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ken met de oude brug over de vaart en het sas, 
aan de rechterzijde het begin van de Mechel-
sesteenweg, achter de huizen zien we de schoor-
stenen van papierfabriek L. De Naeyer. Dit beeld is 
al vele jaren uit het Willebroekse straatbeeld ver-
dwenen. 

Editie 
Jaargang 12 | nr. 1 | januari-februari-maart 2017  
 
Werkten mee aan dit nummer 
Gary Mantiers 
Emiel Geens 
René Pattyn 
Annie Van Dessel 
Leon Bernaerts 
Natalie Geuens 
 
Vormgeving 
Natalie Geuens 
 
Eindredactie 
Annie Van Dessel 
René Pattyn 
 
Verantwoordelijke uitgever 
Annie Van Dessel 
Voorzitter 
Tisseltsesteenweg 92 
B-2830 Willebroek 
 
Redactieadres 
Molenweg 24 
B-2830 Willebroek 
info@vaertlinck.be 
www.vaertlinck.be 
 
ISSN 1782-2785  
Koninklijke Bibliotheek van België - Wettelijk depot nr. 
D/2011/12484/5 
 
 Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van teksten of beeldmate-
riaal kan slechts gebeuren mits schriftelijke toelating van de auteur en 
vermelding van het tijdschrift Vaertlinck Contact, jaargang en nummer. 
Elke auteur is individueel verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of 
haar artikel.  

Gegroet, beste abonnee! 

Hartelijk dank voor het opnieuw abonneren op 
onze 12de jaaruitgave. 
Aan onze trouwe sponsors een welgemeende … 
DANK U WEL ! 
Zonder u, kunnen wij dit tijdschrift niet aanbieden 
aan deze democratische prijs. Immers … koken 
kost geld! (en drukken ook) 
 
Terwijl we bovenstaande intikken, vriest het bui-
ten, ook gedurende de dag. Gelukkig liggen de we-
gen er droog bij en zitten wij warm binnen onder 
dak. 
Als u dit tijdschrift leest, wensen wij, dat een pril 

lentezonnetje u (achter glas) mag verwarmen.  
 
We beloven, zoals steeds, een interessante varia-
tie te brengen over uiteenlopende onderwerpen 
uit ‘de tijd van toen’. 

En uiteraard kunt u in dit eerste tijdschrift van 
2017 de ‘vervolgverhalen’ verder lezen van vorig 
jaar. 

De oorlogsbelevenissen van de jonge kerel, Geor-
ge Dezaeger, lieten ons ook niet onberoerd. 

Het wel en wee van KWSV wordt verder uit de 
doeken gedaan. 

Wat de felle schoolstrijd in de 19de eeuw betreft … 
een nieuw vervolgverhaal wordt opgestart! Hier-
over is zoveel te ontdekken omdat we ook de ge-
meenten rondom ons belichten. 

 Veel leesplezier, 
De redactie  
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Biljartclub “Den Bara” – Willebroek 
Biljartclub “Den Bara” ter gelegenheid van hun jaarlijks teerfeest. 
De vereniging had zijn thuisbasis in de August Van Landeghemstraat 27 te Willebroek. 
Zij werden in de watten gelegd door het echtpaar Fons Reveraert en zijn echtgenote Martha. 
In de Willebroekse biljartcompetie hadden zij als gedeelde tegenstanders de mannen van Het Molenhuis, 
De Vlierboom en het Volkshuis. 
Op de foto herkennen wij: laatste rij v. l.n.r. Çois Person, Marcel Van Muylder, Marcel De Groof, Charles 
Moens, Nelle van de smet en Ture Lombaerts. 
Middenste rij: Roger Reveraert, Freddie Hellemans, Çois Moens, Gustave Marivoet, Frans van de Witten 
bol, Van Reck en Çois Van Malder. 
Vooraan: Vic Andries, Fons Reveraert, politiecommissaris Frans Hellemans, Jaak De Vries, Jommeke Goos-
sens, Ture Eeraerts en Frans Verlinden. 

Foto en tekst: Gary Mantiers. 

Vroeger “Den Bara” nu anno 
2016 ’t Vervolg, uitgebrand 
november 2016, 
gelegen in de August Van 
Landeghemstraat.  
Foto: René Pattyn 
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Uit de archieven 

Goed verduisteren was een echt creatief werkje in die tijd. Geen spleetje licht mocht buiten te zien 
zijn. Onder de bezetting hadden de Duitsers de lichtverduistering ingevoerd, verduistering was (voor 
de Duitser) niet zozeer gewenst uit angst voor bombardementen, maar voornamelijk om het navi-
geren voor de vijand te bemoeilijken. Ook na 4 September 1944 - de bevrijding van Willebroek - 
bleef de verduistering van kracht op bevel van het gemeentebestuur. Men wilde bombardementen 
voorkomen en Duitse verkenningsvliegtuigen desoriënteren. De Duitsers waren immers nog niet 
verslagen en hadden nog wel degelijk een (verzwakte) luchtmacht.  De verduistering werd pas stop 
gezet bij de overgaven van Duitsland in mei 1945. (afb. GAW) 
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 Onderwijsperikelen in 1879 en volgende jaren:  
beslissingen, gevolgen, getuigenissen. 
Goed, degelijk onderwijs vinden we allemaal belangrijk voor een optimale opvoeding van onze kinderen. 
Daarom wordt er ook zoveel aandacht aan geschonken. Veel energie en tijd kruipt er in de discussies om 
tot een evenwichtig akkoord te komen tussen de verschillende benaderingswijzen en belangengroepen. 
Het kan zelfs tot een openlijke strijd komen tussen politieke partijen, schoolnetten of godsdiensten die 
ieder hun overtuiging willen doordrukken. De voorbije maanden, en eerder, hebben we daar staaltjes van 
vernomen via de media. 

De “Schoolstrijd” van 1950 herinneren we ons nog wel. Pas na 8 jaar werd er vrede gesloten tussen het 
officieel en het vrij (katholiek) onderwijs. Maar dat was de tweede schoolstrijd. De eerste werd gestreden 
in 1879 alhoewel er reeds vroeger fel gepalaverd werd over het onderwijs (wet van 1842). Maar in 1879 
ging het er heftig aan toe. 

Onder de vrijzinnige regering Frère- Orban (1879-84), waar veel vrijmetselaars deel van uitmaakten, werd 
onder het nieuw Departement voor Onderwijs op 1 juli 1879 de zogenaamde “ongelukswet” van P. Van 
Humbeeck doorgedrukt. Vroeger was er in elke gemeente verplicht een lagere school. Gewoonlijk was dat 
een vrije, katholieke school vermits de meeste gemeenten overwegend katholiek waren.  

P. Van Humbeeck  

De mening van deze regering, in maart 1879? “Het onderwijs, ten koste van den Staat gegeven, moet on-
der het uitsluitelijk beheer en bewaking der burgerliijke overheid worden geplaatst” en “men zou niet 
durven beweren dat aan de jeugd ‘de liefde en den eerbied’ onzer vrije instellingen inboezemen de be-
leediging eener godsdienstige overtuiging worden kan”, maar “echter is de eenvoudige aanbieding van 
het wetsontwerp, voor de hoofden en de erkende tolken der katholieke geestelijkheid het sein geworden 
eener ware losbarsting van scheldwoorden en smadelijke aantijgingen”. Moest men die hevige uitvallen 
geloven, dan zou men “niets minder beramen dan de vernietiging van den godsdienst en van het geloof 
der overgroote meerderheid der Belgen”. De waarheid moest hersteld worden “die op eene zoo vreemde 
wijze door de uitvinders van die beschuldigingen wordt miskend” 1. 

Met de nieuwe wet moet nu per  gemeente verplicht een officiële school ter beschikking zijn, het gods-
dienstonderwijs moet buiten de normale lesuren gegeven worden en dit zelfs op uitdrukkelijk verzoek van 
de ouders. De geestelijkheid mag het onderricht geven, indien ze dit wil. Indien niet, dan kan de onderwij-
zer er zich mee belasten, maar hij kan er niet toe gedwongen worden. Hij moet er vrijwillig in toestem-
men. Anders kan een bevoegd persoon belast worden “de lessen der kinderen te doen opzeggen”. De on-
derwijzers moeten een diploma van een rijksnormaalschool kunnen voorleggen om in dienst te treden. 
Men wil een onzijdige, geen katholieke school. 

 
1  Memoriaal van Administratie der provincie Antwerpen , jaar 1879, p. 175-189.  

 



  5 

Onvermijdelijk, maar voorspelbaar, wordt door de katholieke kerk onmiddellijk gereageerd tegen de voor-
gestelde verordeningen. Vooral de bisschoppen en priesters reageren er furieus tegen en dit “voor de 
schone ziel van het kind”. De reactie van onderwijzers en bevolking is niet eenduidig. Die van de bisschop-
pen des te meer. De strijd is begonnen!  

Een herderlijke brief wordt gemeenschappelijk door de Belgische bisschoppen uitgegeven waarin ze in 
hevige bewoordingen hun afkeer ventileren zoals: “Het Staatsbestuur heeft zich zoo verre niet kunnen 
vergissen van te gelooven dat uwe bisschoppen er de hand zouden toe leenen om de bedriegerij te doen 
gelukken, maar het hoopt door dit aanbod , hoe bespottelijk het ook moge zijn, u te misleiden omtrent de 
kwaadaardigheid zijner onderneming, en u te overtuigen dat het niet op volstrekte wijze het godsdienstig 
onderricht uit de lagere gemeenteschool wil bannen. Maar gij zijt niet eenvoudig genoeg om u zoo te la-
ten bedriegen”. Zeker Jean Baptiste Decrolière, bisschop van Namen2, is reeds in januari 1879 fel tegen 
zulke voorgestelde “goddelooze scholen”.  

Bisschop van Namen  

Intussen worden er door de provincie in veel gemeenten nieuwe onderwijzers voor die officiële scholen 
benoemd. Enkele voorbeelden3. De Wachter Jean François, oud-leerling van de normaalschool te Lier, 
hulponderwijzer te Rumst, benoemd op 3 oktober 1878 tot onderwijzer te Heindonk ter vervanging van 
mr. Jacobs, ontslag nemend. Deze De Wachter wordt te Rumst op 5 november 1878 als hulponderwijzer 
opgevolgd door Leon Joseph Van den Maegdenbergh, ook gediplomeerd leerling van de normaalschool te 
Lier. Te Leest wordt Dumont Jean, gediplomeerd leerling van de normaalschool te St. Truiden en hulpon-
derwijzer te Zemst-Laar, op 2 okober 1878 benoemd tot onderwijzer in opvolging van mr. Moortgat, ont-
slag nemend. Coenen Jos, oud-leerling normaalschool van Lier, hulponderwijzer te Heffen wordt daar als 
onderwijzer benoemd op 15 april 1879 ter vervanging van de overleden mr. Theys. 

Op 1 juli 1879 wordt de wet van kracht. De burgemeesters krijgen nu van de Minister van Openbaar On-
derwijs door een omzendbrief 12 juli 1879 geplaatst in het “Memoriaal van Administratie” (nummer 
12680 p.711-721) de opdracht de pastoors te verzoeken zo snel mogelijk te laten weten of zij het gods-
dienstonderwijs in de gemeenteschool willen geven volgens de nieuwe wet. Dat gebeurt in de ons omlig-
gende gemeenten Heffen, Blaasveld, Tisselt, Leest en ook Willebroek. 

2 
Wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste _Decrolière 

3 Memoriaal van Administratie der provincie Antwerpen , jaar 1879, p. 277-279.  
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Te Heffen4, schriftelijk gevraagd door burgemeester Grégoire op 31 juli 1879, reageert pastoor Jaspers 
reeds de volgende dag  dat het hem “overeenkomstig den herderlijken brief van de Hoogweerde Bis-
schoppen van België niet mogelijk is het godsdienstig onderwijs in de school der gemeente te geven”. 

Handtekening burgemeester Grégoire  

Een vriend (priester?) stuurt hem een geresumeerde vertaling van een circulaire van het bisdom Namen 
die hij zinnens is te Mechelen bij Mme Van Velsen te laten drukken en met de vraag of hij er meer moet 
laten drukken zodat het goedkoper wordt en of hij hetzelfde ook aan de pastoor of onderpastoor van 
Leest wil vragen. Deze brief geeft goed weer hoe de kerkelijke overheid reageert tegen de nieuwe situa-
tie. 

 De aanhef is als volgt: “Katholieken, Men wil u bedriegen en verleiden door allerlei omzendbrie-
ven”. Verder: “Men wil U wijsmaken, dat het nieuw schoolstelsel niet strijdig is met een godsdienst. 
Maar, de Bisschoppen verklaren ons, dat het nieuw schoolstelsel slecht is.. bijgevolg verworpen en ge-
doemd door de H. Kerk. En naar wie moet gij in deze omstandigheid luisteren. Naar de vrijmetselaars, 
de gezworen vijanden van den godsdienst, of naar onze Bisschoppen?... 

De minister wil u doen geloven dat er voor het godsdienstig onderwijs niets zal veranderen?”. 
Maar de wet wordt vervangen “omdat de vrijmetselaars denken daardoor den Godsdienst eenen laat-
sten slag toe te brengen...”. Men wil “den Godsdienst uit het programma van het lager onderwijs en wil 
scholen zonder God oprichten... en al de bedrieglijke uitleggingen van het ministerie zijn niet bekwaam 
ons te doen geloven dat eene school zonder God eene goede school is”.  

Minister Van Humbeeck moet het ontgelden want “tevergeefs komt hij u zeggen dat het kruis-
beeld in de school zal blijven, dat men zal bidden en Catechismus geven zoo als vroeger. – Leugen en 
bedrog! – Dit staat in de wet niet, integendeel, de nieuwe wet verwerpt dit alles en al de omzendbrie-
ven van den minister veranderen geene enkele letter aan de wet...Men wil dus het volk verleiden met 
eene school zonder God als godsdienstig te doen doorgaan”.  

Dat er aan de priesters een lokaal zou aangewezen worden om voor of na de school den Cate-
chismus te geven “Dit is alweer bedriegerij: De liberalen weten wel dat zulks door geen enkelen Priester 
kan noch mag aangenomen worden, en hunne dagbladen zelven hebben dit voorstel openlijk afge-
keurd. De tegenwoordigheid van den Priester en zulke scholen, zou enkel dienen om de mensen te ver-
blinden, als een uithangberd...”.  

De onderwijzer zal niets tegen de godsdienst van de kinderen mogen zeggen: ”Maar  hoe zal 
men weten wat de onderwijzer in zijne school doet? De geuzen van het schoolcomiteit zullen er zich 
zeker niets van aantrekken, integendeel, hoe meer de onderwijzers den Katholieken godsdienst beknib-
belen en verachten, hoe meer zij de achting der geuzen zullen winnen, die, men weet het genoeg , niets 
verlangen dan het cadaver van den katholieken godsdienst te begraven”! 

De bedoeling van de omzendbrieven is: “Kost wat kost de officiele scholen van hunnen dreigen-
den val te redden; het gouvernement verstaat nu, maar te laat, hoe dwaas het gehandeld heeft” en 
ook “de oprichting der nieuwe katholieke scholen beletten” om “zijne scholen een godsdienstig uitwen-
dig (= uiterlijk) wil geven. Meent hij (de minister) dan dat de katholieken dom genoeg zijn om zich in 
zijne strikken te laten vangen?”. Men wil “de katholieken in ’t slaap wiegen. De liberalen zullen zich stil 
houden tot 1880, en indien zij dan in de kiezingen gelukken zullen zij het masker afwerpen en de wet 
strengelijk doen uitvoeren”.  

De katholieke gemeenteonderwijzers wil men gerust stellen en raadt hen aan de Catechismus 
verder te geven, maar heeft het gouvernement de macht “om over die verheven zending te beschik-
ken”? “De onderwijzers weten wel dat zij, in conscientie, geen godsdienstig onderwijs in eene openbare 
school mogen geven” tenzij met goedkeuring van de kerkelijke overheid, dit volgens de wet van 1842. 
En volgens een herderlijke brief weten ze dat ze, eveneens “in conscientie, niet vrijwillig mogen bijdra-
gen tot het onderhoud of het bestaan der officieele scholen... wij zeggen vrijwillig; immers het gouver-
nement heeft meer dan eens verklaard dat de onderwijzer niet kan gedwongen worden om den gods-
dienst te onderwijzen” maar “durft dan nog eene som geld beloven om de onderwijzers aan te zetten 
tot het geven van den Cathechismus!!! Meenen die vrijdenkers dan dat een handvol geld genoeg is om 
het knagend geweten van eenen katholieke gerust te stellen? Wat heeft Judas met zijn dertig zilver-
lingen gedaan?...”. 

4. Veel gegevens komen uit het Parochiearchief van Heffen dat zich op de pastorij bevond. 
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Maar de regering gaat in het tegenoffensief. Als tegenreactie worden bijvoorbeeld wedden van sommige 
geestelijken afgepakt, geld voor de Kerk beperkt, kerkfabrieken streng gecontroleerd, zelfs hoge ambte-
naren worden uit hun job gezet. In 1881 wordt een Commissie voor Schoolonderzoek opgericht waarvan 
de resultaten in 1884 gepubliceerd worden en waarvan we de verkorte vertaling van het Proces Verbaal 
in verband met onze gemeente en omliggende weergeven. 

 

Het vervolg van de onderwijsperikelen in 1879 kunt u 

lezen in onze volgende editie van Vaertlinck Contact 

(tweede nummer van de twaalfde jaargang) 

Leon Bernaerts 

Uit deze gepeperde brief leiden we een zeer gespannen toestand af tussen de wereldlijke en de kerkelijke 
overheid die alle drukkings- en andere middelen gebruiken om de tegenpartij te dwarsbomen. Gevolg: 
problemen bij de lokale overheid, bij de onderwijzers, bij de bevolking, strijd om leerlingen en opleven 
van de bouwsector door oprichting van veel vrije, katholieke scholen. 

Zo reageert het Aartsbisdom Mechelen bijzonder snel. Onderwijzend personeel van de officiële scholen 
en hun leerlingen krijgen geen sacramenten meer. De pastoors krijgen de opdracht in hun parochie een 
vrije lagere school op te richten en er voor onderwijzers te zorgen. Te Heffen wordt reeds op 9 september 
1879 de benoeming bekrachtigd van een nieuwe onderwijzer die door het parochiaal schoolcomité van 
Heffen voor de vrije katholieke school aldaar enkele dagen voordien op 3 september was aangesteld. De 
gelukkige is Josephus Alphonsus Luypaerts (1857-1934).  
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Wel en wee van K.W.S.V. (deel 2) 
4. Periode 1940-1950 

Overzicht van de teruggevonden eindresultaten: 

   Seizoen 1940-1941 Ingevolge oorlogsomstandigheden geen officiële wedstrijden 

   Seizoen 1941-1942 Ingevolge oorlogsomstandigheden geen officiële wedstrijden 

   Seizoen 1942-1943 Overgangsklasse Reeks C  3 28 wedstrijden  36 punten 

   Seizoen 1943-1944 Overgangsklasse Reeks B  4 30 wedstrijden  34 punten 

   Seizoen 1944-1945 Ingevolge oorlogsomstandigheden geen officiële wedstrijden 

   Seizoen 1945-1946 Bevordering Reeks   13 34 wedstrijden  33 punten 

   Seizoen 1946-1947 Bevordering Reeks   11 34 wedstrijden  33 punten 

   Seizoen 1947-1948 Bevordering Reeks    7 30 wedstrijden  30 punten 

   Seizoen 1948-1949 Bevordering Reeks    2 30 wedstrijden  41 punten 

   Seizoen 1949-1950 Bevordering Reeks C   6 30 wedstrijden  35 punten 

De mobilisatie en de tweede wereldoorlog traden in op een ogenblik dat W.S.V. alle troeven in handen 

had om met een gerust gemoed de toekomst in te gaan. De vereniging bezat inderdaad een degelijk op 

elkaar ingesteld elftal. Ook de supporters schiepen de ideale atmosfeer om bergen te verzetten. Maar die 

bergen daagden niet op … want de oorlogsomstandigheden zorgden er voor dat de voorheen goed geor-

ganiseerde kampioenschappen werden teruggebracht tot een noodcompetitie en dito elftallen. 

Bij het hernemen van de regelmatige kampioenschappen in 1946-1947 kende de W.S.V. nieuwe moeilijk-

heden. Het elftal was meestal samengesteld uit beloftevolle jonge spelers die weinig of geen ervaring 

hadden. Men was bovendien ingedeeld in een reeks van 18 ploegen waarvan de 6 laatsten moesten da-

len, mede door het herleiden van de reeksen tot 16 ploegen. Het was te danken aan het heroptreden van 

enkele oudere spelers, waaronder Jef Van de Walle, dat het elftal er slechts op de laatste speeldag in ge-

lukte zich veilig te stellen. 

Zoals de lezer kan merken viel daarna alles terug in de goede plooi en was de W.S.V. voortaan terug te 

vinden in de bovenste helft van de rangschikking. Het zou een periode worden van hoogconjunctuur zo-

wel wat resultaten als publieke belangstelling betrof. 

Het elftal dat u hieronder afgedrukt ziet kunnen we situeren rond 1948-1949. 

We herkennen: verzorger Albert Toen, Desmet (de selder), Louis Van Neck, Kamiel Tack, Leon Lenaerts, 

Staf Spruyt, Antoine De Ron en afgevaardigde Marcel Baeyens. Gehurkt: Frans Van Mol, Noeke Verbrug-

gen, Marcel Van Neck, Rieke Smets en Charles De Borger. 
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 Mededelingen 
 

Archief Vaertlinck 

Centrum Jan Van Winghe, Capt. Trippstraat 33, 2830 Willebroek, lokaal 28. Elke tweede en vierde  
zaterdag  van de maand van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak: rene.pattyn@telenet.be. 
 

Agenda 

5 maart 2017   Devotionaliabeurs (zie hiernaast) 
1 oktober 2017   Devotionaliabeurs (zie hiernaast) 
 

Website 

www.vaertlinck.be 
www.facebook.com/vaertlinck 
 

Meewerken 

Heb je een vlotte pen of wil je op een andere manier een praktische of materiële bijdrage leveren aan 
onze werking, neem dan contact op met ons secretariaat: Molenweg 24, 2830 Willebroek,  
gsm 0477-266 537, rene.pattyn@telenet.be. 
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5. Periode 1950-1960 

Overzicht van de teruggevonden eindresultaten: 

   Seizoen 1950-1951 Bevordering Reeks B   6 30 wedstrijden  32 punten 

   Seizoen 1951-1952 Bevordering Reeks C   5 30 wedstrijden  35 punten 

   Seizoen 1952-1953 Bevordering Reeks D   1 30 wedstrijden  51 punten  

   Seizoen 1953-1954 Derde Afdeling Reeks A  6 30 wedstrijden  32 punten 

   Seizoen 1954-1955 Derde Afdeling Reeks A  7 30 wedstrijden  33 punten 

   Seizoen 1955-1956 Derde Afdeling Reeks A  5 30 wedstrijden  35 punten 

   Seizoen 1956-1957 Derde Afdeling Reeks B  3 30 wedstrijden  37 punten 

   Seizoen 1957-1958 Derde Afdeling Reeks A  8 30 wedstrijden  32 punten 

   Seizoen 1958-1959 Derde Afdeling Reeks   5 30 wedstrijden  38 punten 

   Seizoen 1959-1960 Derde Afdeling Reeks   2 30 wedstrijden  45 punten 

In de sport blijft het ontzettend moeilijk om spelers en elftallen uit verschillende perioden met elkaar te 

vergelijken. Maar toch duren vele ‘W.S.V.-kenners’ beweren dat deze periode wellicht de sterkste voet-

ballers voortbracht. Voor de insiders onder de lezers onnodig te vermelden dat juist voordien W.S.V. twee 

sterkhouders liet vertrekken: nl. Jean Van Steen (naar Anderlecht) en Charles De Borger (naar Racing 

Brussel). 

Toch haalden onze Oranje-Zwarten tijdens het seizoen 1952-1953 onder de kundige leiding van oefen-

meester Charles Baeté de langverwachte kampioenstitel binnen. Wat nog meer vreugdevol stemde was, 

dat dit gebeurde op het terrein van concurrent Braine. (foto hieronder) 

Het was ook tijdens deze periode dat W.S.V. bouwde aan een ijzersterke thuisreputatie. Om te komen 

winnen in de Appeldonkstraat moest men immers van goeden huize zijn, wat niet al te vaak het geval 

was. Jammer dat dit elftal op verplaatsing zo moeilijk kon bevestigen. 

Gelukkig voor de vereniging kon zij terugvallen op een uitstekende jeugdwerking zodat er meestal in 

aflossing voorzien kon worden uit eigen midden. Verschillende jeugdelftallen haalden kampioenstitels en 

leverden uitstekende elementen voor het eerste elftal: De Buyser, Goossens, Aerts, Steenackers, e.a. 

Er valt vooral ook de 2e plaats te noteren tijdens het seizoen 1959-1960 achter het ongenaakbare Turn-

hout, dat in de Appeldonkstraat voor een massa volk nochtans voor de bijl ging! 
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6. Periode 1960-1970 

Overzicht van de teruggevonden eindresultaten: 

   Seizoen 1960-1961 3e Afdeling Reeks   2 30 wedstrijden  36 punten 

   Seizoen 1961-1962 3e Afdeling Reeks A  2 30 wedstrijden  39 punten 

   Seizoen 1962-1963 3e Afdeling Reeks B  8 30 wedstrijden  30 punten 

   Seizoen 1963-1964 3e Afdeling Reeks B  7 30 wedstrijden  30 punten 

   Seizoen 1964-1965 3e Afdeling Reeks A  1 30 wedstrijden  44 punten  

   Seizoen 1965-1966 Tweede Afdeling  12 30 wedstrijden  27 punten 

   Seizoen 1966-1967 Tweede Afdeling  16 30 wedstrijden  12 punten 

   Seizoen 1967-1968 3e Afdeling Reeks  11 30 wedstrijden  28 punten 

   Seizoen 1968-1969 3e Afdeling Reeks   6 30 wedstrijden  35 punten 

   Seizoen 1969-1970 3e Afdeling Reeks  7 30 wedstrijden  33 punten 

Met de komst van oud-internationaal en Antwerp-man Bob Maertens in 1963 beleefde W.S.V. het sportie-

ve hoogtepunt uit zijn geschiedenis. Als speler-trainer zette hij letterlijk en figuurlijk de lijnen uit. Een eer-

ste hoogtepunt situeerde zich op 29 januari 1964 toen in de achtste finale van de Beker van België toen-

malig landskampioen Standard Luik in eigen vesting in bedwang werd gehouden na een 1-1 score. Om 

tenslotte als overwinnaar uit Sclessin terug te keren na het nemen van 2 reeksen strafschoppen. Enkele 

weken later verloor W.S.V. eerder ongelukkig de kwartfinale in de Appeldonkstraat tegen tweedeklasser 

Herentals. Gedurende de kampioenschappen 1964-1965 stond er geen maat op W.S.V., want vanaf de 

eerste speeldag namen zij de leiding stevig in handen om deze nooit meer af te staan om uiteindelijk kam-

pioen te worden met 10 punten verschil op de tweede geklasseerde FC Roeselare met Pierre Carteus. Be-

nevens spel-trainer Bob Maertens en fysiek trainer Louis Van Ighem gaven volgende spelers hun beste 

krachten: François Van Damme, Allard Verhasselt, Oscar De Groote, Guy Schallenberg, Rik Goossens, Paul 

Steenackers, Louis De Buyser, Eddy Aerts, Rik Van Goethem, André De Poorter, Willem De Boelpaep, Jean 

Roggeman, Paul Cools, Paul Van de Put en Martin Mertens. 

Met de promotie naar tweede afdeling ging een droom van toenmalig voorzitter Pickery in vervulling. Dit 

was best te begrijpen daar Oranje-Zwart gedurende jaren een greep deed naar deze titel doch telkens 

door pech en omstandigheden naast zijn doel greep. W.S.V. was in deze periode immers uitgegroeid tot 

een toonaangevende derdeklasser. 

Op 14 maart 1965 was het dan ook een zeer emotionele voorzitter die na het laatste fluitsignaal in de 

wedstrijd tegen SK Roeselare als eerste zijn jongens toesprak, feliciteerde en vervolgens zijn tranen de 

vrije loop liet. 

Onderstaande foto mag hiervan getuige zijn. 
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IN MEMORIAM 

Yannick Van Neck (° 1986 en † 2016) 

Master in geschiedenis en master in politieke wetenschap-
pen (V.U.B.) 
Hij bezocht ons documentatiecentrum op 10 december 2016 
Hij werd lid bij Vaertlinck V.Z.W. op 21 december 2016 
Hij overleed totaal onverwacht op 29 december 2016 
Een toffe, doorzettende en intelligente kerel die veel te jong 
werd weggerukt uit het leven. 
Wat hadden we graag met je samengewerkt en van gedach-
ten gewisseld! 

Ons warm medeleven aan ouders, zus en grootmoeders. 

De redactie 

Wijziging aangifte erkenning kind 

Bron: De Standaard 

Maandag 30 januari 2017 
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In de bibliotheek. 

In afwachting dat er een speciaal lokaal ter beschikking der meisjesstudenten gesteld worde, zullen de 

plaatsen bezet worden, en om dezelfde redenen als hierboven vermeld. 

Zijn nog verboden, bioskopen, dancings, patisseries, drank- en eetgelegenheden. Kroegen en andere we-

reldsche lokalen, verder wandelingen op de vesten of naar de Zoete Waters. 

Ook herinneren wij er den studenten aan dat het ten strengste verboden is, ’s avonds concerten, ’t zij mu-

zikale of vocale, te gaan brengen aan de onderscheiden pedagogien, of kreten te uiten of de huisbel te 

doen rinkelen. De pedagogien zijn huizen des vredes en der stilte. 

Bezoeken. 

Het is den meisjesstudenten thans verboden hun broeders-studenten op hun studeerkamer een bezoek 

te brengen, onnoodig hier te zeggen dat het op straf van wegzending verboden is een bezoek te brengen 

aan studenten met wie men in geen familiebetrekkingen staat. 

Wanneer een studentin in de pedagogie in uitzonderlijke gevallen bezoek ontvangt van een mannelijk we-

zen, dan zullen de Eerwaarde zusters, gelast met de orde, er voor zorgen dat zij steeds op behoorlijke af-

stand blijven, ik bedoel hier het meisje-studente en haar bezoeker, liefst zullen zij aan weerszijden van 

een tafel plaats nemen. Het is ook noodzakelijk dat een Eerw. zuster discreet deze bezoeken volgt. 

Het weze de zeer Eerw. Moeder Oversten der onderscheiden pedagogien op het hart gedrukt mij die 

meisjesstudenten te signaleren die een uitzonderlijk groot aantal brieven ontvangen. Ook dienen zij er 

streng de hand aan te houden dat op de kamers der meisjesstudenten geen mannelijke photo’s of dierge-

lijke de austeriteit (= de strengheid van zedelijke vormen) dezer plaatsen storen. 

Moest het geval zich voordoen dat een meisjesstudente andere dan wetenschappelijke betrekkingen on-

derhoudt met een student dan moet mij dit onmiddellijk medegedeeld worden, opdat dadelijk de noodi-

ge maatregelen zouden getroffen worden om beide verdwaalden terug op het rechte spoor der deugd 

terug te brengen. Indien deze schikkingen met tucht en liefde gevolgd worden, dan zullen wij gelukkig zijn 

het onze er toe bijgedragen te hebben om te komen aan onze geliefde Alma Mater (= Latijn voor voedende of 

zorgende moeder) tot de strenge, scherpe en weldoende scheiding der geslachten. 

Gedaan en Vice Rectoraat 

St. Michielsstraat, Leuven 

10/11/1936 

Katholieke Universiteit Leuven 

Gelegen in het hart van West Europa is de K. U. Leuven reeds bijna zes eeuwen lang een kennis- en leercentrum. 

De K.U. Leuven is de oudste van de thans nog bestaande katholieke universiteiten in de wereld. 

Ze mag zich de oudste universiteit van de Lage Landen noemen. 

Annie Van Dessel 

(Bron: K .U. Leuven en Wikipedia) 
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Uit deze periode onthouden wij vooral de oefenwedstrijd van onze Oranje-Zwarten tegen het Nationaal 

elftal. Volgende elftallen traden aan: Nationaal Belgisch elftal: Trappeniers – Heylens – Verbist – Weyn – 

Baré – Michiels – Jurion – Thio – Van Himst – Stockman en Puis. Voor W.S.V. verschenen tussen de lijnen: 

Van Damme – Verhasselt - Schallenberg – Goossens – Roggemans – Steenackers – Maertens – Verlinden – 

Aerts – Van Goethem en De Buyser. De wedstrijd eindigde op een 8-0 nederlaag. 

De start van het eerste seizoen in tweede nationale afdeling van een succes van belang. De ploeg nestelde 

zich in de bovenste helft van de rangschikking en zelfs de toenmalige koploper Crossing Molenbeek met 

sterspeler Rik Coppens in zijn rangen moest in de Appeldonkstraat de duimen leggen met 1-0. 

Deze wedstrijd zorgde voor een enorme volkstoeloop, mede doordat Crossing toen nog ongeslagen was. 

Waarschijnlijk was en is dit nog steeds de grootste recette uit de W.S.V. geschiedenis. Maar door het uit-

vallen van enkele basisspelers met langdurige blessures eindigde het seizoen nog in mineur. Het volgend 

seizoen viel Oranje-Zwart te licht uit en voor de eerste maal in zijn bestaan degradeerde het. 

Op 17 en 18 mei 1969 vierde onze voetbalvereniging zijn 50-jarig bestaan met onder andere een wed-

strijd tegen 1e Klasser Beerschot. Tijdens deze wedstrijd was er ook een viering voor Louis De Buyzer voor 

600 wedstrijden in het Fanion-elftal. Ook het omdopen van het stadion tot: Henri Pickery-stadion deed bij 

deze pionier de nodige emoties loskomen. 

   Foto boven: de acteurs van het Nationaal elftal – Willebroek S.V. 

   Foto onder: het programmablad ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.  

 

Deel 3 van Wel en wee van de K.W.S.V. kunt u lezen in 

onze volgende editie van Vaertlinck Contact (tweede 

nummer van de twaalfde jaargang) 

Gary Mantiers 
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Drie oorlogsjaren uit het leven van Georges Dezaeger (deel 3) 
Het was intussen middag en in de buitenwijk was 
alles stil. We besloten elk voor zich eerst onze fa-
milie te gaan gerust stellen. Ik haastte mij dus naar 
huis. Aan één van de huizen hing een Belgische 
vlag. Was dat niet een beetje voorbarig en gevaar-
lijk? Maar naarmate ik meer het centrum naderde, 
hingen er meer en meer en meer driekleuren. Ik 
hoorde gejuich van een joelende menigte en het 
geratel van rupswagens. Door een zijstraat zag ik 
een kolonne kaki voertuigen die zich naar de brug 
over het kanaal bewoog. Dus….Willebroek was be-
vrijd!!  

Thuis stond moeder in de keuken. Het weerzien 
was bijzonder emotioneel. Vader was in de tuin. 
Ontroerd vielen wij in mekaars armen en ’t was de 
eerste keer in mijn leven dat ik vader een traan zag 
pinken. Na een kort gesprek en met de melding dat 
alles in orde was, en dat ik later mijn wedervaren 
zou vertellen, en dat ik nog een opdracht te vervul-
len had, haastte ik mij naar de plaats waar ik mijn 
eed had afgelegd. Op de markt, waar een juichen-
de massa de voorbijrijdende Engelse rups- en 
vrachtwagens uitbundig bejubelde, zag ik dat onze 
weerstandsgroep was ondergebracht in de feest-
zaal Scala.  

 

De kapitein die mijn eed had afgenomen ontving 
mij aller hartelijkst. Op mijn vraag hoe het zat met 
mijn opdracht schoot hij in een lach en vertelde hij 
dat die opdracht niet meer nodig was: al diegenen 
die op de zwarte lijst van de weerstand vermeld 
stonden als zware collaborateur (de Vlaamse SSers, 
de Vlaamse wachters, de gekende verklikkers…) 
hadden reeds op 3 september het hazenpad geko-
zen; de bezetters van het fort van Breendonk (de 
kampbeulen, de folteraars en de bewakers waren, 

bij het naderen van de geallieerde voorhoede, op 
een open vrachtwagen, vóór dag en dauw, op de 
vlucht geslagen richting Klein Brabant (dat was de 
bende, die wij in Kalfort hadden kunnen ontwij-
ken). Op mijn vraag hoe de bevrijding van Wille-
broek zonder slag en stoot had kunnen plaatsgrij-
pen, hernam de kapitein zijn relaas. Verkenners 
van de weerstand hadden opgemerkt dat een af-
deling van 200 Duitsers bezig was de gevechtsstel-
lingen rond de Rupelbrug en de kanaalbrug te ver-
sterken. De op verhoogde dijken aangebrachte 
kanaalbrug bood een prachtig schootsveld in de 
richting van de autostrade tot aan een flauwe 
bocht. Een naderende colonne zou voorbij die 
bocht een schitterend doelwit gevormd hebben 
voor het Duitse antitankgeschut. Met als gevolg: 
een katastrofe voor de geallieerden, een stilstand 
voor de oprukkende bevrijders en het risico dat 
Willebroek zou herschapen worden in een ge-
vechtszone. Dat moest absoluut vermeden wor-
den. Het plan hiervoor dat uitgedokterd was door 
de weerstand was risicovol maar tegelijkertijd ver-
nuftig en schitterend. De naderende colonne 
moest ter hoogte van het fort van Breendonk op 
de snelweg gestopt worden om buiten het zicht 

van de Duitsers (op de ka-
naalbrug) te blijven.  

Een genie-officier luitenant 
Robert Vekemans bracht 
op het kruispunt van de 
Dendermondse steenweg 
de colonne tot stilstand, 
ontvouwde voor majoor 
Dunlop en kolonel Silver-
top de situatie en gelukte 
er in hen te overtuigen 
een omleiding te volgen. 
Hijzelf trad op als gids en 
leidde, vanuit een verken-
ningsvoertuig, gevolgd 
door 3 Sherman tanks en 
de rest van de voorhoede 
de colonne naar het cen-
trum van Willebroek, over 
de niet bewaakte brug 
over het kanaal van Wille-
broek, langs de Oostdijk 
over een sintelweg naar 
de Rupel. De bewaking 
van de ondermijnde brug 

Foto: Archief Bibliotheek 
Robert Vekemans 

Majoor John Dunlop 
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MEDEDELING VANWEGE Z.E.H. VAN WAEYENBERG, VICE-RECTOR. 

 

Betrekking tusschen studenten en meisjesstudenten. 

Het wordt den heeren studenten op het hart gedrukt dat zij hier te Leuven aan de Hoogeschool gekomen 

zijn eerst en vooral om te studeeren, en dat zij vooral niet uit het oog mogen verliezen de goede en prij-

zenswaardige raadgevingen welke zij van hun collegeprofessoren ontvingen. Deze raadgevingen kunnen 

we herleiden tot deze drie groote deugden: studieijver, soberheid, kuischheid. 

Zoolang zij aan de vaderlijke zorgen van de bisschoppelijke en andere college’s toevertrouwd waren was 

het groote gevaar dezer tijden, nam. (elijk) de VROUW voor hen een gesloten boek. 

Aan de universiteit gekomen, staan zij alleen tegenover dit gevaar. Daarom weest op Uwe hoede. 

De meisjesstudenten komende uit pensionaten, geleid door onze onovertrefbare religieuzen, opgebracht 

in de vrees des Heeren, komen hier aan de universiteit te staan te midden van een vreemde, ja vijandelij-

ke wereld. 

Daarom zeg ik tot hen: “Weest indachtig de parabel der wijze en dwaze maagden en zorgt ervoor dat Uw 

olielamp steeds blijft branden.” 

Dit gezegd zijnde, verzoek ik goede nota te willen nemen van het volgende: Het is den studenten en meis-

jesstudenten ten strengste verboden samen op straat te wandelen, met mekaar andere dan wetenschap-

pelijke gesprekken te voeren – en dan moeten deze gesprekken nog tot een minimum herleid worden. De 

meisjesstudenten zijn verplicht steeds uiterst zedig gekleed te zijn, liefst donkere kleuren. Korte mouwen 

zijn ten strengste verboden evenals décolleté, geverfde lippen, gepoederde wangen en gepolierde nagels, 

want alle uiterlijk schoon is verderfelijk voor den Heer. 

Het dragen der pet is geoorloofd, zijnde dit ook door mijn voorganger, maar er weze op gedrukt dat ko-

ketterie in deze uit den boze is. De Eerwaarde Moeder Oversten der onderscheiden Pedagogien worden 

dringend verzocht zich er van te vergewissen dat de meisjesstudenten, alvorens ’s morgens de pedagogie 

te verlaten, aan al deze vereisten voldoen. 

Gedrag op de straat. 

De meisjesstudenten gelieven steeds met twee over straat te gaan. Zij zijn verplicht steeds den kortsten 

weg te nemen naar de respectievelijke les-lokalen. Zij nemen ten allen tijde een zedige houding aan en 

stellen zich hierbij als voorbeeld de religieuzen en priesterstudenten. Onnoodig te herhalen dat het nooit 

mag gebeuren dat zij met studenten te samen naar de cursus gaan of dezelve verlaten. ¹ 

In de cursus. 

De meisjesstudenten zullen vooraan zitten. Zij zullen door hun houding, hun naarstigheid en stilzwijgend-

heid, hun aanwezigheid doen vergeten aan de studenten, voor wie zij geen afleiding mogen beteekenen 

in het ijverig volgen van de geleerde woorden der heeren professoren. 

Vergaderingen. 

Het is de meisjesstudenten toegelaten de Verbondsvergadering, opvoeringen Vl. (Vlaams) Volkstoneel, 

Doopavonden en vergaderingen der faculteitskringen bij te wonen, echter moeten zij in alle omstandighe-

den ten laatste 22¼ uur de vergadering verlaten teneinde te 22½ uur in hun respectievelijke pedagogien 

terug te zijn. In de verbonds- en andere vergaderingen zullen de meisjesstudenten te zamen op de eerste 

rijen plaats nemen. Na hen zullen de priesterstudenten en Paters zich neerzetten, dan eerst zullen de stu-

denten komen opdat het goed weze dat er op die vergaderingen een neutrale zone weze tusschen beide 

geslachten. 

 

¹  Uitzondering wordt gemaakt voor eventueele secretaressen van faculteitskringen. Professoren, zoo wereldlijke als geestelijke 

worden aanzien als neutrale wezens, tenminste gedurende de uren dat zij les geven, hetzelfde geldt echter niet voor de assis-

tenten, die gebonden zijn door deze schikkingen. 
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Een verhaal van 80 jaar geleden … over een olielamp-
je dat steeds moet blijven branden 
In november 1936 was het grote gevaar: DE VROUW !  
We bevinden ons in het Interbellum, de periode tussen de twee Wereldoorlogen. 

Er komen hoe langer hoe meer meisjes studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven. 

Wij zijn heel benieuwd naar het aantal vrouwelijke universiteitsstudenten uit Willebroek, die in 1936 in 

Leuven studeerden en hoe zij hun studententijd daar beleefden en ervaarden. 

 

De toeloop van vrouwelijke studenten aan de universiteit werd, vermoedelijk, aangemoedigd maar bracht 

ook kopzorgen mee voor de universiteitsinstelling. 

Wat gaan we nu aanvangen met al dat mans- en vrouwvolk, die gezamenlijk, de cursussen volgen aan de 

katholieke universiteit? Vol met testosteron en oestrogenen zit dat jeugdige volkje … daar gaan grote on-

gelukken van komen! 

 

Gepaste richtlijnen zijn nodig, dacht toenmalig vice-rector Zeer Eerwaarde Heer Van Waeyenberg en hij 

schreef een nota met duidelijke instructies voor alle betrokkenen. 

Op de foto, links, de rector 

van Universiteit Leuven in 

1936: Honoré Marie Louis 

Van Waeyenbergh, geboren 

in Brussel op 25 november 

1891, zoon van een Brussel-

se slager vlakbij de Grote 

Markt. Hij overleed te Kor-

beek-Lo op 19 juli 1971. Hij 

had de Belgische nationali-

teit en was bisschop, rector-

magnificus van de Katholie-

ke Universiteit Leuven. 

Bron: Wikipedia  

Hieronder kan u zijn maatregelen lezen. Ze werden letterlijk herhaald en de schrijfwijze uit 1936 werd be-

houden. Wedden dat er af en toe een verbaasde en/of verwonderde glimlach over uw gelaat glijdt? Wed-

den dat, vandaag, uw universiteitsstudenten in schaterlachen uitbarsten en hun wenkbrauwen fronsen bij 

het lezen van deze memo? 

Is een periode van 80 jaar lang of niet? Voor ons is dit nog ‘recente’ geschiedenis en toch is er enorm veel 

veranderd aan onze universiteiten tijdens deze ‘korte’ periode. Over emancipatie gesproken! 

We kunnen het ons de dag van vandaag niet meer voorstellen - ook niet aan de Katholieke Universiteit 

van Leuven - dat priesters en nonnen de meisjes moeten behoeden voor enig contact met het andere ge-

slacht. 
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aldaar was vlug uitgeschakeld. Voorafgaand had 
de leider van de Antwerpse weerstand Edouard 
Pilaet zijn mannen opdracht gegeven de springla-
dingen onder het staketsel van de houten brug te 
saboteren. Wat gebeurd was. Onze genieofficier 
die dat niet wist stelde ook boven, het ontste-
kingsmechanisme buiten gebruik. De Sherman-
tanks en de voorhoede waagden zich met succes 
over de brug en vielen het detachement Duitsers 
bij de snelwegbrug over de Rupel in de rug aan. 
Deze laatsten zagen geen uitweg en gaven zich 
over. De brug viel onbeschadigd in handen van de 
bevrijders. De springladingen onder de brug wer-
den vakkundig onschadelijk gemaakt. Alleen was 
een sectie van de Duitsers er in geslaagd de noor-
delijke overspanning van de kanaalbrug op te bla-
zen. De weg naar Antwerpen lag echter open…..  

Het verhaal van onze kapitein verklaarde veel. Op 
de vraag wat ik verder kon doen was het antwoord 
een beetje ontnuchterend: vitale punten verken-
nen op veiligheid, gids spelen voor de Engelsen, 
slaapgelegenheid bezorgen voor de doortrekkende 
troepen (het gemeentebestuur had een schooltje 
ter beschikking gesteld, dat werd uitgerust met 
aangevoerde strozakken) inrichten van een soort 
hoofdkwartier in de Scala, afschepen van opportu-
nistische na-oorlogse “weerstanders”, enz….  

In Willebroek werd er gefeest. De volgende dagen, 
na de feestroes waren hectisch. Er moest van alles 
gedaan worden: hulp aan de doortrekkende troe-
pen, herstel van sommige scheefgelopen situaties, 
verwijderen van Duitse verkeersborden, opsporen 
van achtergebleven zware collaborateurs, met als 
doel hen voor het gerecht te brengen, hulp verle-
nen aan de eerste bedevaart van de vaderlandslie-
vende verenigingen naar het fort van Breendonk,
…..enz.  

Het offensief van de geallieerden was stilgevallen. 
De Duitsers hadden een verdedigingslijn opgetrok-
ken achter het Albertkanaal, en hielden daar 
stand. Meer nog: de Duitsers hadden op 4 septem-
ber uit Nederland een nieuwe divisie aangevoerd, 

die in een tegenaanval probeerde het Albertkanaal 
terug over te steken. Tevergeefs. De Zuidelijke oe-
ver bleef na hevige gevechten in handen van de 
geallieerden met grote steun van de Antwerpse 
weerstand. Daarop werden de bruggen over het 
Albertkanaal door de Duitsers opgeblazen. Toch 
werden de sluizen van de Kruisschans na zeer zwa-
re gevechten tussen de Duitsers en de weerstand, 
gesteund door de Britse versterkingen, op 7 sep-
tember veroverd. Vanaf dan werden de sluizen, 
die van kapitaal belang waren, verdedigd door een 
speciale Engelse afdeling samen met het Antwerps 
verzet.  

In Willebroek hernam het leven zijn gewone gang. 
De meeste weerstanders keerden terug naar hun 
baantje. De Scala werd ontruimd en de leiding van 
de weerstand installeerde zicht in de burelen van 
de ERLA fabriek (die door het gemeentebestuur 
geconfisceerd was). Het offensief van de geallieer-
den stagneerde . De aanvoer van logistieke reser-
ves en verse troepen moest nog altijd geschieden 
van uit de havens in Normandië. Dat betekende 
een enorme vertraging die het belang bewees van, 
en de noodzaak van een ontschepingsplaats dich-

terbij: de haven van 
Antwerpen.  

Captain TRIPP werd de 
militaire plaatscomman-
dant en verbindingsoffi-
cier met het lokale be-
stuur. Hij nam eveneens 
contact met de leiding 
van de weerstand, en 
was uiterst tevreden 
met de hulp die wij hem 
konden bieden in het 
oplossen van kleine lo-
kale problemen. De 
Duitsers waren een 

bombardement op de Antwerpse haven en omge-
ving begonnen met hun nieuwe V1 wapens, die 
overal dood en verderf zaaiden. Benieuwd over de 
samenstelling van die moordtuigen vroeg de geal-
lieerde overheid ons na de ontploffing van de V1 
zoveel mogelijk overblijfselen van het wapen te 
verzamelen, om die voor onderzoek over te bren-
gen naar onderzoekscentra in Engeland. Dit ge-
beurde inderdaad met een V1 gevallen in Hein-
donk.  

In de maand september kwamen ook mijn beide 
studiemakkers Jules en Roger terug uit hun onder-

LT Col David Silvertop 

Captain Tripp 

Edouard Pilaet  
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duikplaats. Zij waren evenmin ingegaan op het 
Duits gebod om op 16 augustus met de trein te 
vertrekken naar Wenen. Om te ontsnappen aan 
mogelijke opsporing hadden zij een schuilplaats 
gevonden in de omgeving van Kieldrecht.  

Uit plichtsbesef en erkentelijkheid voor de bevrij-
ding had onze regering geoordeeld dat België zo 
vlug mogelijk een eigen krijgsmacht op de been 
moest brengen. Zij deed een oproep om zich aan 
te melden als oorlogsvrijwilliger. Na overleg tussen 
ons drieën kwamen wij tot het besluit dat het onze 
vaderlandse plicht was om ons aan te melden. Sa-
men trokken wij naar Antwerpen en lieten ons in 
het rekruteringsbureel in het provinciehuis in-
schrijven als kandidaten. Terug in Willebroek ging 
ik verder met mijn taak bij de weerstand. De 
maand september werd door de geallieerden ge-
bruikt om verse troepen aan te voeren. Ook de 
Duitsers hadden een nieuwe divisie vanuit Neder-
land laten aanrukken, en opgesteld op de noorde-
lijke oever van het Albertkanaal. Tijdens die 
maand werden langs beide kanten pogingen on-
dernomen om een bruggenhoofd te veroveren; zij 
mislukten telkens.  

Eind september deed de Antwerpse weerstand 
een beroep op het Willebroeks verzet. Er was een 
nieuw offensief gepland en het Antwerpse verzet 
had zijn stoottroepen nodig, om de Canadese bri-
gade, die de aanval zou uitvoeren te versterken. 
De manschappen die de Kruisschansluis bezet hiel-
den moesten afgelost worden. Willebroek stuurde 
zijn beschikbare ploeg….  

Wij werden voorlopig bij valavond ondergebracht 
in een loods. Een waterbouwkundig ingenieur, 
officier bij de weerstand, kwam iets later vrijwil-
ligers vragen voor een opdracht; voorwaarde zij 
moesten kunnen zwemmen. We bleven met zijn 
vieren over. Een jeep bracht ons naar de Schelde. 
De ingenieur vertelde onderweg dat de haven van 
Antwerpen zo vlug mogelijk bruikbaar moest ge-
maakt worden als aanvoerhaven voor de nodige 
militaire versterkingen. Hij moest trachten de toe-
stand van de sluizen, bruggen, spuien ….enz van 
de zuiderdokken die bevrijd waren in kaart te 
brengen. Dat gebied lag echter nog altijd in het 
schootsbereik van de artillerie, de mortieren en 
lichte vuurwapens, van de vijand, die de noordelij-
ke oever van het Albertkanaal bezet hield. Om een 
eventuele interventie van de vijand te vermijden, 
door uit het zicht te blijven, moest de verkenning 
bij nacht uitgevoerd worden. Aan één van de dok-

ken lag een sloep op ons te wachten. In alle stilte 
werd er ingescheept. De ingenieur, die de haven 
op zijn duimpje leek te kennen, gaf de roeier de 
nodige instructies. In de grootst mogelijke stilte 
werd er afgevaren; het ging dok in, dok uit.  

Elk belangrijk punt werd grondig in het nachtdon-
ker onderzocht. Soms wel op de tast: of de instal-
latie niet ondermijnd was, of ze niet onklaar was 
gemaakt. Wanneer iets abnormaals werd vastge-
steld maakte de ingenieur met een zaklamp ver-
borgen in een linnen zak onzichtbaar van buiten 
uit, een korte aantekening. De opdracht duurde 
uren lang en in een akelige stilte. De kranen die op 
de kaaien boven ons tegen de nachthemel optorn-
den, leken als monsterlijke grijparmen. Eindelijk 
fluisterde de ingenieur dat de klus er bijna opzat: 
nog één belangrijk punt te onderzoeken; de toe-
stand van de Luikbrug over het Asiadok. Het was 
het gevaarlijkste punt, want het dichtst bij de vij-
and op de noordkant van het Straatsburg dok en 
het Albertkanaal. Maar we werden niet opge-
merkt. De ingenieur was voldaan en beval de te-
rugvaart naar onze opstapplaats. Daar stond de 
jeep ons nog steeds op te wachten. Op de terug-
weg naar de loods, vertelde de ingenieur fier over 
de enorme bijdrage van het Antwerpse verzet, in 
de bevrijding van Antwerpen. Aan de loods be-
dankte de officier ons van ganser harte voor de 
geboden hulp. In de loods lag de rest van de Wille-
broekse ploeg slapend op de vloer. Tevreden over 
wat we gedaan hadden, legden wij ons ook ter rus-
te. Maar ons dutje duurde niet lang. Vóór het och-
tendkrieken werden wij gewekt door een officier 
van de weerstand met een korte boodschap: 

“Vandaag, 2 oktober, heeft een Canadese brigade 
gesteund door de stoottroepen van de Antwerpse 
weerstand, een zware aanval gelanceerd , om een 
bruggenhoofd te vestigen over het Albertkanaal, 
ter hoogte van Merksem. Het verzet heeft al zijn 
manschappen nodig en jullie moeten de bezetters 
van de Kruisschanssluis gaan aflossen”.  

Een vrachtwagen bracht ons naar de Kruisschans. 
Het gebied er rond vertoonde sporen van hevige 
gevechten. De Antwerpse verzetsstrijders ver-
trokken vliegensvlug met de camion naar het Al-
bertkanaal in Merksem. Veel tijd om ons te organi-
seren hadden wij niet. Vroeg in de morgen werd 
de Kruisschans met een machinegeweer van uit 
een Duitse verdedigingsstelling op de rechteroever 
van de Schelde onder vuur genomen. Wij doken 
met zijn allen achter de muren van een gebouw. 
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Bewerking: Natalie Geuens 

Bron: Het Groot Voornamenboek 

Camillus 
Herkomst: Gelatiniseerde van Grieks-Etruskische 
oorsprong ontleend uit de Griekse mythologie 
waarin Camilla een dochter was van koning Meta-
bus der Volscen uit Privernum en bekend stond als 
een krijgshaftige jonkvrouw. 
Betekenis: beschermer, dienaar (=Griekse beteke-
nis), feestvierder (=Etruskische betekenis) 
Afleidingen: Camiel, Kamiel, Camila 
 
Carinus 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong. 
Betekenis: bekoorlijke, geliefde (=oorspronkelijke 
Latijnse betekenis), zuivere, reine, schone 
(=Griekse betekenis Catharina) 
Afleidingen: Caren, Carin, Karin 
 
Carolus 
Herkomst: Gelatiniseerde voornaam van eenstam-
mig Germaanse origine Karel. 
Betekenis: Kerel, vrij man (=oorspronkelijke bete-
kenis), manhaftige (=latere betekenis) 
Afleidingen: Carel, Caroline, Charel, Charles, Karol, 
Charlotte 
 
Casparus 
Herkomst: Voornaam van Perzische oorsprong. 
Betekenis: schatbewaarder 
Afleidingen: Caspar, Casper 
 
Catharina 
Herkomst: Voornaam van Grieks-Syrische oor-
sprong dat ontleend werd aan het Griekse Katha-
ros en het Syrische Kéthar. 
Betekenis: eeuwig zuivere, reine, schone (=Griekse 
betekenis), kroon (=Syrische betekenis) 
Afleidingen: Catharine, Cathleen, Catootje, Karen, 
Kaatje 
 
Cedric 
Herkomst: Engelse voornaam van Welshe origine. 
Betekenis: toonbeeld van mildheid, ook wel: edele 
geest, vriendelijke 
Afleidingen: Cedrik, Cedrika 
 
Celestinus 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong. 
Betekenis: de hemelse, ook wel: de goddelijke 
Afleidingen: Celest, Celestien 
 
Chinouk 
Herkomst: Amerikaanse voornaam recent in Ne-
derland en Vlaanderen aangetroffen, oorspronke-
lijk ontleend aan de naam van de Noordameri-
kaanse indianenstam Chinook. 
Betekenis: wind die van de Rocky Mountains waait 
Afleidingen: Chinouck 
Christianus 

Herkomst: Gelatiniseerde voornaam van Griekse 
oorsprong ontleend aan de naam Christianos die 
voor het eerst werd gebruikt te Antiochië waar-
mee men aanvankelijk de volgelingen bedoelde 
van Jezus Chrisus. 
Betekenis: gezalfde, ook wel: christen 
Afleidingen: Christiaan, Chris, Christel, Christiana, 
Kristien 
 
Christophorus 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Griekse 
oorsprong. 
Betekenis: Christusdrager (in de betekenis van: 
Christus in zijn hart dragen) 
Afleidingen: Christof, Christoffel 
 
Clara 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong. 
Betekenis: helder, schitterend, blinkend 
Afleidingen: Clarence, Claire, Claartje, Klaartje 
 
Claudius 
Herkomst: Voornaam van Latijnse origine en oor-
spronkelijk de naam van een Romeins geslacht 
afkomstig uit het land der Sabijnen. 
Betekenis: mank, kreupel, ook wel: hinkend 
Afleidingen: Claude, Claudia 
 
Clementinus 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong. 
Betekenis: zachtmoedige, genadige, toegeeflijke 
Afleidingen: Clemence, Clement, Clementine 
 
Clothilde 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Germaan-
se oorsprong samengesteld uit Clot- (=lod-) en -
hild(e). 
Betekenis: beroemd of roemvolle strijdster 
Afleidingen: Clothilda, Clotilde 
 
Constantinus 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong. 
Betekenis: de standvastige, de volharder 
Afleidingen: Constence, Konstant, Connie 
 
Cornelius 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong en 
aanvankelijk de naam een der grootste en aanzien-
lijkste Romeinse patriciërsgeslachten. 
Betekenis: gehoornde  
Afleidingen: Cor, Corneel, Cornelia, Corrie, Nele 

Het vervolg van de voornamen kunt u lezen  

in de volgende editie van Vaertlinck Contact  

(tweede nummer van de twaalfde jaargang) 
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Voornamen (deel 2) 
Voor de Genealogen onder ons, .... hebben jullie er al eens bij stilgestaan dat niet enkel onze achterna-
men een betekenis en een oorsprong hebben maar ook onze voornaam. Hieronder gaan we voor jullie 
proberen de meest voorkomende voornamen te ontleden. 

Baptist 
Herkomst: Voornaam van Griekse oorsprong en in 
het Nieuw Testament aanvankelijk de bijnaam van 
Johannes, de zoon van Elisabeth, die op haar beurt 
een nicht was van Maria, Jezus’s moeder. 
Betekenis:  de doper 
Afleidingen: Baptiste, Tist, Tiste 
 
Barbara 
Herkomst: Voornaam van Sumerisch-Griekse oor-
sprong en onder meer afgeleid van de volksnaam 
der Berbers, een volkerengroep uit het Noordafri-
kaanse Nijldal. 
Betekenis: stamelende, stotterende, gebrekkig 
sprekende (=Sumerische oorsprong betekenis), 
vreemdelinge, buitenlandse (=Griekse betekenis), 
onbeschaafde (=latere Latijnse betekenis) 
Afleidingen: Babet, Barry 
 
Bartholomé 
Herkomst: Bijbelse voornaam van Aramees-
Samaritaanse oorsprong en in het Nieuw Testa-
ment aanvankelijk de bijnaam voor een der 12 
apostelen van Jezus die elders in het Nieuw Testa-
ment Nathanaël wordt genoemd 
Betekenis: zoon van Tolmai (=oorspronkelijke be-
tekenis), zoon van de broederlijke 
(=oorspronkelijke Letse betekenis), de voren- of 
groeventrekker, ook wel: rijk aan rimpels 
(=Aramees-Hebreeuwse betekenis) 
Afleidingen:  Bart, Bartholomeus, Bartina 
 
Beatrix 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong 
Betekenis: aanbrengster van geluk en zegen, ook 
wel: geluksbrengster 
Afleidingen: Bea, Beatrice, Bieke 
 
Belinda 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Germaan-
se oorsprong ontstaan door naamverkorting uit 
Betlindis. 
Betekenis: strijdschild, strijdslang (=symbool voor 
het kennen der geheimen, wijsheid en onsterfelijk-
heid). 
Afleidingen: Belinde, Bel, Linda 

Benedictus 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong ont-
leend aan de gelijknamige lofzang van Zacharias, 
uitgesproken door hemzelf na het terugkrijgen van 
zijn spraak bij de besnijdenis van zijn zoon Johan-
nes de Doper. 
Betekenis: de gezegende 
Afleidingen: Ben, Benedict, Benny, Benedicta 
 
Benjamin 
Herkomst: Bijbelse voornaam van Hebreeuwse 
oorsprong 
Betekenis: zoon van de rechterzijde of rechter-
hand, ook wel: zoon van het zuiden (alle betekenis-
sen symboliseren: zoon van het geluk of geluks-
kind) 
Afleidingen: Ben, Benji, Bennie, Benjamina 
 
Bernhard 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Germaan-
se oorsprong samengesteld uit Bern- (=Bero-) en -
hard. 
Betekenis: berenhard ( in de betekenis van: sterk, 
moedig of gehard als een beer) 
Afleidingen: Barend, Barry, Berend, Bernadeth, 
Bernadette 
 
Berthold 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Germaan-
se oorsprong samengesteld uit Bert- en -hold 
Betekenis: schitterende, stralende of uitblinkende 
heerser  
Afleidingen: Barteld, Bert  
 
Brenda 
Herkomst: Shetlandse voornaam van Angelsaksi-
sche oorsprong . 
Betekenis: vlammend zwaard 
Afleidingen: Brendy 
 
Brigitta 
Herkomst: Gelatiniseerde voornaam van Oudierse 
afkomst en Keltische oorsprong. 
Betekenis: verhevene of sterke hooggeplaatste 
(=oorspronkelijke Keltische betekenis) 
Afleidingen: Brigitte, Gitte 
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Die vuurstoot werd onmiddellijk beantwoord door 
een Engelse “Lockforce” aan onze kant. Daarna 
werd het stil; nu en dan nog wat geweervuur van-
uit de noordkant van de haven. Nochtans woedde 
de strijd aan het Albertkanaal in volle hevigheid. 
Wij bleven zeer alert, met onze aandacht en onze 
wapens gericht op de noordkant van het sluizen-
complex. Maar niets bewoog, tot in de namiddag 
het geluid van geweervuur en van andere lichte 
wapens verhevigde. Uit de Duitse kazemat boven 
op de rechteroever van de stroom kwam geen re-
pliek.  

Het was duidelijk : de Duitsers waren in volle 
aftocht. Heel voorzichtig waagden wij ons uit onze 
verdedigingstelling tot op de sluis. Van op de sluis 
zagen wij dat onder aan de dijk van de Schelde een 
Canadese stoottroep van zes man in vlug tempo 
oprukte in de richting van Lillo. Eenmaal werden zij 
bestookt met mortiervuur vanuit het binnenland, 
maar de troep vorderde zo snel dat de mortiergra-
naten ver achter hun positie ontploften. Aan het 
haventje van Lillo verdwenen ze even uit het zicht, 
om na een tiental minuten, terug onder aan de 
berm van de stroom te verschijnen om hun opmars 
verder te zetten….. Wij bleven de veiligheid van de 
sluizen verder verzekeren. Op 3 oktober werd ons 
gevraagd de omgeving op de rechteroever uit te 
kammen. Met groepen van drie, licht bewapend 
met geweer en sten, onderzochten we de ge-
vechtsposten van de Duitsers. Het bleek dat die in 
allerijl gevlucht waren met achterlating van een 
hoop munitie, machinegeweerkogels, handgrana-
ten, uitrustingstukken enz…  

’s Avonds vernamen wij dat Merksem bevrijd was, 
dat de haven volledig in onze handen gevallen was, 
en dat er over het Albertkanaal een stevig brug-
genhoofd was uitgebouwd. Het offensief was, ten 
koste van zware verliezen, uitgedraaid op een 
overwinning. De Willebroekse ploeg bleef nog een 
paar dagen de Kruisschanssluizen beschermen, 
maar onze aanwezigheid bleek verder niet meer 
nodig en wij keerden terug naar onze gemeente.  

In Willebroek vond ik mijn twee vrienden Jules en 
Roger terug. In de tweede helft van oktober kregen 
wij ons oproepingsbevel om ons als oorlogsvrijwilli-
ger te melden in Gent bij het tweede bataljon fuse-
liers. Dat was mijn einde als weerstander.  

Op 4 november togen wij samen met Rik De Rooy, 
die zich ook gemeld had, met autostop naar Gent. 
Een nieuwe episode in mijn leven brak aan. In de 
Pollepelstraat in Gent werden wij opgenomen in 

het 2de Fuseliersbataljon oorlogsvrijwilligers.  

Rik en ik in de vijfde compagnie. Roger en Jules in 
een andere. Voortaan maakte ik deel uit van de 
5de cie van het 3de peloton, 3de sectie.  

25 februari 1945 Willebroek aan het front.  

Betrokkenen:  

- Reserve-luitenant COECKX (officier van vóór 1940)  

Leraar aan de gemeentelijke jongensschool.  

- De oorlogsvrijwilligers:  

Rik de Rooy, Jules Van de Rijck, Roger De Raede-
maeker (Tisselt) en Georges Dezaeger (uw vertel-
ler).  

Hun eenheid: het tweede Bataljon Fuseliers 
(bestond uit: 1 stafcompagnie + 5 Fus cies).  

Wat voorafging:  

Na de fantastisch vlugge bevrijding van het groot-
ste deel van België, oordeelde de uit Londen terug-
gekeerde regering dat ons land zo vlug mogelijk 
moest bijdragen aan de geallieerde inspanning om 
de Duitse overweldiger tot overgave te dwingen. 
Zij deed een oproep op oorlogsvrijwilligers: meer 
dan 5000 boden er zich aan.  

Zij werden verdeeld over 6 Bons Fuseliers.  

Het 2de BonFus werd gevormd in Gent, kreeg er 
een summiere opleiding en uitrusting, en werd, na 
een prachtig défilé op 8 december 44 in Brussel, 
ingekwartierd in Geel. Van dan af zwermden de 
verschillende ondereenheden van het bataljon 
(compagnies, pelotons, secties) uit over de Ant-
werpse Kempen; zij opereerden onafhankelijk van 
elkaar, zodat de Willebroekenaars mekaar slechts 
terugzagen na de Duitse overgave. Luitenant Coe-
ckx werd bevelhebber van de 1ste Cie, en de oor-
logsvrijwilligers werden verspreid over de overige 
compagnies. Ik zelf was lid van de 5de Cie, 3de pe-
loton, 3de sectie.  

Onze taken in de Kempen waren menigvuldig:  

- Uitvoeren van dagelijkse en vooral (tijdens het 
Duitse Ardennen offensief) nachtelijke patrouilles 
tegen eventuele Duitse valschermspringers.  

- Bewaking en controle van bruggen en wegen.  

- Controle van het verkeer en van verdachte perso-
nen.  

Het was een ijzige winter. Een uitrusting tegen de 
koude hadden we niet, maar alle taken werden vol 
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overgave uitgevoerd. Inmiddels was er goed 
nieuws; het offensief van Von Rundstedt in de Ar-
dennnen was afgeslagen…..en eindelijk scheen de 
zon weer.   

25 februari  

Op 24 februari werd het volledige bataljon verza-
meld in Vlimmeren. 25 februari ’s morgens zagen 
wij dat zich in en rond Vlimmeren een kolonne van 
een 40tal Engelse vrachtwagens gevormd had. De 
bevelen van de Cie-commandant waren kort en 
bondig: “alles inladen, we vertrekken naar een 
nieuwe bestemming, uitleg volgt later”. En de ko-
lonne zette zich in beweging: Turnhout , de Neder-
landse grens, Tilburg, ’s Hertogenbosch, Nijmegen. 
Hier stopte de kolonne.  

En hier moet ik voor goed begrip even terug in de 
tijd.  

Omdat in september 1944 het geallieerde offensief 
min of meer was vastgelopen en maarschalk Mont-
gomery vreesde dat een nieuwe aanval richting 
Keulen uiterst moorddadig zou verlopen (door de 
Ardennen, de nog bestaande SIEGFRIEDLINIE, het 
EIFELgebergte, over de Rijn, het gebied waarin de 
grootste Duitse strijdmacht zich had geconcen-
treerd) en hij veronderstelde dat een aanval langs 
het noorden, door Nederland, hem zou toelaten 
het RUHRgebied te omsingelen, en door te stoten 
met zijn tankdivisies naar Berlijn, door de Duitse 
laagvlakte, verkreeg hij van opperbevelhebber ge-
neraal Eisenhouwer de toelating een luchtlandings-
operatie uit te voeren. Deze was noodzakelijk om-
dat de bruggen van Nijmegen over de Waal en van 
Arnhem over de Nederrijn absoluut moesten inge-
nomen worden om een verdere doorstoot moge-
lijk te maken.  

Op 17 september 1944 werd door, meerdere Brit-
se, Canadese, Amerikaanse en Poolse divisies ten 
noorden van Arnhem en Nijmegen de gevraagde 
luchtlandingsoperatie uitgevoerd. Het werd een 
fenomenale ramp. Door spionage of verraad waren 
de Duitsers op de hoogte gebracht van de gealli-
eerde plannen. In aller ijl hadden de moffen rond 
de landingszone een overmacht aan troepenver-
sterkingen aangebracht. In een ongelijke, acht da-
gen durende strijd, werden de geallieerde divisies 
omsingeld en verpletterd: zij verloren 8000 doden, 
gekwetsten en gevangenen. Enkel 2000 strijders 
konden bezuiden Nijmegen de oprukkende gealli-
eerde strijdmacht vervoegen.  

De zwaar gebombardeerde en kapotgeschoten 

stad Nijmegen was de eindbestemming van het 2e 
bataljon fuseliers. De Staf (definitief) en de 1e, 2e, 
3e en 4e compagnie (voorlopig) zouden onderge-
bracht worden in wat er overbleef van gebouwen 
tussen het puin. De 5e Cie (de mijne dus) moest op 
de vrachtwagens blijven. Na enkele minuten zette 
deze kleine kolonne zich terug in beweging en ver-
liet Nijmegen naar het Oosten om te stoppen in 
Beek, een klein dorpje voor de Duitse grens.  

“Iedereen uitstappen, en verzamelen!” De Cie Cdt 
stond op een terrein vóór een immense watervlak-
te.  

Mannen vanaf nu verandert de taak van het batal-
jon; van “hulpopdracht” in “gevechtsopdracht”. 
Doodse stilte!! Van een verrassing gesproken!   

De watervlakte achter mij was een gedeelte van 
het landingsterrein in de droppingszone achter de 
Duitse linies, waar ongeveer vijf maanden geleden 
de geallieerde luchtlanding op een drama eindig-
de. Beducht voor een nieuwe luchtlanding, en, 
vóór de oprukkende geallieerde pantserkolonne 
de Waal zou bereiken, versterkten de Duitsers de 
verdedigingsgordel rond de verkeersbrug van Nij-
megen, die zij ten allen prijze wilden behouden, en 
desnoods opblazen. Om het gebied ten oosten van 
Nijmegen daarenboven onbruikbaar te maken 
voor tanks, zetten zij deze zone onder water. Dit 
gebeurde zonder de bewoners van het overstro-
mingsgebied voldoende gelegenheid te geven om 
zichtzelf en hun vee in veiligheid te brengen. De 
watervlakte strekt zich uit van Nijmegen tot de 
Rijn in het oosten. Het waterpeil bedraagt 1,5 tot 2 
meter en overspoelt alle binnendijken. Achter de-
ze watervlakte stroomt de rivier de Waal, ingebed 
achter dijken van ongeveer 7 meter hoog. De zui-
derdijk is de huidige frontlijn en het is onze taak de 
Canadese eenheid, die deze stelling verdedigt af te 
lossen. De opdracht is risicovol, want gans de zone 
wordt bestreken door Duitse artillerie, mortieren 
en zware machinegeweren. Wees dus zeer voor-
zichtig, altijd opmerkzaam en handel met gezond 
verstand. Al het beste.  

Inmiddels kwamen met veel gedruis vijf 
“buffalo’s” (grote amfibievoertuigen op rupskettin-
gen) aangedaverd. Van vóór naast de chauffeur, 2 
Britten achter een zwaar machinegeweer. De ach-
terlaadbrug van de tuigen werd neergelaten en 
elke buffalo slokte in zijn diepe laadruimte een vol-
ledig peloton (ongeveer 35 man) op. De laadbrug 
werd opgehaald en dichtgeschroefd.  
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Communiseren met de bezetter ging 

moeilijk. 

Burgemeester Dokter Henri Persoons 

deed een voorstel aan Hauptmann 

Schmidt in Boom  voor oplossingen (zie 

hiernaast), omdat ook de “Nederlandse 

Commissie tot Regeling van de Voorzie-

ning van Noodzakelijke Levensbehoeften 

in Belgische Gemeenten” vele hoge eisen 

stelde voor de levering van “Hollandsch 

Brood”. 

Hieronder het antwoord van Herr Schmidt: 

Burgemeester Van Geet van Boom deelt 

in deze brief aan Dr. Persoons , onze d.d. 

Burgemeester, mee welke beslissingen 

zijn Raad genomen heeft  voor de ge-

zinskaarten  en de regeling voor de ver-

koop van Hollandsch brood.  
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Hotsend zetten de amfibies zich in beweging rich-
ting de watervlakte en bij een invallende duisternis 
werden de voertuigen….vaartuigen. 

De overtocht naar onze stellingen was gevaarvol. 
Soms vaarden wij langs kapotgeschoten hoevekes 
of langs een dorpje met stukgebombardeerde kerk 
zonder toren.  

Als de amfibie een ondergelopen weg op een bin-
nendijk kruiste rees de voorsteven meedere deci-
meters omhoog om enkele meters verder met veel 
gespat neer te pletsen. In het ruim was er op slag 
lichte chaos. De menselijke inhoud was duchtig 
door elkaar geschud en gedempte vloeken waren 
niet uit de lucht. Naarmate we vorderden zagen 
we links en rechts boven het water resten van de 
vroegere luchtlanding uitsteken: brokken van 
zweefvliegtuigen, verhakkelde voertuigen, jeeps, 
een vastgelopen “buffalo”en drijvende overblijfse-
len van allerhande oorlogstuig…… 

Na ongeveer 45 minuten kwamen we, bij de nade-
ring van de ontschepingsplaats, onder het licht van 
een melkachtige stralingsbundel te liggen. Op 
vraag was de uitleg door één van de Britten een-
voudig: door afwezigheid van vijandelijke vliegtui-
gen, werden de zoeklichten opgesteld op een hel-
ling achter Beek, gericht op de oevers van de Waal 
bezet door de Duitsers. De bedoeling was dubbel: 
vijandelijke verplaatsingen opmerken en ook hun 
wachtposten verblinden. Onze ontscheping vond 
plaats op een  hogerliggend stuk droog terrein, 
beschermd door de hoge dijk van de Waal. Cana-
dese militairen stonden ons op te wachten. Alles 
moest nu vlug gaan. De Canadese wachtposten 
moesten hun stelling in ijltempo overdragen aan 
de Belgische aflossing. De pelotons werden op één 

lijn gebruikt om een frontlijn van ongeveer 2,5km 
over te nemen. Mijn sectie (3e sectie van het 3e 
peloton) had het “voorrecht” als eerste te mogen 
vertrekken. Wij moesten het verst: een Canadese 
gids zou ons ter plaatse brengen.  

ERLEKOM  

De tocht naar onze stelling zou geen sinecure wor-
den. Het water stond tot halverwege de helling van 
de dijk. Een pad was er natuurlijk niet. Wij moes-
ten ons met pak en zak voortbewegen vlak boven 
het water, op een schuine grasberm. In de sectie 
die ons volgde dachten een paar gasten dat ze kon-
den profiteren van de duisternis, om te trachten 
vooruit te komen langs de weg boven op de dijk. 
Dat beviel hen slecht. Voor de vijand aan de over-
kant waren zij als silhouetten tegen de achtergrond 
van de stralenbundels van de zoeklichten. Alras 
vormde zich boven de Waal een lint van voortsnel-
lende lichtpuntjes. Vlak daarop hoorden wij voor 
het eerst het geluid van Duitse machinegeweren. 
De “prrrrrt” van de gevreesde “Spandau”.  

Gelukkig waren de eerste salvo’s afgevuurd met 
lichtspoorkogels en waren ze te hoog gemikt. Ze 
verdwenen boven de hoofden van de onvoorzichti-
gen. Die doken ijlings terug naar beneden, terwijl 
de volgende salvo’s boven de dijk scheerden of er 
in ploften. 

Wij waren gewaarschuwd. Aanvankelijk, geholpen 
door de flauwe lichtschijn van de zoeklichten, vor-
derde onze sectie langzaam en voorzichtig. Na een 
paar honderd meter veranderde onze tocht volle-
dig. De duisternis was nu compleet.  

MG 42 (Spandau) 

Het vervolg van dit relaas van Georges Dezaeger 

kunt u lezen in de volgende editie van  

Vaertlinck Contact (tweede nummer van de 

twaalfde jaargang) 
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ZWARTE SNEEUW in Bezet Gebied 1916-1917 
Honderd jaar geleden hadden we een strenge winter. De Willebroekse vaart was dichtgevroren. Het zou 
onder nul blijven tot eind maart 1917. Februari was het koudst. Dat doet me denken aan dezelfde maand 
in 1963 toen de temperatuur daalde tot -20°C en er ijsbrekers gebruikt werden om de scheepvaart op de 
vaart mogelijk te maken. 
 
Die grote koude honderd jaar geleden, maakte het leven van Belgen extra moeilijk door voedselgebrek. 
België voerde in 1913 bijna 4 miljoen ton voedsel in. Bij het begin van de “Groote Oorlog” stopte alle im-
port van levensmiddelen in ons geannexeerd land. De Britse economische blokkade trof niet alleen Duits-
land, maar ook bezet België. Hoe moesten wij 80% van ons broodgraan invoeren? Het Duitse leger deed 
opeisingen! In 1915 werd de schaarste echt voelbaar. Hongersnood bedreigde ons land. In oktober 1914 
werd het Nationaal Hulp- en Voedselcomité (NHVC) in Brussel gevormd en groeide uit over België. Initia-
tiefnemers: industrieel Ernest SOLVAY, burgemeester Adolphe MAX en Emile FRANQUI (Société Genéra-
le). De invoer was dringend nodig.  
 

Hoe slaagde België erin om Groot-
Brittannië te garanderen dat het inge-
voerde voedsel niet bij de Duitsers te-
recht kwam? Drie gezanten van neutrale 
landen in Brussel: Brand Whitlock (V.S.), 
Maurits van Vollenhoven (NL) en Mar-
kies de Villalobar (SP), zouden er op toe-
kijken dat het ingevoerde voedsel wel 
degelijk toekwam bij de Belgische bevol-
king. Toen Amerika in de oorlog stapte, 
zetten de Nederlandse en Spaanse ge-
zanten hun taak verder. In Nederland 
werden de schepen, die voorzien waren 
van grote spandoeken, gelost. Intussen 
richtte de industrieel Herbert Hoover, 
later president V.S., “Commission for Re-

lief in Belgium” op voor de aankoop van levensmiddelen in de V.S. en het transport naar Europa. De 
“C.R.B.” zou tegen 1919 zorgen voor meer dan 4 milj. ton voedsel voor België voor 3,5 miljard frank. Toch 
was de import te weinig. In 1913 had België voor de oorlog 4 milj. ton ingevoerd. Maar in de 4 oorlogsja-
ren benaderde men dat getal niet. Zo bedroeg de import in 1917 slechts 16% van 1913! Een hongercrisis 
zoals in 1845-1847 in Vlaanderen doemde op.  
Een aantal gemeenten uit de bezette “Grenszone” zochten contacten in Nederland, zoals onze d.d. Burge-
meester Dr. Henri Persoons bij een “Commissie” die het C.R.B.-graan verwerkte tot brood. 
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In art. VI van Circulaire N° 2 lazen wij: “De gemeente moet een lo-
kaal voorzien, dat alleen mag gebruikt worden voor  de verdeling 
van brood door de bevoorradingsdienst. Er moet een zeer goed 
leesbaar opschrift worden aangebracht “Nederlandse Commissie 
tot Regeling v/d Voorziening van Noodzakelijke Levensbehoeften 
in de Belgische Gemeenten”. 

Het gemeentehuis voor 
1930 was eerder een heren-
huis en was met 4 treden 
niet geschikt enkele hon-
derden broodkopers te ont-
vangen voor controle van 
hun broodkaart en het afha-
len van hun brood.  
Het gemeentebestuur kon 
het gemeentehuis uitbrei-
den met een huis in de 
Kloosterstraat nr.39, tussen 
de woning van Brouwer Mi-
nazio en die van huidige 
Notaris Scheltens.  

Hoe het brood 
verdelen? 
 
Bovenaan staat 
1 gezin van 13 
personen. Die 
krijgen elke 
week 2 of 3 
broden.  
 
Met 7 of min-
der personen 
in het gezin 
heb je sommi-
ge weken géén 
brood.  
 
De 247 
“singles” krij-
gen per maand  
één brood! 
 
Er was dus nog 
altijd een te-
kort aan 
brood! 

Daar konden hulporganisaties als het Nationaal Hulp- en Voedsel-
comité en het “Hollandsch Brood” de mensen ontvangen.  
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N° 11 De Commissie ontving van meerdere Ge-
meentebesturen de mededeling dat zij wegens 
hoge onkosten in de onmogelijkheid verkeerden 
de door onze Commissie vastgestelde maximum 
verkoopprijs van 65 centiem te handhaven. Het is 
geenszins de bedoeling van de Commissie om 
schade te berokkenen aan de Gemeentebesturen. 
De verkoop moet zonder winst, maar ook zonder 
verlies plaats hebben. 
Wij verzoeken U ons een gedetailleerde staat van 
alle onkosten te bezorgen, niet een globaal be-
drag. 

N° 12 Wij hebben de eer U mede te delen dat 
vanaf MAANDAG 12 MAART 1917 het door 
onze Commissie ingevoerde nieuw model 
brood-kaart wordt ingevoerd. Deze zal van af 
20 februari in onze bureelen aan 4,25 Fr. per 
100 stuks verkrijgbaar zijn. 
Geene andere kaarten dan de door ons ver-
strekte, mogen van af voormelden datum 
worden gebruikt.  
De stroken van de oude kaarten blijven gel-
dig. Indien op de bepaalde datum van 12 
maart de nieuwe kaarten niet zijn ingevoerd, 
kan het consent niet verder verleend wor-
den. 

N° 13 Wegens de in Nederland heersende meelschaarste zal het voor Hollandsch Brood gebruikte tarwe-
meel worden gemengd met maïs, rogge en aardappelmeel. Wegens het bereiden van deze mengeling zal 
tijdens de week 12-19 maart geen brood worden geleverd en het volgende consent loopt van 19 maart - 
15 april. 
De Commissie is verheugd de leveringen in België in beperkte hoeveelheden te kunnen handhaven, ter-
wijl  de  Nederlandse bevolking op broodrantsoen is gesteld. We hebben geen gegevens over de nieuwe 
prijs. 
 
N° 14 We verzoeken U ons mede te delen welke gestichten als ziekenhuizen, wees- en krankzinnigen, 
enz. in uw Gemeente bevinden, met opgave van de aanwezige verpleegde personen. Bij de wederinvoer 
van Hollandsch brood dit ter beschikking van de meest behoeftigen te houden. 
 
N° 15a Mededeling dat de Nederlandse Regering ten behoeve van de Belgische bevolking een deel van 
het meel beschikbaar is gesteld in de vorm van beschuiten. 
Wij kunnen Uw gemeente 720 kg ter beschikking stellen, tot de prijs van Frs. 2,25 per kilo afgehaald in 
magazijn Lange Winkstraat 32. De kistverpakking kost Frs. 30 per kist. Deze kisten worden in goede staat 
teruggenomen binnen de 4 weken na de dag van levering.. 

Mynheeren, 

Gevolg op circulaire N° 16  van October 1917. 

Gelieve my te laten weten wanneer wy 3 kisten beschuit  

mogen laten afhalen. 

Aanvaardt, Mynheeren, de verzekering myner achting. 

De Burgemeester d.d. 
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Bij de Subcommissie voor de Provin-
cie Antwerpen aan brood raken was 
voor Gemeenten  niet makkelijk.  
Per post werden op korte tijd  veel 
circulaires opgestuurd (9, 17, 20, 24, 
31 juli, 1 aug., 22 sept., 11nov., 8 dec.  

1916 enz...) In het gemeentelijk archief vonden we nog een dik pak bijna dagelijkse briefkaarten en brie-
ven. Schijnbaar werd of kon de telefoon toen niet worden gebruikt. Burgemeesters werden veelvuldig en  
persoonlijk verantwoordelijk gesteld en bedreigd dat zij hun consent (de vergunning) konden verliezen. 
Naamlijsten moesten  foutloos  en ONMIDDELLIJK worden doorgezonden.  
Laat ons die circulaires (rondschrijven) even doornemen. Let op: alle Opmerkingen zijn in ‘t vet gezet! 
 
N° 1 Door bevonden misbruiken beslist de Nederlandse regering om alle lopende broodconsenten in te 
trekken. U moet dringend ONMIDDELLIJK eene nieuw aanvraag zenden met juist aantal inwoners en het 
nodige hoeveelheid brood. Eventuele broodverdeling in scholen is met nadruk streng verboden. 
 
N° 2 Ter aanvulling van circulaire N° 1 volgen hier 10 voorwaarden voor het “Hollandsch Brood” 

I. Alle aanvragen richten naar de Commissie op de Jordaenskaai 24 te Antwerpen.. 
 II. De bakkers (in Nederland) worden aangewezen door de Commissie.  

III. Aankoopprijs in Guldens voor levering franco grens; vervoerrisico’s zijn voor de gemeenten. Betaling van 
de bakker gebeurt met cheque van een goedgekeurde Nederlandse bank. De maandelijks te vernieuwen be-
stelling vooruitbetalen ten kantore van de Commissie. 
IV. De Gemeente moet 2 centiemen per Gulden storten om de onkosten van de Commissie te bestrijden. 
V. De Gemeente mag slechts rechtstreeks het brood tegen kostprijs uitreiken aan verbruikers en moet vóór 
eind juli een gedetailleerde lijst (volledige namen van de gezinnen en aantal personen en hun adres) inzenden. 
VI. De gemeente moet een lokaal voorzien, dat alleen mag gebruikt worden voor  de verdeling van brood door 
de bevoorradingsdienst. Er moet een zeer goed leesbaar opschrift worden aangebracht “Nederlandse Com-
missie tot Regeling v/d Voorziening van Noodzakelijke Levensbehoeften in de Belgische Gemeenten”. Geen 
handel in het lokaal en er mag geen handelaar wonen (zie verderop de oplossing). 

VII. De met verkoop en verzending belaste personen moeten 
door de gemeente worden aangesteld en mogen geen han-
delaars noch neringdoeners zijn. 
VIII. Voor iedere levering moet zich op het Gemeentehuis 
een verklaring van de verkoper bevinden betreffende dag 
van aflevering, hoeveelheid, gewicht en hoedanigheid. 
IX. De gemeente zal zich onderwerpen aan controles door de 
Commissie van o.m. invoeren van een kaartsysteem. 
X. De Burgemeester is tegenover de Commissie en Gemeen-

tenaren persoonlijk verantwoordelijk voor het nauwkeurig nakomen van alle voorschriften. Het niet nakomen 
kan onmiddellijk als gevolg hebben dat de Gemeente wordt buitengesloten van  de broodvoorziening.   

 

N° 3 De Burgemeester gebruikte het blad van circulaire N°3 om de 10 antwoorden (in cursief) te noteren. 
Aan de Heer Burgemeester der Gemeente Willebroek 

Geachte Heer, 
Wij verzoeken U de volgende vragen omgaande wel te willen  beantwoorden: 
1/ Welke bedrijven worden in Uwe gemeente uitgeoefend? 
 Landbouw zeer weinig  Nyverheid hoofzakelijk  Beide  Ja? 

2/ Zoo Nijverheid, van welken aard is deze? 
 Papier-metaalbewerking-meubelmakery enz. 

3/ Wie was Uw bakker-leverancier? 
 Catalonië van Tilburg 

4/ Door welk verkeersmiddel heeft U tot dusver het Hollands brood ontvangen? 
Het brood komt ons toe door bemiddeling van de gemeente Boom; tot over eene maand ongeveer 
per stoomtram, sedertdien per trein. 
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5/ Acht U de verzending langs eenen anderen weg beter en zoo ja langs welken? 
 De gemeente Boom is best bevoegd om daarover te oordeelen. 

6/ Kunt U eventueel Uw brood met anderen weg beter tesamen ontvangen en zoo ja, met welke?  
 Wy verlangen voorlopig althans, bij Boom aangesloten te blijven. 

7/ Heeft U in Uwe gemeente een lokaal (lokalen) ter uitreiking van het brood, en voldoend aan de 
     voorwaarden der circulaire N° 2 beschikbaar?   JA 
8/ Heeft U van vorige leveringen nog geld te betalen aan de Hollandschen bakker-leverancier Uwer     
    gemeente? Zoo ja hoe groot is dat bedrag?       NEEN 
9/ Heeft U, van vorige leveringen, nog geld te vorderen van den Hollandschen bakker-leverancier Uwer 
    gemeente? Zoo ja hoe groot is dat bedrag? 
 Tot den dag van heden is voor 2 weken geld gestort ten voordeele van den leveranciers, ’t zij 
            Fr. 6.000. Gewoonlijk wordt voor eene of twee weken voorop gestort. 
10/ Met welke hoeveelheid zou Uwe aanvraag kunnen verminderd worden, na het inschuren van den 
oogst?   De oogst wordt overigens in beslag genomen door de provinciale Oogstcommissie! De oogst is  

overigens van zeer klein belang. In stede van vermindering, dringen wy er op aan 2.000 brooden 
           meer te ontvangen, dit is 7.000 in plaats van 5.000 per week. Zie desaangaande ons schryven van 
           12  juli l.l.  

Willebroek, den 21 juli 1916. 
Getekend door De Burgemeester d.d. Dr. H. Persoons 

 

N° 4  Volgens art. III Circulaire N° 2 moet de betaling van brood tegelijk gebeuren met maandelijkse ver-
nieuwing van de bestelling. De commissie wil vereenvoudigen door deze halfjaarlijkse termijnen betaling 
voor de 10e van elke maand voor de levering van 15e tot eind der maand, en de betaling voor 25e der 
maand voor de levering van 1e tot 15e volgende maand. Er wordt nog eens herinnerd aan de betaling voor 
en aan de Commissie van 2 centiemen in contanten. 
 
N° 5 De Commissie zendt een model controlekaart, volgens art. IX Circulaire N°2. De burgemeester moet 
zorgen dat elk ingeschreven gezin een behoorlijk ingevulde broodkaart ontvangt. Deze kaarten moeten 
binnen één week worden ingevoerd. Indien niet opgevolgd kan consent worden ingetrokken. Tevens 
dringen wij aan op ONMIDDELLIJKE inzending van de lijst der ingeschreven huisgezinnen.  
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 DR. Henri Persoons 

Even mijn commentaar: de voorlopige 
aanduiding op 31 aug. 1916 van Burge-
meester Persoons zal een vaste taak 
worden. Hiernaast op de briefkaart van 
18 sept.  1916 zien we dat de 4 gemeen-
ten er 7 geworden zijn: Reet is weg, 
maar Aartselaar, Heffen, Heindonk en 
Tisselt zijn er bij gekomen. In het regis-
ter vertrekken Aartselaar, Schelle en 
Niel naar Boom op 18.12.1916. Op de-
zelfde dag komen Puurs, Hingene, Ruis-
broek in de plaats. Op 20.12.1916 krijgt 
Ruisbroek geen brood meer. In 1917 
krijgen we nog Sint Amands (19 maart ) 
en Breendonk (9 augustus) erbij. 

N° 7 Het hoofdcomité in Nederland besluit dat het brood aan de gemeenten binnen de grenszone enkel 
per spoorweg wordt aangevoerd. De subcommissie heeft de gemeenten moeten verenigen in groepen 
om onkosten te besparen, daar de kleinste zending één wagon is. In het bijzonder wordt U nog eens op-
merkzaam gemaakt op de betalingsvoorwaarden , de invoering van het kaartsysteem en inzending van 
de lijsten der gebruikers, zowel als het opzenden van de Controlestrook der kaarten. 
Gemeenten welke de voorwaarden niet nakomen, kunnen niet alleen geen brood ontvangen voor zich-
zelve, maar verhinderen de broodlevering aan de geheele groep, waartoe zij behooren. 
Slechts 38 gemeenten zijn in orde. 
 
N° 8 Deze circulaire ontbreekt in het archief 
N° 9 In onze circulaire N° 1, waarin de Gemeenten bericht werd dat voorlopig geen uitdeling van Holland-
sch Brood in de scholen kon worden toegestaan. Wij hebben de eer U te melden, aangezien de broodver-
deling in Uwe gemeente geregeld is, dat geen bezwaar meer bij ons bestaat, brood aan schoolkinderen 
kan worden uitgereikt. Het schoolhoofd moet van eene broodkaart voorzien worden en behandeld wor-
den als ieder ander gezinshoofd. De groep Willebroek zal 20.000 broden ontvangen tussen 25 september-
25oktober 1916, die onder al de Gemeenten der (gewijzigde) groep in verhouding worden verdeeld.  
 
N°10 Het Hoofdcomité meldt dat in Nederland met ingang 27 oktober 1916 de meelprijzen verhoogd zijn. 
U  bent gemachtigd de verkoopprijs van het brood te brengen tot 65 centiemen maximum per brood van 
één kilo. In deze prijs is ruimte gelaten voor de verhoging van 2 naar 3 centiemen per Gulden voor de ad-
ministratiekosten. 
Wij herinneren eraan dat de voerman van het brood in bezit moet zijn van een machtiging ondertekend 
door de Burgemeester die het brood in ontvangst nemen.  

N° 6 De Commissie deelt de Burgemeester mee dat ze 4 Gemeenten 
(Willebroek, Niel, Reeth, Schelle) in een groep heeft verenigd en die hun 
brood in de statie Willebroek zullen ontvangen. De burgemeester zal zich 
TEN SPOEDIGSTE verstaan met de andere Burgemeesters over het adres-
seren van de broodzendingen; de verdeling van de zending onder de 
groepgemeenten en iemand aanduiden die de verantwoording op zich 
neemt tegenover de groepgemeenten en de Commissie. 
Om vertraging te voorkomen wordt voorlopig de Burgemeester van Wil-
lebroek aangewezen voor de groep. 


