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Over “Sooike Van Thillo “ en zo verder
Een reactie op het artikel verschenen in nummer 126.
Vele jaren woonden wij in de Withoeflei, we waren buren met Sooi Van Thillo en goede vrienden?
Daarenboven waren wij even oud. De foto doet me denken aan de oorlogstijd: er waren twee
bode’s, die voor vrachtvervoer op Antwerpen zorgden en jawel: dat gebeurde met paard en kar.
Eén bode in Kalmthout heette Mous, maar die heb ik niet gekend, maar de vader van Sooi was ook
bode en in Kalmthout bekend onder de naam Mus den Boer. Wij hadden thuis een gaskachel als
fornuis met drie branders. Er lag alleen maar een gasleiding in de Heidestatiestraat, het
Heidestatieplein en de Max Temmermanlaan tot aan de Sint Jozeflaan. De andere gebruikers
konden gas in flessen (butagas) kopen. Deze waren uit staal gemaakt, met ongeveer een 50cm
doormeter. Boven er op bevond zich een koper geheel met allerlei kraantjes als beveiligingssysteem.
Min vader moest de gasleidingen met speciale
schakelingen met elkaar verbinden. Zo kon mijn
moeder weer lekker kiskassen. Gelukkig is er nooit iets
mis gegaan. Om de week kwam Mus den Boer met zijn
grote huifkar getrokken door een eigen trekpaard de
twee lege gasflessen opladen. ’s Middags werd op de
Paardenmarkt in Antwerpen de nieuwe lading
opgeladen en in de late namiddag hadden wij terug
een volledige gasvoorraad. De struise trekpaarden
waren “natiepaarden”. Vanwaar die naam? Als we via Ekeren over het Albertkanaal Antwerpen
binnenreden, stonden er over de brug rechts allemaal paardenstallen; daar verbleven de paarden,
die de natiewagens trokken. Iedere voerder had een zak bij, om de uitwerpselen van de paarden
onmiddellijk van het wegdek te verwijderen. Ieder paard moest ook op tijd drinken en haver krijgen.
Van de stap van zo’n paard ging een rustige ritmiek uit. Kleinere vrachten kon men ook per spoor
vervoeren. Met iedere personentrein reed er een postwagen mee. Hierin was er voor de
treinwachter een klein bureautje voorzien. De post werd ook langs deze weg verzonden. In
Kalmthout was er een voerder die een kleine postkoets had en die gebruikt werd om kleine
pakketten van het station naar hun bestemmeling te brengen, zijn naam was Monu. Onder de oorlog
kwamen er soms boeken aan, verzonden door een Kortrijkse uitgeverij. Monu, die van wanten wist
was echter afwezig en daardoor werden de pakken op de Boterbergen, bij de familie Carlier
afgeleverd. Deze werden echter stante pede terug naar het station meegegeven. De volgende
ochtend was Monu terug op post en kwamen de pakken op het juiste adres terecht. Waar dat ergens
was heb ik nooit geweten: in die pakken zat wel tabak. Langs al onze grenzen werd er dapper
gesmokkeld. De koning der smokkelaars, Firmin Verbist is “zo” schatrijk geworden: hij woonde in
een mooie grote bungalow op de hoek van de Lorkendreef en de Kapellensteenweg. Boven zijn
voordeur stond in grote letters” Rust na Arbeid”. Na de middag was hij aan het pintelieren en kwam
men hem tegen in alle bekende café’s van Heide en Kalmthout, plaatsen waar alle
beroepssmokkelaars elkaar ontmoetten. Het “smokkelen” is ook een verhaal apart: na de oorlog
werden er allerlei producten naar Nederland gesmokkeld. In 1948 volgde ik het 3de jaar cursus
Farmacie in Gent. We werden uitgenodigd door de faculteitskring van Amsterdam voor een week.
Stel u voor, dat hier overal guldens tegen 7 frank konden aangekocht worden, terwijl zij officieel 20

frank waard waren. Drie medestudenten schaften zich een nieuw kostuum, schoenen, enz. Aan de
grens hadden zij wel wat problemen, maar die werden op studentikoze manier opgelost.
(Bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Heide vertelt voortaan bewaard in de “erfgoedbibliotheek”
Deze week hebben wij de toelating gegeven aan
de “erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience”
om alle nummers van “Heide vertelt” op te
slaan, en ter lezing en onderzoek aan te bieden
in het “Dams-portaal”. Zo worden ze leesbaar
en bewaard voor een nog veel breder publiek.
Wie een kijkje wil nemen kan weldra via de
volgende weg terecht:
Wie via de online publiekscatalogus van de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience zoekt op
“Heide” als woord uit titel, of op “Kalmthout”
als geografische zoekterm, kan terechtkomen op deze zonet door mij gecreëerde titelbeschrijving:
https://anet.be/record/lvdopac/c:lvd:15306240/N . Wie dan op de link Online beschikbaar uit de
collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience klikt, komt op de publicatie uit. Neem ook
een kijkje op de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Nogmaals proficiat met uw
publicatie, en veel succes verder! http://www.consciencebibliotheek.be facebook | twitter

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 26 van 27 juni tot 3 juli 2022
We donderen deze week van de juni maand de juli maand in, ook genoemd als hooimaand,
dondermaand, maaimaand en veenmaand. Het is een warme maand maar ook een regenmaand
met een aantal lotdagen over de regen. In juli korten de dagen met 1u16.
29 juni: Petrus en Paulus: “Als Sint-Pieters haantje kraait, komt regenweer ons toegewaaid”.
2 juli: Onze Lieve Vrouw Visitatie: Maria Bezoeking of “kleine Mariadag”: toen Maria hoorde dat
haar nicht Elisabeth een kind (Sint Jan de Doper) verwachtte, ging ze haar opzoeken om haar hulp
aan te bieden. Ook hier spreekt men weer over
regen:
“Regent het op 2 juli, dan regent het nog veertig
dagen”.
“Komt Maria in de regen, nichtje Elisabeth tegen,
duurt zes weken gewis, voor het weer schoon
weerke is”.
Maar laat ons hopelijk maar van de zon genieten,
normaal komt de grootste hitte meestal pas in juli.
Dat is makkelijk te verklaren want de piek in
warmte loopt altijd wat achter op de langste
dagen. Zowel land als water zijn pas in juli opgewarmd tot hun hoogste jaartemperaturen. De zomer
kan dus zeker nog gemaakt worden in juli als dat in juni nog niet het geval was.

De Kalmthoutse Sint-Sebastiaansgilde
Deze gilde is de oudste Kalmthoutse gilde die in archiefdocumenten genoemd wordt. Haar eerste
vermelding dateert uit het jaar 1501, wanneer Joes Couwenberch deken was van “Sinte
Sebastijaenen van Callemthout”. Vermits de handboog in Kalmthout al in 1463 gehanteerd werd,
menen we het ontstaan in de 15de eeuw te mogen situeren. Omstreeks 1520 had de gilde een eigen
altaar in de kerk, en ook in 1642 werd in de nieuwe kerk een Sint-Sebastiaans-altaar opgericht in de
rechter zijbeuk. Dirck Bussers, een deugdzaam en rechtschapen man, schonk een beeld van de H.
Sebastianus dat op zondag 5 oktober 1642 gewijd werd en op het altaar werd gezet. Het altaar werd

in 1643 versierd met een schilderij. In 1755 was dat altaar er nog. De
feestdag van de gilde valt op 20 januari (HH. Fabianus en Sebastianus).
Op die dag werd door de pastoor een mis opgedragen aan het
gildealtaar. Op het einde van de 18de eeuw waren er zelfs 3 missen. In
1713 werd door Willem van de Velden, herbergier in De Sweep, een
groot “Schietspel” ingericht in Kalmthout met toestemming van de
hoofdgilde van Brabant in Leuven. Er werden 20 prijzen ter
beschikking gesteld, alle bestaande uit tinnen huisraad. De
schietingen vonden plaats van 2 mei tot 18 juli 1713. De schutters
moesten duidelijk hoorbaar roepen eer ze gingen schieten: “eenen
Schutter eer hij sal schieten, sal ghehouden zijn een roep te doen om
alle ongelucken te verhoeden”. De doolhof van de gilde lag oostwaarts
in het dorp, een lange strook grond ten noorden van het Pannenhuis
langsheen de grote baan. Het bleef in gebruik tot aan de Franse tijd.
In 1755 werd Huybrecht Palsen, hoofdman aangeklaagd omdat hij 4
ongehuwde mannen in de gilde had, iets wat op het platteland sinds 1701 door Filips V van Spanje
verboden was. De vier: Peeter Vijandts, Peeter Stevens, Steven van de Wouwer en Andries
Willemen, bougeerden niet en in 1756 werd de zaak doorgespeeld aan 2 Antwerpse advocaten. Op
7 december werd het gildeboek met ledenlijst bij de Kalmthoutse schepenen ingeleverd, waarna de
procedure schijnbaar werd stopgezet. De “breuk” van de gilde, met zilveren schildjes, is nog steeds
bewaard. Ook bezit de gilde nog een oud Sint-Sebastiaansbeeld en een koningsstaf, bekroond met
een zilveren vogel die met open gespreide vleugels op een rond voetstuk staat. Hierin is het wapen
van abt Godfried Hermans aangebracht, wat doet vermoeden dat de staf een 18de-eeuws geschenk
is van Hermans aan deze gilde. De Sint-Sebastiaansgilde telde in 1996 nog een 18-tal leden en was
in het jaar 2020 vijfhonderd jaar jong. Maar de voorzitter werd ziek en twee jaar geleden stopte de
oude gilde met zijn activiteiten en bestaan, na het overlijden van hun voorzitter Wim Heestermans.
Men vertelde mij dat er een verschil is in de klederdracht met de andere schuttersgilde Sint-Joris.
Dit ziet men aan de sluier die men over de kiel draagt. Bij de Sint-Sebastiaansgilde is deze in
plooivorm gestreken en bij de Sint-Jorisgilde is deze volledig egaal zonder plooien. Vroeger, begin
jaren ’60, kreeg ik van mijn bomma (zuster van Leon Ansoms) een aandenken. Wat de betekenis
was kon ik toen helemaal niet weten, noch vermoeden. Dit aandenken werd door mij bewaard, in
een doosje gestoken en verder? Toen ik, meer dan twee jaar geleden gestart ben met opzoekingen
in veel oude foto’s en documenten, om mijn boek te schrijven, kwam ik deze foto tegen (3). Hierop
herkende ik direct mijn aandenken. De zoektocht naar dit medaillon kon beginnen en werd ook
gevonden: “De zilveren papegaai” (in 50 gram zilver) werd toegekend door de Hoge Gilderaad als
erkenning en uitgereikt aan een gildebroeder die 35 jaar lid is van deze gilde. Leon Ansoms, nonkel
van mijn vader, geboren en getogen in de Dorpstraat, ouderlijk huis Wijk B, n°36, café “In de Bijl”
en wagenmakerij te Calmpthout. Daar werkte Leon eerst om later postbode te worden, den dikke
Leon genoemd of den facteur. Leon wist alles over en van iedereen door het voorlezen van de gele
briefkaarten aan veel mensen. Als gekende dorpsfiguur werd hij ook lid van de schuttersgilde. In het
jaar 1919 legde hij zijn eed af als gildebroeder. Zijn vader (of mijn overgrootvader) Joannes Baptiste
Ansoms was secretaris van deze gilde, van 1900 tot aan zijn dood in 1918. Leon Ansoms werd ook
deken-secretaris van 1919 tot 1923. Hij is gestopt met boogschieten in 1949 maar tot zijn dood in
1957 bleef hij deel uitmaken van het bestuur.

Leon met zijn vader aan het werk voor de wagenmakerij en café
“de Bijl”, Dorpstraat- wijk B n°36
makerij en cafe “De Bijl” aan de Sint-Jacobskapel,
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Uit de ‘Caerte” van 1671 met gildebroeder Leon
Ansoms n°14

Overlijdensprentje Leon 1886-1957

(bijdrage van Paul Witters, volgende week deel 3: ”De kolverniersgilde”

De winnaar van de prijsvraag!
Vorige week stelde wij een vraag waarbij een
waardebon van 30 euro kon gewonnen
worden geschonken door café ’t Centrum,
Heidestatieplein. De vraag was om ons de
familienaam te geven van de eerste uitbater

van het café/parochiecentrum. Het juiste antwoord dat werd verwacht was de familie : Taubert. Uit
de juiste antwoorden zal Kathleen Goffin volgende week een winnaar trekken.
TIP: nu vandaag vanaf 10u fietsen voor de kade!

Uit de oude doos:
Bij het schrijven van geschiedenis stuit men soms op verhalen, anekdotes en nog zoveel meer. Zo
ook bij het samenstellen van mijn boek rond de sportgeschiedenis van Kalmthout. Vooraleer
hierover kan geschreven worden vraagt het heel wat tijd om na te gaan of dit alles wel klopt. Zo
wees ons iemand op het feit dat Kalmthout in zijn geschiedenis ook een zeer goede biljarter heeft
gekend, namelijk Clement Van Hassel (°16 maart 1920). Wij vinden in zijn bibliografie nergens terug
dat Clement Van Hassel een Kalmthoutenaar was. Het enige wat een link zou kunnen zijn is dat er
destijds in Kalmthout een herberg was “In de klok” (waar nu Vers-markt Andre is gevestigd)
uitgebaat door Clement Van Hassel en Johanna De Bondt en dat het café na de dood van Clement
werd verder gezet door zijn zoon Jozef Van Hassel, ook wel “Jef den bakker” genoemd, zowel hij als
zijn vader waren naast cafébaas ook bakker. Was de Clement Van Hassel die wij terugvonden de
grootvader (vader??) van de biljarter, het zou kunnen als we de leeftijden vergelijken. Is er iemand
die hierover meer weet en een link kan leggen naar deze bekende Antwerpse biljarter??

Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. Verschijnt wekelijks digitaal op
zondagmorgen.
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