
 

 

 

Beeld als herdenking aan de heldinnen van WO I 
Op zaterdag 28 mei werd ter hoogte van de Korte 
Heuvelstraat, bij de toegang naar de Kalmthoutse Heide, 
een beeld onthuld. In de onmiddellijke buurt van de 
“doodendraad” en de nieuwe brandtoren werd het 
geplaatst. De Kalmthoutse kunstenaar Raf Thys maakte het 
beeld. Het was een idee van zijn inmiddels overleden 
echtgenote Riet Van den Bleeken. Zij dacht eraan iets te 
doen voor de vele vrouwen die tijdens wereldoorlog één 
actief waren in het verzet tegen de Duitse overheerser, zo 
ook haar grootmoeder Mieke Boden. Riet heeft zelf de 
plaats uitgekozen waar ze de herinnering wilde plaatsen, 
spijtig genoeg heeft ze dit niet meer mogen meemaken. 
Haar man, kunstenaar Raf Thys, ging met de ideeën van Riet 
aan de slag en maakte een mooi bronzen beeld. Geplaatst 
op een mooie sokkel prijkt het beeld nu in de Kalmthoutse 
Heide.  
Tentoonstelling: 

Naar aanleiding hiervan loopt in de balkenzaal van het Arboretum een tentoonstelling over het 
verhaal van de Kalmthoutse heldinnen die brieven smokkelden, vluchtelingen begeleiden tot aan de 
elektrische draad om zo via Nederland te ontkomen of spionageopdrachten vervulden. Velen 
werden gearresteerd en kwamen in de gevangenis terecht. De tentoonstelling is nog vrij 
toegankelijk vandaag zondag 5 juni en maandag 6 juni telkens van 12 tot 17u. Vandaag kan je ook 
nog deelnemen aan een gegidste wandeling, start is om 13u30 aan het station van Kalmthout. 
Tijdens deze wandeling kan je luisteren naar boeiende verhalen rond dit thema. De wandeling is 
gratis maar als je mee wil registreer je dan nog even via www.clubkalmthout.be  

Opnieuw Hoevefeesten! 
Heel wat activiteiten die we jaarlijks gewoon waren mee te maken hebben we even moeten missen 
maar één voor één komen ze terug op de agenda. Na de straatfeesten dit weekend maken we nu 
plaats voor de Hoevefeesten de eraan komen. Op 17, 18 en 19 juni is het zover. Vrijdagavond wordt 
er gestart met de tractorwijding gevolgd 
door het boerenbal met Dj Leo Guns en de 
Kalmthoutse groep “The Egss”. Die avond is 
er ook de mogelijkheid om een  ballonvaart 
mee te maken. Zaterdag staat in het teken 
van activiteiten voor de kinderen en op 
zondag zal iedere bezoeker kunnen genieten 
van attracties, landbouwberoepen en het 
kettingzaagsculpturenfestival. De feesten 
gaan door in ’t Cruysackershof, Kruisbos 17 
en worden georganiseerd door de Landelijke 
gilde van Kalmthout. Wie interesse heeft om 

Heide vertelt                       nummer: 127                          5 juni 2022 

http://www.clubkalmthout.be/


deel te nemen aan een ballonvaart kan dat mits het betalen van 125 euro en vooraf in te schrijven. 
Hiervoor kan je terecht bij Jos Arnouts via mail jos.arnouts@skynet.be of telefonisch: 
0497/44.85.53. 
Catherine Dior, vrouw vol verzet! 
Bob Autricq stuurde ons een verhaal over een verzetstrijdster die wereldbekend werd als Mis Dior, 
in een tweetal afleveringen laten we jullie het verhaal na (vandaag het eerste deel). 
Catherine, van verkoopster tot verzetsheldin: 
De hele wereld denkt bij Miss Dior aan een parfum, maar de geur verwijst naar een vrouw van vlees 
en bloed. Het leven van Catherine Dior leest als een boek: van verkoopster tot verzetsheldin, van 
Ravensbrück naar de rozenvelden van Grasse. Het goede nieuws: dat boek is nu ook geschreven. 
Iets meer dan elf jaar geleden, tijdens opzoekingswerk in de archieven van Maison Dior, begon de 
Britse journaliste Justine Picardie zich te verdiepen in de buitengewone levensloop van Catherine, 

de zus van Christian Dior. "Het klinkt wat 
vreemd, maar het was alsof ik plots haar 
aanwezigheid voelde naast mij", vertelt 
ze. "Telkens als ik over iemand schrijf, 
gebeurt dat. Het is als een spook dat in 
mijn leven komt en mij niet meer verlaat. 
"Het vergde jaren van onderzoek om het 
bijzondere parcours van deze uiterst 
discrete Dior-'muze' na te gaan. Om haar 
leven te vertellen, en via haar ook het 
verhaal van een tijdperk, stapte de 
schrijfster - die ook een biografie van Coco 

Chanel schreef - in de voetsporen van de latere Miss Dior. Een voor een bezocht ze de plaatsen die 
een rol speelden in het leven van Catherine. Van villa Les Rhumbs in Granville (Normandië), nu het 
museum Christian Dior, tot het domein Les Naÿsses in de heuvels rond Grasse, waar zij tot het einde 
van haar dagen rozen en jasmijn teelde. Heel belangrijk uiteraard waren ook het appartement in de 
Parijse rue Royale, waar ze bij haar broer schuilde tijdens de oorlog, en de rozentuin van 
Ravensbrück, het concentratiekamp waarheen de jonge vrouw in augustus 1944 werd 
gedeporteerd, samen met andere Franse verzetsvrouwen. Ze kreeg er het registratienummer 
57813. Nochtans deed niets vermoeden 
dat Ginette Dior - het was haar broer 
Bernard die, toen ze nog een baby was, 
besliste om haar bij haar derde 
voornaam, Catherine, te noemen - zo'n 
bewogen levensloop zou kennen. Ze 
was de jongste in een gezin met vijf 
kinderen. Ze werd geboren in een 
burgerlijke familie die fortuin had 
gemaakt met kunstmeststoffen. Al snel 
werd ze de lievelingszus van Christian. 
Met haar moeder Madeleine deelde zij 
een uitgesproken liefde voor tuinieren 
en vooral voor het telen van rozen. Een 
strenge opvoeding moest Catherine klaarstomen voor een g oede partij en een huwelijk in de betere 
kringen van Normandië. Maar de economische crisis van 1929 leidde tot het faillissement van vader 
Maurice. Hij verloor daarbij niet alleen zijn fabriek, maar moest ook het familiehuis verkopen, 
slechts enkele maanden na het plotse overlijden van zijn vrouw in 1931. Catherine was toen 
veertien. In één klap stortte haar wereld in elkaar en kwamen alle zekerheden op de helling te staan. 
"Niemand wil dergelijke dingen meemaken op die leeftijd," schrijft Justine Picardie, "maar het was 
juist de manier waarop Catherine met die uitdagingen omging die haar toekomst bepaalde. 
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Sommigen zouden eronderdoor gaan, maar Catherine oversteeg de moeilijkheden waarmee ze 
geconfronteerd werd. Ze schudde de conventies van zich af, bevrijdde zich van de rol die 
voorbestemd was voor een meisje van goede komaf. Ze had geen andere keuze dan te proberen 
haar eigen kost te verdienen. Het is die duur verworven vrijheid die van haar zo'n moderne heldin 
maakt."  
DE VERLOREN ZUS:  
De familieleden dankten hun redding aan Marthe Lefebvre, de trouwe gouvernante die zij “ma” 
noemden en die hen nooit zou verlaten. Zij hielp hen om zich in Callian in de Provence te vestigen, 
in een spartaans uitgeruste herenboerderij ('mas') die later het huis van Catherine zou worden. 

Maar in die tijd verveelde het jonge meisje zich 
op het platteland en ze trok naar haar broer 
Christian in Parijs. De ex-student politieke 
wetenschappen werkte in die tijd freelance. Hij 
presenteerde zijn schetsen eerst aan Edward 
Molyneux, voor hij voltijds werd aangenomen 
door Robert Figuet. Catherine werd als 
verkoopster van handschoenen en hoeden, of 
poseerde als model voor de eerste ontwerpen 
van haar broer. De twee leidden een wij 
onbezorgd bohemienleven. Maar dat was 

helaas van korte duur. In 1939 wordt Christian opgeroepen. Pas na de capitulatie zal hij Catherine 
in Callian vervoegen. Samen beginnen ze met het telen van groenten die ze twee keer per week 
verkopen op de markt van Cannes. Het is daar dat zij in 1941 de man van haar leven leert kennen. 
Hervé des Charbonneries is een elegante, charismatische man. Verzetsstrijder van het eerste uur, 
getrouwd, vader van drie kinderen. Het is liefde op het eerste gezicht tussen de twee fervente 
vrijheidsstrijders. Hervé zal nooit scheiden, maar zijn relatie met Catherine blijft niet geheim. 
"Laurent, een van de kleinzonen van Hervé, heeft mij verteld dat hij als kind vaak op bezoek ging bij 
het koppel en dat hij Catherine beschouwde als een grootmoeder, net als Lucie, de vrouw van 
Hervé", vertelt Justine Picardie. "Hervé en Catherine zijn overigens dicht bij elkaar begraven. Een 
liefdesrelatie met een getrouwde man was voor Catherine in zekere zin ook een daad van verzet 
tegen het patriarchale en autoritaire regime van Vichy." Catherine sluit zich aan bij het 
verzetsnetwerk F2, onder de codenaam Caro, en wordt verbindingsagent. Gezocht door de Gestapo, 
vlucht ze in maart 1944 naar haar broer in Parijs. Christian is officieel niet op de hoogte van wat zij 
doet, ook al heeft hij zijn vermoedens. Hij werkt voor een industrie die maar kan overleven door 
handel te drijven met de Duitsers en de mannen en vrouwen die hen steunen. Zijn zus wordt op 6 
juli 1944 aangehouden en naar de rue de la Pompe 180 gebracht, waar ze gruwelijk wordt gefolterd 
door Friedrich Berger en zijn Franse helpers, onder wie een vrouw, Denise Delfau, belast met het 
optekenen van de bekentenissen van de gefolterde gevangenen. Maar Catherine zal haar vrienden 
nooit verraden en redt op die manier 
het leven van de netwerkleden die 
nog op vrije voeten zijn, onder wie 
haar minnaar Hervé en haar beste 
vriendin Liliane Dietlin. Enkele weken 
later wordt ze op de trein gezet en 
gedeporteerd naar Ravensbrück. 
"Zoals veel overlevenden van de 
kampen heeft Catherine nooit veel 
verteld over wat ze heeft 
meegemaakt", zegt Justine. "Om die 
vreselijke maanden in het kamp te 
kunnen beschrijven heb ik 
getuigenissen doorgenomen van 



vrouwen die daar samen met haar waren en dezelfde wreedheden hebben ondergaan. Met dit 
verhaal wilde ik een stem geven aan al die vrouwen die in de loop van de geschiedenis het zwijgen 
werd opgelegd. Omdat ze daar gestorven zijn of omdat niemand na hun terugkeer hun verhaal wilde 
horen. Christian leed erg onder de verdwijning van zijn zus. Het is moeilijk om je voor te stellen hoe 
hij er in mei 1945, minder dan twee jaar na Catherines terugkeer, in slaagde zijn couturehuis op te 
richten. "Toen zij uit de trein stapte, herkende hij haar niet", vertelt Justine Picardie, tevens 
voormalige hoofdredactrice van Harper's Bazaar. "Zodra bekend was dat zij gearresteerd was, 
stelde hij alles in het werk om haar terug te vinden. Het scheelde maar enkele uren of hij was er, 
dankzij de tussenkomst van de Zweedse diplomaat Raoul Nordling, in geslaagd om haar uit de trein 
te halen. Zolang zij weg was, leek het alsof ook zijn leven was opgeschort. Het was pas na haar 
terugkeer dat hij zijn creativiteit ten volle kon uitleven. Vaak heb ik mij tijdens mijn opzoekingen 
afgevraagd hoe die man zoveel schoonheid heeft kunnen creëren na zoveel gruwel. Ik denk dat het 
zijn manier van verzet was. Zelfs in een hel als Ravensbrück bleven gevangenen tekenen en 
schilderen, met gevaar voor eigen leven. Net omdat schoonheid ons humaan maakt."  
(Foto 1: Hervé des Charbonneries en Catherine Dior tussen de bloemen die ze kweekten in 1957; Foto 
2: vlnr: Hervé des Charbonneries, Catherine, Christian Dior en “ma” Marthe Lefebvre in 1945; Foto 
3: Catherines lidmaatschapskaart van de vereniging van Ravensbrück-gedeporteerden; Foto 4: 
portret van de vijf kinderen Dior: Catherine, Bernard, Jacqueline, Christian en Raymond. Het verhaal 
wordt volgende week vervolgd) 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters) 
Week 23 van 06 juni  tot 12 juni 2022 
8 juni: Sint Medardus, patroon van de parapluverkopers. 
Acht juni is een beruchte naamdag, die van Sint-Medardus. 
De eerste helft van de maand volgen de regenheiligen 
mekaar snel op. Ook verder in de maand juli vinden we er 
nog diverse terug: Sint-Medardus vormt een kwartet van 
vier regenheiligen, samen met Sint-Godelieve op 6 juli, Sint-
Margriet (van Antiochië) op 20 juli en Sint-Magdalena op 22 
juli. Sint Medard heeft wat met regen. Men beweert dat op 
het moment van zijn dood, zijn ziel het lichaam verliet, en 
de hemelen zich openden, waaruit een warme weldadige 
regen begon te vallen, veertig dagen lang. Dat was op dat moment zeer welkom, want er had een 
langdurige droogte geheerst en de mensen dreigden om te komen van de dorst. Vandaar dat men 
ook meende dat aan Medardus bij zijn komst in de hemel de zorg voor de regen werd toevertrouwd. 
Als het tijdens het werk op het land plotseling begint te gieten, zeggen de boeren onder elkaar: "Sint 
Medard geeft zijn veulentjes weer te drinken" [C'est de nouveau Saint Médard qui abreuve ses 
poulains]. Zijn invloed op langdurige regen in de zomertijd was berucht; hij stond bekend als 'Sint 
Medardus, “grote pisser” of ook nog “Lauwke de zeiker”. Dit blijkt ook uit allerlei legendes en 
verhalen en uit de weerspreuken van vroegere tijden. Naast de legendes die hierboven al ter sprake 
kwamen, zijn er nog andere volksverhalen die hiervoor een verklaring proberen te geven. Zo wordt 
er verteld dat ergens in een parochie op Medardusdag een processie werd gehouden, waarin zijn 
beeld door twee mannen op een draagstel werd meegevoerd. Maar plots begon het hard te regenen 
en iedereen, van misdienaar tot pastoor, werd zo doorwaterd dat men de plechtigheden liet voor 
wat ze waren en men vluchtte naar huis.  Het Medardusbeeld bleef onbeheerd onder een haag langs 
de weg achter. Pas na veertig dagen schoot het de beide dragers weer te binnen dat Medardus nog 
steeds buiten stond. Men ging hem halen en zodra hij weer op zijn droge plekje in de kerk stond, 
hield het op met regenen. Sindsdien herinnert Medardus vanuit de hemel zijn vereerders op zijn 
eigen manier aan dit beschamende voorval, en die vereerders voelen nattigheid... 
       “Als het op Sint-Medardus regent, regent het zes weken lang alle dagen” 
       “Als Medardus pist, pist het zes weken lang”. 
       “Als Sint-Medardus zijn sluizen openzet is het zes weken uit met de pret”. 
 



10 juni: Sint-Margaretha van Schotland. Na de eerste te duchten waarschuwing van Sint-Medardus 
volgt er meteen een tweede: “Geeft Margriet geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn”. 
Nog niet overtuigd? Dan is er op 11 juni Sint-Barnabas: “Regent het op Sint-Barnabas, dan zwemt 
de oogst in een waterplas” of “Valt op Sint-Barnabas veel nat, dan zwemmen de druiven tot in het 
vat”. Mijn grootvader was 30 jaar lang op post als waarnemer voor het KMI, elke ochtend en avond 
werden deze metingen in een speciaal boekje van het KMI genoteerd en opgestuurd. Hij had ook 
heel veel “oude” weerspreuken. Veel van deze spreuken zijn gebaseerd op de vroegere ervaringen 
van de boeren op het platteland en hielden veel rekening met het weer. Dat deze soms niet of wel 
juist zijn heeft ook te maken met veel bijgeloof. Maar deze van afgelopen woensdag 18 mei zat er 
juist op: “Het onweer in de schone mei, doet ’t koren bloeien op de hei”. Eindelijk kregen we in Heide 
op maandag 16 mei regen, dit was geleden van 6 april of een droogte periode van 6 weken. Deze 
regen was meer dan welkom en we kregen 5 mm, gevolgd door hevige onweders op woensdag 18 
mei met 21 mm regen. Het overzicht van mei 2022: 
Een zonnige en warme lentemaand: 
 

 
Normaal = 198,17 uren 
In Heide = 239,34 uren 

 
Normaal = 59,7 mm 
In Heide = 81,0 mm 

 
Normaal = 13,9 °C 
In Heide = 15,2 °C 

We kregen dus een zonnige maand mei met naar het einde toe voldoende neerslag. Als we deze 
hoeveelheid regen vergelijken met vorig jaar mei, toen viel er 148,00 mm !!! De periode van 
ongeveer 6 juni tot 20 juni wordt de “schaapscheerderskoude” genoemd. Het is een statistisch 
gegeven dat het in deze periode dikwijls koel en nat kan zijn. Het kan vergeleken worden met de 
IJsheiligen, de koele dagen rond half mei. De naam “schaapscheerderskoude” komt niet uit de lucht 
vallen. Het is de tijd waarin de schapen geschoren worden. Dat gebeurt precies dan omdat het veelal 
een paar weken minder goed weer is. Op die manier kan de nog tere huid van de schapen wennen 
aan de zon zonder dat deze schapen zich direct verbranden. Nog een quote van Frank Deboosere 
(de Standaard 27 mei): “Servaas, Pancreas en Bonifaas zijn IJSJESheiligen geworden, in plaats van 
IJsheiligen” 

Kalmthout kent zijn wielerkampioenen! 
Het kampioenschap van Kalmthout wielrennen dat vorige week werd betwist werd ondanks de 
mindere weersomstandigheden toch nog een bescheiden succes. Eénenvijftig Kalmthoutenaren 
klommen op de fiets om met elkaar in de strijd te gaan en ieder in zijn categorie succes te boeken. 
Wij geven in deze uitgave de namen van de eerste drie van iedereen reeks: 
+55 
1.Joris Dirven 
2.luc Pannekoek 
3.Dirk De Ruysscher  
 
+45: 
1.Roel Stassen 
2.Erik Peelman 
3.Lukas Jacobs 
 
dames: 
1.Caren Commissaris 
2.Micha Prinsen 
3.Kim Moens  



+35 jaar 
1. Alexis Krug  
2.Timothy Van Geel 
3.Arvid Vanwesenbeeck  
 
-35 jaar 
1.Joeri Lambrechts 
2. Kevin Ysenbaardt 
3.Kevin Van der Mast  
Dat meedoen heel 
belangrijk was toont de 
laatste foto in de rij, het 
is deze van Dirk (Witte) 
De Valckeneer die al vele jaren deelneemt aan het Kalmthoutse kampioenschap! 

Uit de oude doos! 
Vorige week publiceerden we 
een foto van café Kijkuit, deze 
week publiceren we een foto 
van een ander gebouw wat 
ook voor vele mensen 
herinneringen zal ophalen. 
Langsheen de Putsesteenweg 
was er “den Buizerd”, en 
restaurant met aan de potten 
de legendarische James 
Tolemei. Naast zijn restaurant 
gidste James vanuit zijn 
achtertuin ook wandelingen 
in de Kalmthoutse Heide en 
een tijd lang gaf hij zelfs een 

tijdschrift uit. Ongetwijfeld zijn er ook mensen die over de aanwezigheid van dit restaurant en zijn 
uitbater interessante verhalen kunnen vertellen, laat ze maar komen! 
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