
 

 

 

Dokwerkers die de haven van Antwerpen en ook Heide hielpen 
vrijwaren! (deel 4) 
François Overlaet bezorgde ons een artikel, vrij lang, wat handelt over de wapenfeiten van Raymond 
Gillebert en het “universitair peloton”, we gaan jullie mee laten genieten van dit verhaal in een paar 
afleveringen. François kon dit artikel samenstellen met hulp van zoon Thierry Gillebert en van Hugo 
Vermeiren:  
Bevrijding van HEIDE. 
(Bron : Uittreksels uit militaire rapporten van Eugène Colson zelf met telkens zijn handteken. Vrij uit 
het frans vertaald: «Door de val van Merksem en de evacuatie van Ekeren, en door de val van 
Oorderen en Wilmarsdonk, de missie die Generaal GRAFF, chef van de NKB, me gegeven had op 
voorstel van Generaal-Majoor BAUWENS, was volledig beëindigd. De haven van Antwerpen was zo 
volledig gevrijwaard. Ik blijf nochtans met een deel van mijn groep ten dienste van de NKB van 

Generaal-Majoor BAUWENS voor andere eventuele missies. Op 
9 oktober ontvang ik de missie de weg naar Roosendaal te 
bezetten en te behouden in de wijk HEIDE. Deze missie zal 
uitgevoerd  worden samen met het Canadees regiment 
Queen’s Own Cameroun Highlanders, onder leiding van Kolonel 
Tompson. Raymond Gillebert gaat zo als eerste op verkenning 
naar Heide met vier Canadezen (de Duitsers hadden toen 
Kapellenbos en Heide reeds een zevental dagen geleden 
verlaten om zich op te stellen in Kalmthout). Het verlies van zijn 

vrienden in Berendrecht komt hard aan voor Raymond Gillebert. Maar dat belet hem niet zich 
kandidaat te stellen om als verkenner met vier Canadezen in een Bren-carrier  ‘op hun eentje’ 
rechtstreeks naar Heide te rijden om er zich te informeren naar de posities van de Duitsers. Op de 
hoek van de Statiestraat en de Withoeflei komen ze er Louis Verpraet tegen (die later de apotheker 
van Heide zal worden). « Spreek maar Nederlands » zegt Raymond Gillebert tegen hem. Hij kende 
immers goed de streek vermits zijn ouders een buitenverblijf hadden in de Doornenlaan, 6, in 
Kapellenbos. Na wat inlichtingen keren ze terug vanwaar ze gekomen waren: langs de Zandstraat. 
Daar stellen de Canadezen zich op, daarom zal die straat later omgedoopt worden tot  
‘Canadezenlaan’. Eugène Colson: « Op 10 oktober 
in de morgen zal een eerste groep zich begeven 
naar Heide. Op 11 oktober volgen andere groepen, 
en die bezetten een meer belangrijke sector. Op 12-
13 oktober bevinden zich alle reserves van de 
Nationale Koningsgezinde Beweging in Heide (nota : 
waaronder het ‘Universitair peloton’ onder leiding 
van Luitenant Raymond Gillebert, maar blijkbaar 
dus ook een groot aantal dokwerkers van de NKB…). 
Zij beginnen er de bossen van de omgeving uit te 
zuiveren. » (nota : Op een avond komt zo per fiets 
een jonge militair aankloppen bij ons in de 
Kapellenboslei, 10, om te weten te komen of het Duitse SS-peloton, dat in het huis van onze gebuur 
Brunner in de Prinses Elisabethlaan, n° 9 logeerde, vertrokken was. In de zomer kwamen die SS-ers 
naakt in onze vijver zwemmen, en dat was voor alle voorbijgangers een publiek spektakel. Voor hun 
vertrek was de commandant van dat SS-peloton ‘afscheid’ komen nemen. Was hij woedend omdat 
mijn vader had durven protesteren dat zijn soldaten aardappelen en kersen kwamen stelen? Of zag 
hij in dat ze de oorlog verloren? Of wilde hij de mond van mijn vader snoeren opdat hij niets over hun 
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vertrek zou melden aan de Canadezen? Hij stond daar in onze tuin te tieren tegen mijn vader: « We 
hadden jullie allemaal met de zweep naar het Oosten moeten deporteren !!! » Waarop mijn vader 
kalm maar vastberaden antwoorde in het Duits: « Wij zijn een vredelievend volk Herr 

Commandant. » En daarmee waren we van die 
SS-ers verlost… De soldaat die bij ons toen kwam 
aankloppen rond 9 uur ‘s avonds was wellicht 
gezonden door Raymond Gillebert zelf. Hij kende 
immers mijn vader en wist eveneens welke 
huizen de Duitsers  ingepalmd hadden. Hij vroeg 
of er nog SS-ers waren in de villa van Brunner en 
Duitse officieren in de villa ‘De Daad’, 
Kapellenboslei N° 3. Daarna verdween die 
dappere jonge soldaat  op een fiets, alleen,  in het 
donker…) Eugène Colson vervolgt : « Op 14 
oktober is onze positie verstevigd en omlijnd als 

volgt: Noord : Een lijn die vertrekt vanaf de weg naar Roosendaal vervoegt het station van Heide 
met de Keienhofstraat… Oost : De weg naar Roosendaal. Zuid : Een aarden weg die vanaf 200 m. 
van het station de weg naar Roosendaal verbindt met de spoorweg. ( dus de 200 meter Statiestraat 
en de Beauvoislaan die toen nog een aarden weg was tot de Heikantstraat.) West : spoorweg – en 
de weg van Keienhof (huidige Max Temmermanlaan) .  De vijand nadert elke nacht de weg van 
Roosendaal en neemt onze manschappen onder vuur met mortieren en mitrailleurs. Wij besluiten 
de bossen uit te zuiveren die zich bevinden rechts van de aarden weg die zich met de Kruisstraat 
verbindt ter hoogte van de Heikant en ten oosten van de weg naar Roosendaal. De vijand besliste 
zich te handhaven in dat bos, maar onze mensen, waarvan de inzet bewonderenswaardig is, 
dwingen hem zich terug te trekken ten oosten van de Heikant. We vestigen voor de nacht een 
bruggenhoofd in een hoeve. Het is regenachtig weer en onze mannen zien af door gebrek aan 
aangepaste uitrusting en mankeren bevoorrading. (geen regenjassen, sommigen zonder bottine). 
15.10.44: Kolonel Thompson belast ons met de opdracht de Heikant te bezetten. Deze 
vooruitgeschoven positie lukt ons volledig en zonder verliezen. Om 16 uur zitten we daar op 2 
kilometer verder dan de geallieerde troepen. Ik merk sterke vijandelijke indringers links en rechts 
van onze vooruitgeschoven positie. Om 17 uur ontdek ik dat de vijand ons aan het omsingelen is en 
ons tracht af te snijden van de communicatiemogelijkheid met de verder afgelegen eenheid en ons 
zo alle bevoorrading van munitie onmogelijk te maken. We trekken ons terug per sectie en in goede 
ordening. Elke groep in beweging is beschermd door meerdere automatische wapens, enz., tot de 
ganse afdeling die vooruitgeschoven was terug het hoofddeel van de troepen van de NKB heeft 
vervoegd. De vijand beeldt zich in dat onze ganse eenheid zich volledig terugtrekt en daarom 
bestookt hij ons heviger. Elke nacht tracht de vijand ons zo aan te vallen, maar te vergeefs. We 
wijken geen duimbreed. De Duitse artillerie die zich in Kalmthout bevindt neemt dikwijls onze 
posities onder vuur.(nota : De Canadezen die hun zware kanonnen opgesteld hebben langs de 
spoorweg op braakliggende percelen ten zuiden van de Eikenlaan en nabij de Bevrijdingslei, 
beantwoorden het Duitse artillerievuur, met alle rampzalige gevolgen van dien voor de 
Kalmthoutenaren… De Canadezen, evenals de weerstanders, lopen gevaar op Duitse mijnen te 
trappen die de vijand op de meest onverwachte plaatsen heeft verstopt en die meerdere burgers 
hebben gedood…) Eugène Colson: « 16.10.44: Ik ga naar Antwerpen om te discuteren over 
uitrusting, voedsel, soldij. Onze mensen zijn uitgeput en hun uitrusting is druipnat, de bevoorrading 
is onvoldoende. Wegens de dreiging dat sommigen deze sector zouden verlaten schrijf ik de 
volgende order: (in het nederlands: ) “NKB. HOOFDKWARTIER TEN VELDE. ORDER AAN ALLE 
OFFICIEREN, ONDEROFFICIEREN EN SOLDATEN: Mijn bezoek van gisterenavond in Antwerpen had 
volgende doeleinden: 1. Wat betreft soldij … 2. Betreffende uitrusting… Het is in ieder geval een 
Belg niet waardig zijn gevechtspost te verlaten om redenen van zuiver materiele aard. Aldus hoop 
ik dat ieder van u zijn plicht tot het uiterste zal vervullen en dit met het oog op het algemeen 
belang van het Vaderland. VOOR KONING EN VADERLAND. GETEKEND Lt.-COL. Harry. (verder in 
het frans): « Het gebrek aan bevoorrading in dit deel van het land tegenover een land bezet door 
de Duitsers dwingt de bevolking van deze streek zich tussen onze linies te begeven om voedsel te 
bekomen. Onze Canadese vrienden kunnen aan die ongelukkige inwoners geen enkele hulp 
bieden, gezien ze zelf geen reserves hebben. We zijn gedwongen hen te helpen en wij doen een 
beest doden door de beenhouwer van Heide die dat vlees uitdeelt aan de burgers tegen 
ravitailleringsbons. Het ingewonnen geld is toevertrouwd aan de pastoor van Heide. » (nota : Een 
weerstander schoot op onze vijver in de Kapellenboslei een siereendje neer dat de oorlog overleefd 



had. Mijn vader is terstond naar de politie “Staneke de garde” ziin eend gaan opeisen… En zo heeft 
hij van Eugène Colson een kilo biefsteak meegekregen!) « Maar dat komen en gaan van de burgers 
tussen onze linies hebben ongelukkige gevolgen zowel voor ons als voor hen. In Heide wordt Van 
Meldert, een medewerker van de Duitsers, aangehouden. Hij heeft misschien medeplichtigen (nota 
uit de archieven van Kalmthout: Hubert Van Meldert werkte voor de Duitser Köchling… kreeg een 
opleiding als radio-operateur om te functioneren in een ‘R-Netz’, in geval van geallieerde invasie… 
In oktober 1943 bezorgde een onderofficier Wächter hem een zender… Elke maand ging Hubert Van 
Meldert zijn loon afhalen in ‘Hotel de Londres’ in Nederland, doorgaans bij Köchling. Merkwaardig: 
de broer en de vader van Hubert zaten bij het verzet. Van Meldert kreeg de doodstraf maar die werd 
nadien omgezet en zo kwam hij uiteindelijk al redelijk vroeg vrij. Hij vestigde zich in het Waasland. 
Van zijn broer wordt verteld dat hij op het proces zou gezegd hebben: "Ik kon toch mijn eigen broer 
niet doodschieten".) Eugène Colson : « Ik ben verplicht alzo elke overschrijding van onze linies door 

wie dan ook te verbieden en ik heb aan de pastoor van Heide 
medegedeeld dat onze mannen hun wapens zouden gebruiken 
indien de burgers niet hun bevelen zouden opvolgen. En werkelijk, 
in de loop van de voormiddag blijkt dat de Duitse artillerie goed 
ingelicht is want ze neemt onze positie nauwkeurig onder vuur. De 
dag te voren had ik reeds aan de burgers laten weten dat het 
gevaarlijk was de bevelen van onze manschappen te negeren. Om 
12u30 komt een patrouille gezonden door Majoor Marc (van de 
Canadese eenheid?) een burger tegen die niet gehoorzaamt met het 
gevolg dat zij zwaar gekwetst werd. (in het Nederlands) Verslag van 
16.10.44: Om 12u30 werd mij bevel gegeven door Majoor Marc dat 
ik met mijn manschappen den weg rechts van den bareel (de 
Bevrijdingslei) moest innemen. Dit werd onmiddellijk uitgevoerd en 
wij trokken vooruit tot aan de tweede veldweg (de Eikenlaan; niet 
ver dus  van de plaats waar de kanonnen van de Canadezen 
opgesteld stonden) waar een vrouw op en neer liep. Toen ze ons zag 
ging ze lopen, en een sergeant gaf haar tot drie maal toe het bevel 
van bij ons te komen, doch ze liep voort. Toen heb ikzelf nog driemaal 

gesommeerd om nader te komen, maar ze liep steeds verder. Ik gaf dan het bevel van een paar 
schoten te lossen in de lucht. Zes of zeven manschappen zijn toen in het midden van de baan 
gesprongen en hebben geschoten met het ongelukkig gevolg dat de vrouw tweemaal in de keel 
getroffen werd. Ik ben zelf naar de plaats gegaan waar de vrouw lag en ik heb het feit vastgesteld 
dat de vrouw tweemaal getroffen was. Onmiddellijk liet ik het Rode Kruis verwittigen, en deze is 
ongeveer 10 minuten later de vrouw komen ophalen. Door de spoed waarmee ik moest handelen 
heb ik de naam van de vrouw niet kunnen opnemen. Ten velde: Luitenant Vercauteren Joseph. 
Eugène Colson vervolgt : 17.10.44. De ganse sector wordt stevig bezet en we zenden meerdere 
patrouilles in het No Mans Land om de vijand te beletten op adem te komen. 18.10.44. Onze 
mannen zijn uitgeput en de regen houdt niet op zodat een aantal van hen lijden aan een bronchitis. 
Zij zijn echt magnifiek en vol moed. Kolonel Thompson verklaart dat we morgen ons kunnen 
terugtrekken naar Antwerpen nadat we door Canadese troepen vervangen worden. 19.10.44. De 
overname gebeurt en wij trekken ons terug in Antwerpen. (nota : Blijkbaar is niemand van het 
‘Universitair peloton’ gedood of gekwetst geweest in HEIDE. Maar van andere verzetsstrijders onder 
commando van Kolonel Harry zijn er drie zwaar gekwetsten vermeld in zijn rapport). De QUEEN’S 
OWN CAMERON HIGHLANDERS OF CANADA, CDN ARMY headquarters geven op 19/10/44 volgende 
waardering voor de inzet van de Weerstanders: (vrij vertaald uit het Engels) Een gevechtsgroep van 
de Witte Brigade onder bevel van Kolonel HARRY heeft militaire operaties uitgevoerd gedurende 8 
dagen (Nota : in Heide en Kapellenbos) tot op 18 okt. 44. Zij hebben vrijwillig en puik gepresteerd, zij 
hebben ons geholpen door ons excellente bronnen van informatie te verstrekken en ze hebben 
ettelijke verkenningen en gevechtsacties uitgevoerd. Hun steun is zeer gewaardeerd gedurende deze 
periode. E.P. THOMPSON Lt. Kolonel. Comd. Cam. » vermeld door Kolonel Harry. Op 20 oktober 
bevrijdt het Canadees leger Kalmthout volledig. 
(wordt volgende week vervolgd. Foto 1: Foto van Queen’s Own Cameroun Highlanders. Foto 2: Eugène 
Colson, derde van links gefotografeerd tijdens een herdenkingsplechtigheid; Foto 3: pension Brunner kort na 
de oorlogsjaren; foto 4: Pastoor De Preter bij de eerstesteenlegging voor de nieuwe school van Heide;. 
 
 



Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters) 
Week 21 van 23 mei tot 29 mei 2022 
Op 23 mei eerste van de drie kruisdagen 
Op 24 mei tweede van de drie kruisdagen 
Op 25 mei derde van de drie kruisdagen 
Wat zijn de kruisdagen? 
Deze vallen op maandag, dinsdag en 
woensdag voor Hemelvaartsdag. Ze 
werden rond 470 ingevoerd. Het gebruik 
om de drie dagen voorafgaand aan 
Hemelvaartsdag kruisdagen te noemen en 
evenzeer te zien als biddagen voor het 
gewas, stamt uit de vijfde eeuw. Ze werden 
ingesteld door bisschop Mamertus (één 
van de IJsheiligen) in het Franse Vienne. Later werd dit gebruik in Rome overgenomen, om zich 
tegen het einde van de Middeleeuwen over heel Europa te hebben verspreid. Deze dagen werden 
kleine kruisdagen genoemd. Gebruik was dat op deze dagen processies door de velden werden 
gehouden. In het Frans werd zo’n processie Marche des rogations ( mars der smeekbeden/Rogation 
Days) genoemd. Aan deze stoeten ging een kruis vooraf. Tijdens de processie werd de Litanie van 
alle Heiligen gezongen. 
26 mei, Hemelvaart van de Heer, Rerum Novarum 
Rerum Novarum (Latijn voor “Over de Nieuwe 
Dingen”) is een in 1891 door paus Leo XIII 
geschreven encycliek. De encycliek houdt zich 
bezig met de situatie van de arbeidersklasse 
en formuleert in de vorm van een aantal 
uitgangspunten de sociale leer van de 
Katholieke Kerk. Uitgangspunten van de 
pauselijke encycliek waren een rechtvaardig 
loon, het recht op eigendom en solidariteit 
met de zwakkeren. Als instrument om deze 
doelstellingen na te streven, werden zowel 
overheidsingrijpen als de vorming van 
vakbonden genoemd. De Aalsterse priester 
Adolf Daens steunde op deze encycliek om de slechte werkomstandigheden in zijn land in de 19e 
eeuw te bestrijden, wat zou leiden tot de oprichting van de Christene Volkspartij in 1893. De 
katholieke vakbeweging beschouwt Rerum Novarum in zekere zin als haar grondvest. Het feest van 
Rerum Novarum wordt veertig dagen na Pasen gevierd op Hemelvaartsdag en wordt gezien als de 
tegenhanger van de socialistische 1 mei vieringen terwijl paus Pius XII de 1e mei speciaal heeft 
toegewijd aan Sint-Jozef de Werkman. 

Buurtkoffie in kunsthuis Ernest Albert 
De volgende Buurtkoffie in de wijk Dennendael gaat door op dinsdag 24 mei 
om 14u in het kunsthuis Ernest Albert, Hortentiadreef. Deze maal is het thema: 
“van suikerbieten wordt suiker gemaakt”, maar wat gebeurt er met het afval 
na verwerking. Kan dit een bijdrage leveren voor onze energievoorziening. Eén 
van de buurtbewoners uit de wijk komt dit toelichten en belicht ook nog een 
aantal zaken die met hernieuwbare energie te maken hebben. Iedereen is 
welkom! 
 

 



10 Kalmthoutse teams nemen deel aan “kom op tegen kanker” 
Tijdens het Hemelvaartweekeind vindt de “1000 kilometer van kom op tegen kanker” plaats. Vanaf 

donderdag 26 mei trappen ongeveer 1000 fietsers over een 
tijdsspanne van vier dagen 1000 kilometer.  Bij deze 
deelnemers horen ook 10 team uit de gemeente Kalmthout. In 
één van onze vorige uitgaven hadden wij nog een gesprek met 
Debby De Man, één van de jaarlijkse deelneemsters. Debby 
haar groep neemt met twee team deel, maar zij zal er nog meer 
Kalmthoutenaren ontmoeten. Zo 
neemt ook Armand Konings voor 
de zesde maal deel als 
éénmansploeg. Zijn  vrouw is ook 
kankerpatiënt. Twee ploegen van 

het oudercomité van de Scouts van Heide neemt al voor de vierde maal 
deel. Er zijn ook twee ploegen onder de naam “bleek verzet” 
verwijzend naar de familie Van den Bleeken waar binnen de familie 
zowel beide ouders als zus Riet en schoonbroer Robert slachtoffer 
werden van kanker. Onder de naam Monisol (komende van de naam 
Monique en tournisol, zonnebloem) neemt ook de familie Elst voor de 
vierde maal deel. Ook zij werden binnen de familie met kanker 
geconfronteerd. 
Passage in Kalmthout 
Op Hemelvaartsdag 26 mei passeren de fietsers in twee groepen door Kalmthout. De eerste groep 
passeert vanaf het rond punt aan de Heikantstraat voorbij het sportcentrum Zwarte Hond. Het café 
zelf zal al vanaf 9u30 geopend zijn. De tweede groep zal er passeren tussen 15u50 en 16u50, zij 
komen vanuit Kapellen via de Beauvoislaan en rijden zo langs de Heikantstraat naar het rond punt. 
Moedig onze Kalmthoutenaren mee aan en kom naar Zwarte Hond die dag ! 
(op de foto: beide teams van I-Zoi en Armand Konings) 

1970: Ruimte maken voor sport! 
Bij wet moest iedere gemeente in 1970 een bestemmingsplan bezitten wat wettelijk goedgekeurd 
was. Dit kwam er op neer dat elk deel van de gemeente een bestemming moest krijgen ingekleurd 
en vastgelegd in een plan. Zo was het normaal dat de Kalmthoutse- en de Withoefse Heide en de 

Maatjes werden bestemd als 
natuurgebied. Andere bestem-
mingen die ingekleurd moesten 
worden waren gebieden voor 
landbouw en bewoning. Zowel in 
Nieuwmoer als op Bosduin  werd 
er ook ruimte gehouden voor 
industrie. Op zeker ogenblik 
stonden er langs de Putsesteen-
weg Blokskesweg, Brasschaat-
steenweg en Noordeind borden 
met de tekst: “Kalmthout 
sportgemeente”. Anderzijds was 
op het hele plan geen grond terug 

te vinden met als bestemming “sport”. Het enige wettelijk sportterrein was het voetbalveld van 
Heibos. Het veld lag immers op een deel van de Withoefse Heide dat eigendom was van de 
gemeente. Later kocht de gemeente in de Heikantstraat de terreinen met bijhorende hoeve van 
landbouwer Willemen, op dat ogenblik speelde daar de ploeg van de Zwarte Hond. Later kocht de 
gemeente ook de gronden die moesten  dienen voor het terrein van Bezemheide-sport aan de 
Gommarus Van Geelstraat. Kalmthout SK had ook problemen gezien brouwer Cassimon de plaats 
waar het terrein lag (einde Kapellaan) wilde verkavelen. Geen voetbalveld meer voor KSK! Hiervoor 
werden dan weer gronden vrijgemaakt aan het station in Kalmthout waar eerder Dura gevestigd 



was. Voor dit terrein was nog geen bestemming en zo kon de gemeente KSK in leven  houden. Met 
een zeer actieve sportraad heeft het gemeentebestuur veel later 10 ha gronden verworven 
langsheen de Heikantstraat. Eerst moest er een wijziging gebeuren van landbouwgrond naar 
recreatieterrein. Dit werd prachtig gerealiseerd en op die manier heeft KSK, samen met andere 
sportverenigingen, daar nu een nieuwe thuis, wettelijk geregeld! Dank zij die actieve sportraad en 
het gemeentebestuur heeft de sport nu in Kalmthout de nodige sportaccommodatie gekregen en 
zo alle problemen opgelost op een mooie manier! 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat. Foto: zicht vanuit de lucht op het sportpark Heikant) 

Zondag 29 mei: Kampioenschap wielrennen in Kalmthout 
Op zondag 29 mei gaat in het centrum 
van Kalmthout het kampioenschap 
Wielrennen door. Vertrek en aankomst 
wordt voorzien op de Kapellensteenweg 
ter hoogte van Zonnedauw. De renners 
strijden voor hun titel tijdens twee 
wedstrijden (14u en 15u30) verdeeld 
volgens leeftijd, de dames worden voor 
de eerste wedstrijd verwacht ongeacht 
hun leeftijd. Enige voorwaarde om deel 
te nemen is inwoner van de gemeente 
Kalmthout te zijn. De organisatie is in 
handen van de gemeentelijke sportdienst 

bijgestaan door Wieka. Na afloop van de wedstrijden worden de kampioenen gehuldigd. Inschrijven 
hiervoor kan nog tot en met donderdag 26 mei. Anderzijds is meedoen zeker zo belangrijk dan 
winnen, dus wie een beetje uit de voeten kan met de fiets moet zeker inschrijven! 
 

We eindigen met een foto 
van de G-sporters die 
deelnamen aan de G-sport 
wielerwedstrijden op zater-
dag 14 mei in het kader van 
het herdenkingsfeest 
“bedankt Jaro”. Na afloop 
werden kregen zij allen een 
medaille en een drinkbus als 
blijvende herinnering aan 
de gemeente Kalmthout. 
Zowel de voetbalwedstrijd, 
de initiatie tennis als het 
wielrennen die dag werden 
als zeer geslaagd ervaren, 
voor herhaling vatbaar! 
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