker en de auto reed een groot deel van de
pakjes boter gewoon plat. De auto werd los getrokken, de boter werd snel in de 2 auto’s gegooid
en weg waren ze. Ik heb dan een paar kilo’s mee naar Kalmthout genomen, en dat is dan mijn enige
smokkelfeit, als je dat zo kunt noemen. Vader Jan heeft het hele gedoe zeker vanuit zijn bed
gehoord, hij is misschien even aan het raam gaan kijken, heeft gezien wat het was en is terug gaan
slapen. Hij wilde er niet bij betrokken zijn, moesten er douanen gekomen zijn? Nonkel Fons
Herreijgers vertrok met zijn gezin voor goed naar Canada en hij vroeg aan Kees, broer van Vica, of
hij niet meeging. Deze stemde toe en zo vertrok onze Kees op 21 september 1960 met de boot naar
Canada. Eerst heeft hij er gewerkt als landbouwknecht, na een tijdje is hij getrouwd met Ria van
Duivenvoorde, van Nederlandse afkomst, een weduwe met 3 dochters. Hij is er gaan boeren en
woont er nog steeds. Na een paar jaar verloofd te zijn geweest begonnen
we in 1961 plannen te maken voor bouwen en trouwen. Ik wilde toch eerst
een woning en het werd een drukke tijd want ik wilde ook veel zelf doen.
Al de mortel hebben we met de hand gemaakt. We hadden een metser die
per uur werkte, Bert Gabriëls. Ik had ook hulp van broers, ouders en zo
meer. Begonnen in 1961 vorderde het werk goed en we zouden trouwen
op 8 augustus. Maar toen kwam een plotse blindendarmontsteking roet in
het eten gooien. Ik werd dus geopereerd, en het goede daarvan was dat ik
elke dag bezoek kreeg van men lief. Ze kwam van Brasschaat, waar ze
werkte, naar de kliniek in Kapellen. Maar onze trouwdatum moest er wel voor opgeschoven worden:
het werd de 26ste. Onze bouw was min of meer af, ondertrouw gedaan bij de pastoor en zo naderde
onze grote dag. En zo zijn we dan getrouwd op zaterdag 26 augustus 1961. Het was een stralende
dag, we hadden 2 taxi’s besteld, zo ben ik haar gaan afhalen, getrouwd op ‘t gemeentehuis en in de
kerk van Wuustwezel, en dan volgde het trouwfeest in een tent bij mijn schoonouders, zoals dat
toen de mode was, met nonkels en tantes en de nog niet getrouwde neven en nichten, een heleboel
volk hoor. Ook hier weer vonden sommigen slecht de weg en één groep kwam zelfs door de wei,

met de fiets in de hand om er te geraken. Het was een mooie bruiloft en een mooie dag, toch wel
één der mooiste dagen in een mensenleven. Men zegt soms dat het leven wordt bepaald door
toevalligheden en het ontmoeten van Vica heeft ook mijn verder beroep en ook nog bijberoep
helemaal bepaald. Zij werkte toen als dienstmeid bij een heer in Brasschaat, en die heer kon mij aan
de dokken helpen (aan nen boek zoals men dat noemde), als ik dat wilde, en zo werd ik dokwerker.
Ook omdat ik dan geen shiftwerk meer moest doen ben ik een maand na onze trouw begonnen aan
de dok. Men schoonvader plantte elk jaar een grote plek aardbeien voor de veiling en hij raadde mij
aan dat ook te doen om wat bij te verdienen. Ik kreeg plantjes van hem en hiermee begon iets dat
later ook veel drukte meebracht, aardbeien aan huis verkopen. Met grootvader Van den Bergh ging
het die tijd steeds minder goed. Hij was niet echt ziek, ik denk dat hij gewoon versleten was. Geboren
in 1874 is hij in de lente van 1962 gestorven, bijna 88 jaar. Met grootva en grootmoe op de Heuvel
ging het toen nog steeds goed, grootvader heeft toen zelfs nog wat schilderijtjes gemaakt, een
merkwaardig man. Zo knutselde hij een kruisboog in elkaar (hij was bij de kruisbooggilde), begin er
maar eens aan. In 1953 vierden zij hun 50 jaar gouden bruiloft, het was in februari en zeer koud,
maar het was plezant en er werd veel gezongen, zo van: “Daar op den Heuvel, die mooie Heuvel...”,
op de wijs van “Daarbij de molen...”. In 1963 gingen we dus hun diamanten bruiloft vieren, maar de
viering werd een zestal weken uitgesteld om de kou te vermijden. Op de eigenlijke dag in februari
waren beiden nog goed gezond, maar we hebben niet moeten
vieren want na een paar weken op zekere dag stierf grootmoeder
plotseling. Met grootva begon het toen ook minder goed te gaan
en hij stierf ook nog dat jaar in december. Ik weet men eerste dag
aan de dok nog goed, het was op hangar 25 aan de Scheldekaai, ik
stond voor ontvangst aan de kaai, er werd van alles gelost: kisten,
balen, zakken, ... De andere dokwerkers werkten steeds met een
grote haak in hun hand, ik kende nog niets van de dok en een al
wat oudere dokwerker zegt tegen mij:” ik denk dat ge nog niet lang
aan de dok zijt he manneke?” “Nee”, zeg ik, “ ‘t is mijne eerste
dag.” Ik heb me snel ook zo’n haak aangeschaft. In 1961 aan de dok
begonnen is dat tot men prépensioen in 1991 men beroep
gebleven. In die dertig jaar is er kolossaal veel veranderd. In het
begin was er nog veel zware handenarbeid, veel zakgoed. Ik heb nog zakken van 100 kilo op mijne
rug gedragen (vette varkens genoemd), maar ook blokken koper (peperkoeken genaamd), en zware
balen en kisten. Het werd allemaal verstouwd met de hand, er waren geen vorkliften en geen
containers. Mijne rug is er niet beter op geworden, dikwijls rugklachten gehad. In het begin werkte
ik veel voor de natie, die waren voor ontvangst van goederen aan de wal. Na een tijdje werkte ik
meer voor de stouwer, die waren voor het inschepen van goederen. Ik heb bijna altijd gewerkt voor
de Hessenatie. In die 30 jaar is het van bijna allemaal handenarbeid overgegaan naar bijna volledige
automatisering, zoals ook in de landbouw. In ‘t begin werkte men nog met veel volk aan één boot
en werd er veel gelachen en gezwansd, mekaar eens goed uitmaken, dan ging de tijd goed vooruit
zei men. Uw eigenlijke voornaam werd zelden gebruikt, ‘t was gewoonlijk van:“ hé lompe”, of
“luiaard”, of “profiteur”, of ook “ballon” (nen dikke), of “neus” (grote neus), en ga zo maar door; en
dat dan in ‘t dialect, zoals het plat Antwaarps: “ga za nie goe zeijkers”, of “oe es da na muijgelaaik?”.
Ook volgende uitspraken hoorde je wel eens: “hij denkt dattem het peird van Kristus ee opgefret”,
“hij is nog nie goe om de kolen van ‘t arsenaal nat te za...ken” Geleidelijk aan veranderde alles, er
kwamen vorkliften, maar de grootste verandering was de komst van de containers. Eerst een paar,
maar dat werden er steeds meer, en op ‘t laatst stonden we nog met een paar man aan een boot.
Om op ‘t werk te geraken had de Hessenatie 2 oude legerbussen bollen, maar daarin was smerigheid
troef: vuile en kapotte zetels, op de grond een laag stoempels, brood korsten en ander vuil, door de
ramen kon je nauwelijks zien. Ook waren er ramen kapot, en dat in strenge winter van ’62-’63; maar
iedereen vond dat blijkbaar normaal. Over de wc’s in de haven kunnen we het beter niet hebben,
hoewel het op ‘t laatst veel beter was. Dat er aan de dok ook wel eens wat, zoals men dat noemde,
“scheef geslagen” werd, of er wat “tussen kaai en schip” viel, zal zeker geen geheim zijn. Er is daar

heel wat meegenomen, voor nen dokwerker
was dat blijkbaar geen diefstal. ‘t Was toch
maar van de grote hoop. Sommigen hadden er
speciaal nen grote knapzak voor aangeschaft,
maar velen werden gepakt en verloren zo
hunne werkboek. Het werk dat we moesten
doen was soms toch wel gevaarlijk, en bij het
behandelen van bv. buizen, bomen, zakgoed,
platen en kisten gebeurde er wel eens een
ongeluk, soms zware. Ooit heb ik eens een
plaat van 12 meter lang op z’n kop naar
beneden zien vallen in den boot, gelukkig
zonder erg, maar dat was geweldig schrikken. Er gebeurden ook dodelijke ongevallen. Zo
verongelukte er een foreman (ploegbaas) waar we veel voor gewerkt hadden. Hij werd aangereden
op de kaai en stierf in de kliniek. Toen ik met maten erover sprak of we niet naar de begrafenis
zouden gaan vloog een oudere dokwerker uit: “wa?, zeide zot?, kapot is kapot, en komt ook nie
achter mijn kl... lopen, als ‘t bij mij zover is hé!”. Nu ja ik was aan de dok ook wel wat gewend, maar
daar schrok ik toch wel even van, ik was er zelfs niet goed van. Ook het uitbetalen van ons loon
veranderde met de jaren. Na de shift kregen we een briefje met ons loon erop. Daar moesten we
iedere week mee naar de Cepa, aan de Brouwersvliet, men rekende ons loon uit en men betaalde
uw loon uit in de hand. Later werd het loonbriefjes binnenbrengen, en de volgende week kreeg men
een enveloppe met uw pree erin. Nog later werd het rechtstreeks op de bank gestort, en op ‘t laatst
moest men helemaal niet meer naar de Cepa, alles werd per computer doorgegeven. Dat men de
pree niet meer in de hand betaalde, daar heeft men vele dokwerker een flinke pad mee in de korf
gezet. Velen staken er een flink deel van in hun zak en gaven thuis maar af wat er van overbleef. Er
werd wat af gehoerd en geboerd en dat was gedaan. Toen het geld op de bank gestort werd moest
men het thuis gaan uitleggen. Plots kwam er een heel stuk meer binnen en men kon niets anders
dan zeggen dat men een flinke loonsverhoging gekregen had. Om aan geld te geraken deden
sommigen rare dingen, dat bewijst het volgende verhaal. Een al wat oudere dokwerker vertelde het
volgende: “awel ik heb ooit eens men eigen konijnen gestolen”, hoe kunt u nu je eigen konijnen
stelen zult u zeggen, “wel”, zei hij, “ze zaten in een buitenkot, ik stak ze ‘s morgens, het was nog
donker, in een grote zak, de bus op, en verkocht ze in ‘t stad.” Het geld was natuurlijk om op te
boemelen. ‘s Avonds thuis gekomen kwam zen wuuve, hij was van over ‘t water, hem al tegen.
“Kamil, Kamil, ge gelooft het nie, al ons konijnen gestolen deze nacht!” “Maar Zulma, das toch nie
waarre zeker?” en beiden naar ‘t hok, en ja hoor de konijnen waren verdwenen. Wat een ramp, en
nu juist toen ze vet waren... Nog een verhaal van een boemelaar. Hij kwam thuis en hij zei: “vrouwke,
ik weet niet waar het gebeurd is maar ik ben men pree verloren, is dat niet spijtig?” De week daarop:
“nu hebben ze men pree toch wel gepikt zeker?” De week daarop kwam hij thuis en zei: “vrouwke,
ik weet nie wat ik nu nog moet zeggen, maar ze zijn weer op...” Ik heb een tijdje ene met de auto
gaan ophalen. Hij woonde in Hoevenen en hij had zijne auto in elkaar gereden poepeloere zat, maar
zijn vrouw kwam opendoen en zei: “hij is gisteren naar de coiffeur gegaan en hij is nog niet terug”.
Dat was op ne vrijdag. De maandag daarop ben ik toch maar weer langs zen huis gegaan, en ja hoor
hij stapte in en deed zijn verhaal: hij was drie dagen op den boemel geweest met enkele caféwijven
zei hij. “Haha ik heb wat meegemaakt” en hij gaf me nog een goede raad, hij zei “als je enkele uren
wegblijft dan krijg je thuis naar uw voeten, maar als je 3 dagen wegblijft vliegen ze rond uwe nek
van blijdschap!”. Jaja, dat zou best wel eens kunnen... Als er bij uwen baas geen werk meer was voor
de volgende dag, dan moest ge naar ‘t kot (aanwervingslokaal) om aangeworven te worden voor
een andere baas of bij geen werk te doppen. En zo bleven velen hangen, cafés genoeg rond het kot.
Er was ook een kantine en daar werd veel gekaart, rikken en pappen en ook poker. Ik heb er gezien
die bijna hun hele loon verspeelden. Bij de afzet aan ‘t kot was het altijd een heel gedoe. In ‘t begin
kwamen zeer velen met de fiets, en dan lagen er tientallen gewoon plat op ‘t straat, men stapte af
en legde hem gewoon plat, toen de auto kwam was dat gedaan natuurlijk. De eerste dertien jaar

heb ik altijd met de trein gereden, daar ik de vroege shift had gekozen moest ik altijd zeer vroeg
weg, mijn trein stopte op Kijkuit om 4u23, dus dat was om 4 uur ten laatste eruit, vlug scheren, een
beetje water door uw gezicht, de fiets op en weg. Vader Van der Mast had nog voor wij trouwden
een honderdtal aardbeienplantjes gepland bij ons. Het jaar daarop hadden we al zo ‘n goeie oogst
dat we ze niet op konden en we verkochten er wat van, en zo begon een geschiedenis die zo’n 20
jaar zou duren. Ons veldje breidde steeds uit, daar er
in Kalmthout geen aardbeienkwekers waren,
verkocht ons Vica die bijna allemaal aan huis. Toen
in ’74 of ’75 bloemist Henk zijn houten serres
verkocht hebben ik en onze Gaston er zo’n 1500 m²
van gekocht. We moesten ze zelf afbreken, dat was
een groot werk, en nadien terug recht zetten, bij ons
achter in de wei. Zo hadden we ook nog eens vroege
aardbeien. Eenmaal getrouwd kwamen al spoedig
de kindjes: Riet in ’62, Herman in ’63, Lut in ’66 en Paul in ’68. Kindjes worden groot en toen Herman
zo’n jaar of tien was is hij op Bezemheide Sport gaan voetballen bij de miniemen, en al vlug liet ik
me pressen om aan ‘t bestuur te komen. Men wilde voor het eerst starten met een
scholierenploegje: de eerste match verloren we met 10-0, de tweede met 12-0. Daar was ik toch
even niet goed van, ik dacht: “waar zijn we mee begonnen?” Maar de samenhorigheid was groot,
ook met enkele ouders erbij, ze waren er altijd allemaal. Het eerste jaar wonnen we één keer en
speelden we één keer gelijk, dan was het feest. Later was ik ook nog afgevaardigde van zowat alle
jeugdcategorieën en hebben toch dikwijls mooie uitslagen gehaald. Ook aan het kaartspel heb ik
veel tijd besteed, al in de jeugdjaren. ‘s Avonds nog zonder TV speelden we wippen of mochelen of
frijten, en ook al eens rikken, wat ik later het meest heb gespeeld. Rikken heb ik goed leren spelen
aan de dok, in de vrije tijd, met het schof of als we dichtlagen voor de regen. Kaarten met oudere
dokwerkers dat viel in ’t begin niet mee. De commentaar loog er niet om, zo van: “hei loemperik,
wa vangde nu weer aan? Geeft da stuk hout is dak up zenne kop klop!” of nog van: “hedde gij geen
ogen in auwe kop?” Maar het was de beste leerschool, en ik heb later ook heel wat kaartprijskampen
gewonnen, zoals de jaarlijkse kaartavond van Kadrie, de school van onze kinderen, die heb ik liefst
5 keer gewonnen. Ook de over 20 avonden gaande kaartwedstrijd van de K.W.B, waar ik bestuurslid
van was heb ik ook eens gewonnen, deze heb ik ook nog mee ingericht. Vica en ik hebben thuis en
bij kennissen vele avonden gekaart, later ben ik nog gaan bridgen maar dat vond ik op den duur te
moeilijk. Er waren helaas ook minder leuke belevenissen in die jaren. Op de 2de paasdag van 1970
is nonkel Jef onwel geworden in de mis. Men heeft hem naar huis gebracht en in zijn bed gelegd, de
dokter heeft hem nog onderzocht. Een beetje later gaat moeder kijken en hij was dood, hij lag met
de ogen open door het raam te kijken. Hij heeft altijd heel gewoon geleefd en hard gewerkt, z’n
enige vertier waren 2 pintjes in de staminé van Pol van ‘t boerke op den Driehoek ‘s zondags na de
hoogmis. Hij was maar 62 jaar, bij hem passen goed deze woorden die ik eens ergens gelezen heb.
Ik heb lang en gelukkig geleefd, niets gevraagd en veel gekregen, ben van alle goed dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan. Ik kwam ook verscheidene malen terecht bij een dodelijk verkeersongeval,
nog voor de hulpdiensten er waren. Zo kwam ik op Bosduin bij een ongeval met 2 jonge mannen,
nog in tennistenue, hun wagen geklemd tussen een camion en een boom, allebei dood, een paar
mensen probeerden ze uit de wagen te krijgen. Een paar maanden later zag ik een jongen dood
achter z’n fiets liggen, aangereden door een auto, het was donker en hij had naar ‘t schijnt geen
achterlicht. Jaren later moest ik ons Lut eens gaan halen op Nieuwmoer en juist was er een koppeltje
aangereden door een zatte chauffeur, het meisje lag dood midden op de weg en de jongen zwaar
gewond aan de kant. Ik was daar op dat moment alleen als oudere en ik wist niet wat te doen, de
hulpdiensten waren verwittigd zegde men, en die kwamen gelukkig snel, de dolle chauffeur stak
een eindje verder op zijn kop in de sloot. Ook een zeer erg ongeval gebeurde met de trein: we komen
van ‘t werk, op Kijkuit, we stappen uit met een paar mensen en tegelijk zegt iemand die wilde
opstappen: “er rijdt juist een auto onder de trein aan de Vogelzang!” we kijken en inderdaad op het
andere spoor stond een andere trein, op een 100 meter van ons, met een platgedrukte auto voor

hem. Op dat moment komt de machinist aangelopen: “waar kan ik hier bellen, waar kan ik hier
bellen?” roept hij. We wijzen naar een paar huizen, iemand die mee uitgestapt is zegt: “kom we
gaan eens kijken”, en van wat ik zag heb ik dagenlang niet goed geweest. Een vader en zijn dochterke
liggen verminkt in het platgedrukte wrak. Hoe het ongeval mogelijk is geweest weet niemand, er
waren rode lichten en het zicht was geheel vrij. Als er veel werk was dan werden er ook wel eens
gewone mensen aangenomen, pasmannen noemde men dat aan de dok, soms ook jonge studenten,
en ik heb men hart wel eens vastgehouden met die onervaren jonge jongens, vooral als er gevaarlijk
werk te doen was. Toen onze Herman een jaar of 18 was heb ik hem ook wel eens meegenomen,
en zo kreeg hij de goesting ook te pakken en een tijdje na zijn legerdienst kreeg hij ook nen boek te
pakken. En zo is ook hij aan de dok begonnen, na wa lobbywerk op de Hessenatie. Het
aardbeienplukken in de serre en op het land bracht steeds heel wat werk mee, de kinderen werden
al wat groter en ze moesten al eens helpen, maar dat gebeurde dikwijls met een lang gezicht. Toen
hebben we tegen elkaar gezegd:” voor wat doen we het? Voor ons hoeft het niet en de kinderen
willen het ook niet, dan stoppen we ermee”, en na 20 jaar waarvan 5 of 6 met een serre was het
afgelopen. We hadden toen tientallen en tientallen klanten waarvan velen veel spijt hadden, onze
aardbeien die smaakten toch zo goed, en nog vele jaren nadien hebben mensen gezegd: “seg
beginnen jullie niet terug met jullie aardbeien?” maar het was over een uit. In 1980 overleed men
broer Gaston, amper 36 jaar, een goedaardig gezwel in de mond werd hem fataal. Hij wilde het laten
wegsnijden, maar door complicaties na de operatie is hij waarschijnlijk gestikt. In 1983 ging het met
vader steeds minder goed. Een paar kleine herseninfarcten maakte dat hij steeds slechter te been
was en 29 maart dat jaar werd een memorabele dag. Het verhaal begint als ik thuis kom van het
werk, het is rond 15 uur en ik zit de gazet te lezen, als ik plots een vreemde man vanuit de hof bij
ons over de oprit naar ‘t straat hoor lopen, zo snel hij kan. Op ‘t straat verdwijnt hij. Dan zie ik een
agent voorbij het raam lopen, op straat trekt hij zijn revolver. Hij zit duidelijk achter die man aan,
maar hij is hem kwijt. Tegelijk komen van alle kanten politiewagens en ze gaan zoeken in de hoven
en bij Gust vinden ze hem, en voor onze ogen wordt hij in een politiewagen gestopt. Naar ‘t schijnt
heeft hij in Dennendael een diefstal gepleegd en is hij betrapt. Na het voorval met de buren nog wat
besproken te hebben ga ik naar binnen en de telefoon gaat, of ik snel wil komen want vader is heel
slecht. Hij is nog thuis en ik spoed me erheen, hij is bewusteloos en spoedig blaast hij zijn laatste
adem uit, omringd door zijn naasten. 76 was hij, zeer sober geleefd en zo is hij ook gestorven. In ‘t
begin als je aan de dok werkt hebben de oudere dokwerkers dikwijls geen hoge pet op van den
prestaties van nieuwelingen, en zo elke keer als we weer eens ondermaats presteerden zei een al
oudere dokwerker: “vroeger” zei hij, “waren het houten schepen en ijzeren dokwerkers, nu zijn het
ijzeren schepen en houten dokwerkers. Ik heb vroeger eens meegemaakt dat een maat van mij zen
hand plette tussen een deur van de wagon, zennen duim hing er nog maar met een velletje aan. Hij
pakte een mes dat daar lag, sneed zijne duim er verder af, gooide hem weg en werkte gewoon
verder. Dat is wat anders he!” , zei hij, “als ze nu een schrammetje hebben lopen ze naar de rode
kruis-post!” Maar of dat verhaal wel klopt?! Ik heb er sterke twijfels over ... Aan de dok lopen ook
heel wat rare kwieten rond. Zo was er ene die altijd erg scheel zag, ze noemde hem ook “de scheile”.
Er werden straffe verhalen verteld en hij zei:” ik kan ook iets strafs, wil ik eens in mijn oog bijten?”
We kijken elkaar aan en jaja, hij haalt zen oog (een glazen natuurlijk) uit de oogkas, en bijt erop en
steekt ze terug in de oogkas. Dan zegt hij:” wil ik nu eens in mijn andere oog bijten?” We zijn
verwonderd, heeft hij dan 2 glazen ogen? Maar hij haalt zen vals gebit uit de mond, brengt dat naar
zen ander oog, klappert een paar keer met de tanden aan zen oog en steekt het terug op zen plaats.
“Ziezo, is dat geen straffe toer?”, zegt hij. Jaja, dat moeten we dan wel toegeven, dat kan niet
iedereen. Dat er aan de dok ook flink wat pinten gepakt worden zal niemand verbazen, en voor
sommigen was dat gewoon dagelijks ritueel. Zo hadden wij in de ploeg een paar mannen van over
‘t woater, ze namen de bus op ‘t Sint Jansplein maar gingen altijd eerst 2 pinten pakken in café
Beveren. Maar op ne keer hadden ze ruzie, ze spraken geen woord tegen elkaar maar gingen
evengoed hun 2 pintjes drinken, en dat ging zo: de ene stak zen 2 vingers ophoog, de baas bracht 2
pintjes, hij betaalde, een beetje later stak de ander zen 2 vingers ophoog, pintjes werden gebracht
en betaald en gedronken, en dan naar de bus, steeds zonder één woord te zeggen. Dat duurde een

week, de jongste van de twee heeft het verhaal verteld
aan mij toen de oudere al op pensioen was. Dat men
aan de dok kwestie van taalgebruik geen blad voor de
mond neemt is welbekend en zowat woorden als
“bazenpoeper”, “broekschijter”, “kust men kl....” en
meer van dat liefs zijn niet uit de lucht, en het laatste
jaar als dokwerker krijg je ook wat te horen: zo van
“awel ouwe loopte gij hier nu nog rond?”, maar er
werd ook veel gelachen, en mekaar een pee steken dat
was plezant. De jaren vliegen snel, en stilaan nadert de
tijd dat ik kan stoppen met werken. De twee oudsten
zijn getrouwd, met bruiloften in de Schuur te
Nieuwmoer en ze gingen al snel bouwen, en de geschiedenis herhaalt zich. Zoals vader vroeger bij
mij, ga ik nu zoveel mogelijk helpen bij de kinderen. Intussen hebben we ook al kleinkinderen: Jolien
en Sander. Toen ik 54 jaar was had nog een redelijk ernstig werkongeval aan de haven: ik plette mijn
voet tussen 2 zware buizen, en ik heb daar 3 maanden mee thuisgezeten. Ik werd 55 en ik kon op
prépensioen ga, ik wilde eerst nog langer werken maar door dat ongeval kreeg ik meer schrik en ik
ben op 1 mei 1991 gestopt. Dertig jaar dokwerk zat erop, en nu was het tijd voor hobby's. Ook men
laatste werkdag herinner ik me nog goed: ik stond aan de wal, aan de aanslag zoals dat heet, en als
je dan de laatste hijs aan de kraan hangt en de laatste maal de slengen afpikt, ja dat doet je toch
wat. Het was gedaan met vroeg opstaan, met schoofzak klaarmaken door ons Vica, met vuile vettige
kleren te wassen.
(uit het dagboek van Karel Van den Bergh: Foto 1: het vroegere douanekantoor in Wuustwezel, Foto 2:
tekening voorstellende smokkelaars aan het werk. Foto 3: van Karel in zijn huwelijksperiode, Foto 4: de vette
varkens aan de dok zoals in het verhaal omschreven, Foto 5: het dokwerkers-kot, Foto 6: aardbeienkweek in
een serre, Foto 7: sportprent welke verwijst naar het gezegde “bazenpoeper”. (wordt vervolgd).

Kalmthoutse fietsers tegen kanker houden take-away restaurantdag!
Elk jaar rond deze tijd maken wij jullie graag attent op de 1000
kilometer: de fietsvierdaagse ten voordele van kom op tegen Kanker.
Net als voor veel organisaties, was het voor Kotk de afgelopen 2 jaar
niet gemakkelijk. Tot twee maal toe moest de 1000 kilometer
afgelast worden. Een hele streep door hun rekening! Toch hebben
wij geprobeerd ons steentje te blijven bijdragen en hebben in 2020
en in 2021 een mooi bedrag overgemaakt ten voordele van de strijd
tegen kanker. Niet in het minst dankzij het succes van onze eerste TAKE-AWAY restaurantdag vorig
jaar! De drang is groot om van de 11e editie van de 1000 kilometer een knaleditie te maken. Ook
wij willen graag opnieuw knallen met 2 teams in dat KotK-Hemelvaartweekend van 26 t.e.m.29 mei
2022.. De trainingen zijn alvast begonnen! Om onze teams in te kunnen schrijven, en dus 11.000
euro in te zamelen, organiseren we op zondag 20 maart onze tweede KotK-TAKE-AWAYrestaurantdag! In samenwerking met. traiteur Katrien De Ridder en haar team stellen we jullie een
gevarieerd menu voor. Lekker & handig: gewoon bestellen,, ophalen in 't Centrum te Kalmthout,
opwarmen en je kan thuis van een heerlijke maaltijd met bijpassende wijn genieten.
Wie interesse heeft kan mailen naar tekeaway1000@icloud.com (wel voor 13 maart, zij zullen je
graag de menu en de werkwijze doormailen). Pas het evenement niet in je agenda? Woon je te ver
om onze take away af te halen en wil je Kom op tegen kanker toch steunen? Je kan vrijblijvend een
bedrag overschrijven op de rekening van kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met
vermelding van GIFT170015759. (Deze code GIFT170015759 is gelinkt aan ons team I ZOI, het is dus
belangrijk dat je deze code correct vermeldt bij overschrijving, giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar)

Uit de oude doos!
Deze week toveren we uit de oude doos een foto van het Heidestatieplein met pas aangeplante
bomen. Op de foto is ook al het gebouw te zien wat we later zouden kennen als het café-restaurant
De Cambuus. Let ook op de houten barelen waarmee de overweg kon afgesloten worden.

De krokussen ontvouwen hun bloemen!
De eerste tekenen van de komende lente zijn er
weer. Hier en daar zien we een krokus
verschijnen die bij de minste zonneschijn haar
blaadjes openvouwt en haar gele meeldraden
toont! De krokus is één van de eerste
voorjaarsbloemen, zij groeien vanuit een
ondergrondse knol. De bloemen zijn geel, wit,
paars of blauw. De bladeren lijken een beetje op
gras dat in het midden een zilvergrijze streep
vertoont. Een krokus wordt ongeveer 10
centimeter hoog en komt het best tot zijn recht
wanneer je ze in groep aanplant. Het planten kan
in het najaar door de bollen in de grond te
stoppen, je moet deze na de bloei niet weghalen. Als je ze gewoon laat uitbloeien verdwijnen ze
terug en komen ze nog voor de lente zich aankondigt (februari) terug tevoorschijn. Voor de jeugd
betekent de bloei van de krokus dat er weldra een weekje vakantie aankomt!

Buurtkoffie terug gestart in wijk Dennendael!
Nu de Hamamelis volop bloeit en de eerste tekenen van de komende
lente zichtbaar zijn start het wijkcomité Dennendael opnieuw met
“buurtkoffie”. Zij vinden dat het tijd is om elkaar na een lange donkere
periode terug te ontmoeten. Ook dorpsgenoten die niet in de wijk
Dennendael wonen zijn welkom. Bij het genot van een drankje een
babbel om weer eens bij te praten, dat is het opzet! De eerstvolgende
bijeenkomst gaat door op Dinsdag 15 februari om 14.00 uur in het
Ernest Albert Kunsthuis aan de Hortensiadreef 31. De buurtkoffie is
een initiatief van enkele vrijwilligers die zich willen inzetten om in
Heide meer sociale contacten te creëren.

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 07 van 14 februari tot 20 februari 2022
Op 14 februari Sint-Valentijn: Valentijn, voor sommigen dé dag van het jaar.
Voor anderen een hel. Of je er van houdt of niet, het is de dag van de
patroonheilige van de geliefden. Maar wie was die heilige Sint-Valentinus?
Volgens de legende trouwde bisschop Valentijn een jong koppel. De vrouw
was een christen, de man een heidense soldaat. Valentijn vond de liefde van
het koppel belangrijker dan de wetten van de koning. Toen kwamen er
meerdere paren met hetzelfde verzoek. Maar hierdoor werd Valentijn
aangegeven en gearresteerd. Eenmaal bij keizer Claudius probeerde hij zich
te bekeren. De keizer was zo beledigd dat hij de bisschop liet onthoofden op
14 februari. Het jaar is niet duidelijk. Voordat het vonnis plaatsvond, gaf
Valentijn het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje. Hierop
stond ‘van je Valentijn’. Maar er is nog een ander verhaal. Over een cipier die
een blinde dochter had. Valentijn zat in de gevangenis en kreeg de vraag om zijn dochter te genezen.
Maar het geneesmiddel van Valentijn werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de
vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden,
maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje
een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel. Als
mensen Valentijn om raad vroegen, gaf hij hen een bloem, vandaar
de bloemengroet op Valentijnsdag. Op het briefje stond ‘Van
Valentinus’ en direct kon ze weer zien. Volgens de legende werd
de vader daarna bekeerd tot het christendom.
Wij wensen jullie een fijne Valentijnsdag toe! En dat we elkaar
allemaal die dag extra in de watten mogen leggen.

VTB-Kultuur wordt Cultuursmakers!
Op 29 januari, bestond de
organisatie vtbKultuur exact 100
jaar! Ter gelegenheid van deze
feestelijke gebeurtenis kregen zij
een nieuwe naam en werden alle
afdelingen
"Cultuursmakers".
Vanaf nu heet afdeling in onze
gemeente:
"Cultuursmakers
Kalmthout". Ook zij zullen deze
naam fier dragen in hun vaandel!

“Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. 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

