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Dokwerkers die de haven van Antwerpen en ook Heide hielpen
vrijwaren! (laatste deel)
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:

De ontbinding van het ‘Universitair peloton’

(Paul Meeùs) : « Wij hadden dringend rust nodig. Zo liep onze oorlog ten einde. Toen de Canadezen
Nederland binnentrokken zijn wij ze niet gevolgd. Wij hadden gedaan wat we konden om land en
volk te dienen. » Kolonel Eugène Colson vervoegt zelf de Canadezen. Na een bloedige veldslag in
Woensdrecht en Hoogerheide kunnen de Canadezen op 6 november Beveland en Walcheren
bevrijden. Het vrijwaren van de Schelde heeft de Canadezen 6.367 levens gekost. Op 28 november
vaart het eerste Canadese bevoorradingsschip de Antwerpse
haven binnen. Begin december worden jonge Belgen, waaronder
mijn broer Aloïs Overlaet, opgeroepen om hun legerdienst te
vervullen. Onder andere om de brandstofopslagplaatsen voor de
Geallieerden op de Petroleumkaai in de haven te bewaken. Tussen
28 november 1944 en 1 januari 1945 zullen er maar liefst 271
schepen aankomen in Antwerpen. Per dag brengen
havenarbeiders gemiddeld 22.000 ton materiaal aan land voor de
Amerikaanse en Britse legers. Zowel de geallieerden als de Duitse
bezetter beseffen het enorme strategische belang van de haven.
Het is het begin van het Ardennenoffensief en de Geallieerden
hebben de bevoorrading langs de haven en de Belgische militaire
hulp brood nodig. Dat is de beloning voor het offer dat Raymond
Gillebert en zijn wapenbroeders en jeugdvrienden, samen met de
dokwerkers, hebben gepresteerd. Ze hebben de oorlog helpen
verkorten en zo enorm veel mensenlevens gered! Op 1 oktober
berichtte de Engelse Intelligence Service dat Duitsland
voorbereiding maakte om Antwerpen en zijn haven te vernietigen. Een uitgebreid versperringsnet
van kabelballons werd opgesteld over gans het havengebied om vallende V-1 op te vangen voor ze
de dokken bereikten. Er werden eveneens vele batterijen zware artillerie (90 mm) opgesteld ten
noorden van Antwerpen en de haven. Zowat samen een 600-tal kanonnen luchtafweer (waarvan
sommigen in Kalmthout) onder leiding van Brigadier Generaal Clarc H. Armstrong. Hij beschikte over
22.000 man. 64% van de V-1s werden in de lucht vernietigd of neergehaald. De batterijen werden
omringd door zakken zand. Maar 32 soldaten sneuvelden en 298 werden gekwetst. Gedurende 154
dagen konden 211 V-bommen toch tot de haven doordringen. Tussen oktober en maart 1945 werden
3.700 V-1 en V-2-raketten afgevuurd op Antwerpen die vele burgerslachtoffers maakten. Maar ze
waren niet nauwkeurig genoeg om de haven te vernietigen.
De dokwerkers die spijts de dreiging van de V-bommen in de haven kwamen werken kregen ervoor
een premie, ‘bibbergeld’ genoemd. Zij hadden in de haven geen schuilkelders zoals wij… Ikzelf en
gans mijn familie zijn aan de dood ontsnapt toen een brandende V-1 bulderend over de toppen van
de bomen boven ons huis dreigde te ontploffen. Wij hadden geen tijd om in onze kelder te vluchten.
Hij ontplofte enkele honderden meters verder in de bomen boven een villa…Toen ik vanaf 1948 met
de ochtendtrein vanuit Kapellenbos naar Antwerpen reed als student aan het O.L.V.-college zat ik
meerdere malen in dezelfde wagon met sommige dokwerkers uit Kalmthout en Essen. Van hen
kwam ik te weten dat de schade aangericht in de haven door de V-bommen onbeduidend was. Als

een V-1 in een dok ontplofte verwekte dat een grote fontein zonder veel schade… Uitgerekend is
toen gedurende 5 maanden ongeveer één V-bom per km2 gevallen in het havengebied. De
dokwerkers waren gemotiveerd om hun oorlogsbijdrage moedig te vervullen en dat risico te nemen.
Sommigen onder hen hadden tevens de draden van de dynamietladingen in de haven doorgeknipt
en zo de haven gevrijwaard van de verwoesting. Ik had veel bewondering voor die heldhaftige
mannen.

Na de oorlog

Na de bevrijding vervult Raymond Gillebert zijn legerdienst, gedurende drie volle jaren van 1944 tot
47 als kandidaat officier. Het Belgisch leger waardeerde zulke
kandidaten die oorlogservaring hadden. Op 16 september 1952
krijgt hij een eervolle onderscheiding vanwege de Nationale
Koninklijke Beweging, getekend door de minister GeneraalMajoor A. Berben. Er volgen daarna nog meerdere eervolle
onderscheidingen: Officier in de Kroonorde, Ridder in de Orde
Van Leopold, Oorlogskruis met Bronzen Leeuw, Medaille van de
Oorlogsvrijwilliger-Strijder, Medaille van de Weerstand,
Herinneringsmedaille 1940-1945 met 2 Gekruiste Sabels. Een
gedenkplaat is opgericht, in het Nederlands en in het Engels, om
de heldhaftige weerstanders te gedenken die de haven van Antwerpen hebben gevrijwaard. Een
bevindt zich in het Stadspark en een bronzen beeld 'Bevrijding' of 'Weerbaarheid' staat aan het
begin van het Noorderterras, naast het Steen in Antwerpen. De sokkel vermeldt “Aan allen die zich
verzet hebben en streden voor de bevrijding van Antwerpen”. Na zijn legerdienst huwt Raymond
Gillebert met Alice Claeskens. Hij wordt een succesvolle verzekeringsmakelaar in de zaak, die door
zijn schoonvader was opgestart. Thierry Gillebert: “In de jaren 60 verstond Raymond Gillebert dat
het rondlopen met maatpakken vol met eretekens niet meer overeenstemde met de waarden die hij
in de samenleving van toen wou verdedigen. Maatpakken met eretekens verdwenen en hij voelde
zich beter in zijn vel met nieuwe anonieme maatpakken open voor allen, ook diegenen die eerder
vijanden waren geweest.” Op 20 oktober 1998 is
Raymond Gillebert aanwezig op de inhuldiging van het
monument van de ‘Erkentelijkheid’ voor het station te
Heide met zijn vriend Eugène Colson, waarvan het
standbeeld zal ingehuldigd worden tegenover het
standbeeld van de Canadese Luitenant-Colonel Denis
Whitaker, bevelhebber van The Royal Hamilton Light
Infantry Regiment. (De bevrijding van Kalmthout was in
eerste instantie voornamelijk het werk van het regiment
Fuseliers Mont Royal.). Thierry Gillebert : « Maar na
enkele
malen
wenste
hij
daar
op
die
erkentelijkheidsceremonie in Heide niet meer aanwezig te
zijn. In Heide was er niemand van zijn vrienden gesneuveld. Daarentegen ging hij steeds naar de
herdenkingsceremonie aan de Kruisschanssluis, waar hij met zijn mede-weerstander Bob Cools
aanwezig was. Op een dag waren wij daar allen na 50 jaar, in 1994, aan de Kruisschanssluis, waar
de Vlaamse minister Wivina Demeester toen gesproken heeft. » Na de bevrijding van de haven was
er jaarlijks de herdenking aan de Kruisschanssluis van het ‘Universitair peloton’ waar Michel Gerling
en Georges Boost sneuvelden. En waar Jacques Roels en Charles Bioul
gekwetst werden. En in nagedachtenis van Berendrecht waar Pierre
Cols en Henri Deckers sneuvelden, en waar Charles Bioul, Philippe
Wijnen, François Mertens en Jacques Roels gekwetst werden. Allen om
de haven te vrijwaren. Raymond heeft er zelf zijn leven geriskeerd en
hij kon aan de Kruisschanssluis het offer van hun leven van zijn
medebroeders gedenken. De overgebleven leden van het Universitair
Peloton bleven elkaar om de zoveel jaar terugzien, meerdere malen in
de woning van mevrouw Maria-Theresia de Moor – Van Sina. De
kleinkinderen de Moor en Gillebert zorgden voor de bediening onder
het wakend oog van mevrouw de Moor. Spijtig genoeg kennen we ze
niet allemaal… Na de bevrijding werkt Eugène Colson opnieuw in de
koopvaardij, tot hij bij zijn terugkeer in Antwerpen, in 1973, de
nationale vereffenaar wordt van de NKB. Tot zijn dood heeft hij zich
gewijd aan de herinnering en de herdenking aan het verzet van de NKB

te Antwerpen bij de bevrijding en aan het in stand houden van de eenheid binnen de beweging. Als
nationaal vereffenaar was hij ook verantwoordelijk voor het archief van zijn voorganger, generaal
Graff, en van de naoorlogse secretaris van de NKB, Berghmans. Hij overlijdt in het jaar 2000 in
Antwerpen. Raymond Gillebert heeft zijn vriendschap onderhouden voor Eugène Colson tot diens
overlijden en ook voor diens echtgenote.

GEDURENDE 6 JAAR TERUG IN HEIDE

Zes jaar lang verblijft Raymond Gillebert met zijn echtgenote Alice
Claeskens in het rusthuis Beukenhof in de Heidestatiestraat. Raymond
Gillebert overlijdt op 94 jarige leeftijd. Het was zijn vurigste wens om in
de dood verenigd te worden met zijn overleden strijdmakkers. Pierre
(Pitou) Cols, Henri Deckers, Michel Gerling en hij rusten op enkele meters
van elkaar in het Militair Ereperk 3 van het Schoonselhof. Zijn vrouw Alice
overlijdt in Beukenhof op 6 oktober 2021. Pastoor Bernard De Preter, die
de familie in Antwerpen goed kende vooraleer hij in Heide benoemd
werd, gaat de uitvaarteucharistie voor. Volgens haar wens wordt haar
urne anoniem bij haar echtgenoot in het Militair Ereperk 3 bijgezet. Een indrukwekkend eerbetoon!
De vijf kinderen, 15 kleinkinderen en talrijke achterkleinkinderen helpen me daar met ingetogen
dank, mede met hen, hun ouders te bewonderen en te gedenken. We bewaren in ons hart de
gouden draden geweven tijdens die uitzonderlijke historische momenten door heldhaftige
familieleden en vrienden en jonge Canadese bevrijders en eveneens door vele moedige dokwerkers.
En zo een jaarlijkse gedenkenis en hulde te onderhouden om in ons onze eigen edelmoedige inzet
hoog te houden.
(Zo eindigt de bijdrage van François Overlaet, met medewerking van Thierry Gillebert en Hugo Vermeiren.
Foto 1: op de foto Raymond Gillebert en Eugène Colson (links op de foto) bij een bloemenhulde aan de
Kruisschanssluis; Foto 2: Raymond Gillebert en zijn echtgenote bij de huldiging aan de Kruisschanssluis. Foto
3: het inhuldigen van het erkentelijkheidsmonument aan het station in Heide; Foto 4: een beeld van de
jaarlijkse bloemenhulde aan het monument in Heide; foto 5: het grafzerk van Raymond Gillebert op het
Schoonselhof in Antwerpen.

Kalmthout maakt zich op voor de “Straatfeesten”
Kalmthout en de straatfeesten, al bijna 50 jaar een
begrip! Toch moest er noodgedwongen twee jaar gepast
worden. Anno 2022 zijn de “straatfeesten” er weer met
heel wat muziek en veel sfeer. Niet minder dan 40
artiesten treden tijdens het weekend van 3-4 en 5 juni op
in het centrum van Kalmthout, dit op drie
verschillende podia. Het is Sam Gooris die dit jaar zal
openen (zaterdag om 14u, dit ter nagedachtenis van
Jaro De Bruyne die ook bij de straatfeesten een
supervrijwilliger was). Een deel van de opbrengst zal
nog afgestaan worden aan de actie “bedankt Jaro”. Na
Sam Goris is het de beurt aan Camille om op te treden!
De VZW Straatfeesten wil er ook dit jaar weer een
veilig en verantwoord evenement van maken en doet
haar best om het aangenaam maar toch professioneel
te organiseren. Om dit waar te maken zullen een 160tal vrijwilligers actief zijn, voor en achter de schermen.
Hopelijk komen er ook een 15.000 toeschouwers,
zoals verwacht. De toegang tot het evenement blijft
gratis, aan de inkom kan wel een steunbandje worden
aangekocht aan de prijs van 5 euro, hiermee kunnen
de aanwezigen ook onbeperkt gebruik maken van de
toiletten.

Een greep uit het gebeuren:
Op vrijdagavond wordt er gestart met café Cornet. Cerys Meredith en Patrick Boons zorgen er voor
de muziek. Op zaterdag zijn er vanaf 14u doorlopend optredens. Zondag wordt er al om 11u gestart
met een muzikaal concert dat door de harmonie Vlijt en Eendracht wordt verzorgd. Verder zijn er
die dag ook doorlopend optreden op drie podia. Ook op de straat zal animatie te beleven zijn, zo zal
op zondag “Dofkapel” uit Essen hun rondgang doen.
Opnieuw Pinkstermarkt:
Op zondag is het weer marktdag. Vanaf ’s morgens zal de
Kapellensteenweg tussen kleding Rommens en de
Vogelenzangstraat afgesloten worden om de
marktkramers en verenigingen de gelegenheid te geven
hun waren en werking aan te bieden. Kortom heel wat te
beleven in het centrum van Kalmthout het komende
weekend!

De Kalmthoutse BINs verwelkomden de nieuwe bewoners!
Zondag 22 mei verwelkomde het
gemeentebestuur de nieuwe Kalmthoutse
bewoners van de afgelopen drie jaren met
het voorstellen van de gemeentediensten en
een receptie. Ook de Kalmthoutse BINs
droegen hun steentje bij en presenteerde
hun verhaal in een stand opgebouwd op het
kerkplein. Een 15-tal bezoekers gaven de
intentie mee te willen aansluiten bij een
Kalmthoutse BIN, nog anderen lieten hun
informeren en toonden interesse om
eerstdaags aan te sluiten.

Frans (Sooi) Vanthillo overleden.
Op zaterdag 21 mei overleed in AZ Klina, Sooi Vanthillo. Sooi werd geboren in
Kalmthout op 29 januari 1926 en woonde zijn leven lang in onze gemeente. Hij
was afkomstig van het Kerkeneind, gekend als zoon van “Mus van den Boer”.
Zijn ouders hadden vroeger nog café op de plaats waar nu de H.Hartschool is.
Samen met zijn broer Christiaan werd hij ook brandweerman, iets wat hij jaren
volhield met hart en ziel. Beroepshalve trok Sooi naar Heide waar hij een
houthandel runde in de Withoeflei. Ondertussen was hij al enkele jaren
weduwnaar maar woonde nog steeds in Heide en nam tot voor enkele weken
nog deel aan het sociale leven in onze gemeente. Sooi was vader van twee kinderen, Koen en Ann
en had ook twee kleinkinderen. Gisteren werd er afscheid genomen in de aula van uitvaartzorg
Hofmans.

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 22 van 30 mei tot 05 juni 2022
In deze week gaan we van mei naar juni, zomermaand, onweersmaand, rozenmaand, braakmaand
of wedemaand. In deze maand juni hebben we dan ook de kortste nacht en de langste dag. De zon
blijft een aantal dagen op dat hoogste punt staan en begint dan te dalen. Vanaf dan worden de

dagen korter en de duisternis zal het licht na verloop van tijd verdrijven.
Tot 21 juni lengen de dagen nog met 25 minuten maar vanaf 21 juni
wordt het korten der dagen ingezet met 5 minuten tot 30 juni. Maar
deze maand doet alle eer aan als rozenmaand. Dit is de maand dat de
rozen hun volle kleurenpracht aan de mens gaan tonen. Deze bloem
heeft zonder enige twijfel al eeuwen en eeuwen bij de mens een
bijzondere plaats ingenomen. Geen enkel
bloeisel is met meer romantiek omgeven en
ook geen enkele andere bloem heeft bij
dichters, schilders en componisten meer de
aandacht kunnen trekken.
5 juni Pinksteren
En dit jaar eindelijk terug de Straatfeesten!!! Pinksteren wordt gevierd op
de zevende zondag na Pasen, tien dagen na Hemelvaartsdag. Het is
daarmee de 49e (of de 50e, als de eerste dag wordt meegeteld) dag na
Pasen en de laatste van de paascyclus. Het pinksterfeest markeert het
laatste feest van het liturgisch jaar. De tijd vanaf pinkstermaandag tot aan
advent heet ook wel de grote groene tijd door het jaar. De tijd van verloren
maandag tot aan de veertigdagentijd heet ook wel de “kleine” groene tijd
door het jaar.

Informatie gezocht rond het wel en wee van café Kijkuit!

Misschien is het niet iedereen gekend dat er ter hoogte van de overweg in de Kijkuitstraat destijds
twee cafés waren, juist voor en juist na de overweg! Kijkuit had trouwens ook zijn eigen kermis en
herbergde ook één van de oudste sportclubs van Kalmthout. Misschien een beetje verrassend maar
het was een kegelclub. Het gebouw waar het café werd uitgebaat is er trouwens nog altijd en als je
bovenstaande foto voor ogen houdt is dit gebouw nog vlot terug te herkennen. Het café werd
trouwens jarenlang uitgebaat door dezelfde familie, de familie Van Sprundel. Het is allemaal al jaren
geleden maar wij zijn op zoek naar mensen die iets meer kunnen vertellen over café Kijkuit en de
daar destijds gevestigde kegelclub. Moesten er lezers zijn die de mensen herkennen die op
bovenstaande foto zijn afgebeeld dan is deze informatie ook zeker welkom! Wordt vervolgd.

Uit de oude doos!

Met de zomer in het vooruitzicht komt wordt er gedacht aan waterpret, ook in vroegere jaren was
dit niet anders. We kwamen in het bezit van een foto waarop is afgebeeld “het zwemdok van de
Withoef”. Het moet ongetwijfeld een put zijn van de steenbakkerijen die daar in de buurt werden
uitgebaat, mogelijk is het de put (vijver) die er nu nog is op de hoek van de Kapellensteenweg en de
Withoeflei. Naast het zwemmen in de vennen op de heide (Van Ganzenven, Muggepiske….) was dit
één van de mogelijkheden om zich in de zomermaanden te ontspannen. Anderzijds hebben wij ook
verhalen gelezen over het gevaar van deze “steenbakkerijputten”. Doorheen de geschiedenis kostte
het ook mensenlevens. Wie er meer over weet kan er een verhaaltje over schrijven en het ons
bezorgen. Het was misschien wel het prille begin van de zwemsport in onze gemeente, lang voor er
sprake was van het gemeentelijk zwembad dat er in 1975 kwam!

Weldra BIN-cyber-café in de kerk!
De Kalmthoutse BINs organiseren op vrijdag 21 en zaterdag
22 oktober opnieuw een BIN-event in de kerk van Heide. Als
thema wordt er dit jaar gekozen voor “cybercriminaliteit”,
een fenomeen dat de laatste tijd flink de kop opsteekt.
Terwijl het aantal inbraken in woningen daalt stijgt het cijfer
van cybercriminaliteit zienderogen. Het ziet er naar uit dat
daders “werken van thuis uit” ook hebben begrepen. De
BINs willen hierrond werken dit jaar en hebben alvast het
project opgestart met een aantal partners.
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

