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Geachte lezer, 

Een fijne verjaardag gewenst! 
 
Een ‘oudere’ dame vierde haar 65ste verjaardag 
op 5 mei laatstleden. 
Die verjaardag ging niet rimpelloos voorbij. 
Maar hoe gaat dat, bij het ouder worden? 
Afgelopen winter en voorjaar kreeg onze ijzeren 
‘jarige’ dame weer haar kuren. Ze kwam veel in 
beeld, alsof ze dat al niet 65 jaar lang was. Een 
‘aandachttrekkertje’ is ze wel. 
Ze werd bezongen én beschreven. (Boek: Mon-
ster van ijzer en staal - Kevin Polfliet). 
Maar … door wie de afgelopen maanden – te 
voet - aan haar voeten stond en niet verder kon, 
werd er veel gezucht. Ze werd beschimpt, ver-
vloekt en verweten … wegens haar nukkige ku-
ren. 
 
Even gniffelen … Een vrouw stond, te voet, ge-
blokkeerd op de Dr. Persoonslaan. Ze wou graag 
naar huis … aan de overkant, natuurlijk. Over-
zwemmen was geen optie - veel te koud! Te 
voet via Tisselt? Veel te ver! Ze belde haar man 
… kom mij via Tisselt halen met de wagen. De 
raad van de echtgenoot: ga naar het station, 
neem de trein naar Mechelen. In Mechelen de 
bus nemen naar Willebroek en afstappen op de 
Mechelsesteenweg … het is een oplossing na-
tuurlijk! 
De problemen zouden opgelost zijn. Maar in ge-
val ze haar nukken weer krijgt … de passerelle 
aan de spoorwegbrug wordt terug toegankelijk 
voor voetgangers en fietsers. 
 
We wensen onze parmantige ‘ijzeren lady’ nog 
heel veel fantastische verjaardagen toe!  

 Een warme zomerse groet,  
De redactie  
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CHABOT in WILLEBROEK 

Joseph Chabot, een gematig-

de modernist, liet in 1933 nog 

een vijftal woningen achter in 

Willebroek.  

Hiernaast twee woningen uit 

in 1933 op de Jozef Wauters-

straat nrs. 113 en 113B, aan 

de zijkant van de kindertuin. 

De eerste bewoners waren 

de 2 eerste  kleuterjuffen van 

de nieuwe school: Mevrouw 

Van den Heuvel en school-

hoofd mevrouw Borghys.  

Toen gingen de kinderen 

maar vanaf 4 jaar naar de be-

waarschool of de kindertuin. 

En waren er dus maar twee 

klassen: de vierjarigen en de 

vijfjarigen. Minister Herman 

De Croo voerde bij de vervan-

ging van het “Leerplan van de 

Bewaarschool” uit 1922 de 

term “kleuterschool” in. Hij 

zorgde ervoor dat kleuters 

van 2,5 jaar naar school kon-

den. 

In de jaren ’20 werden door de gemeente 4 kindertui-

nen gebouwd. De heropgebouwde kindertuin (1927) 

in de Laan der Verbondenen (nu Capt. Trippstraat) had 

een toren. In het groot gebied dat toen Herselaar 

heette zou een nieuwe wijk “de Tuinwijk” worden ge-

bouwd. In 1928 werd een wedstrijd uitgeschreven 

voor een kindertuin met toren, een luifel, klassen, bin-

nentoiletten en dito speelzaal.  

 

Architect Jos Chabot won de wedstrijd. In 1931-1932 werd de school afgebouwd.  

Later kregen de straten er een naam. De school heeft als adres Jozef Wautersstraat 90. Maar… de in-

gang van de school staat wel in de Emiel Vanderveldestraat! 
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Op nummer 102 op de Tisseltsesteenweg vindt u een burgerhuis (1933) met sobere baksteenbouw 

onder plat dak en licht verspringende gevellijnen.  

Het grote huis ernaast – nr. 104 - was de onderwijzerswoning van de heer Tony De Herdt en zijn echt-

genote Francine De Maerschalck. Na hun verhuis betrok architect Jo Roels deze woning. Toen werd 

het - en is het nu nog - het atelier en de woning van architect Hugo Lejon.   

102 104 

Op nummer 84 tenslotte 

staat de laatste woning:   

een alleenstaande Art-

Deco getinte villa, ach-

ter een omringende 

haag. 

De brievenbus is getekend door Jos Chabot.  

Tekst en Foto’s: Emiel Geens 

Meer info over Chabot: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/721  

en bij POULAIN N. 2003: Chabot, Jos in: VAN LOO A. (red.): Repertorium van de architectuur  

in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 198. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/721
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Drie oorlogsjaren uit het leven van Georges Dezaeger (deel 5) 

Geritsel van een konijn in de struiken deed ver-

moedens opborrelen van Duitse patrouilles die 

nabij slopen. In feite waren wij “groentjes” zon-

der de minste ervaring. Elk onbestemd geluid 

deed onze spieren verkrampen van angstige in-

gehouden spanning. In feite wat betekenden 

een korte primitieve opleiding, en een paar 

maanden patrouilleopdrachten tegen eventuele 

Duitse para’s in de Kempen?   

En de vuurdoop bij de ontscheping aan de front-

lijn, en het bombardement met mortiergranaten 

bij de steenbakkerij? Deze gebeurtenissen wa-

ren slechts”inleiding”. Ervaring zouden we moe-

ten opdoen in de vuurlijn de volgende dagen.  

De volgende morgen werden we verrast door 

een kogelregen uit “ een Spandau”, eigenaardig 

genoeg gericht op de omgeving van de steen-

bakkerij. De Engelse officier zei dat we zeker niet 

moesten reageren: de Duitsers vermoedden dat 

onze gevechtsstelling daar in de omgeving lag, 

en trachtten met een paar salvo’s ons uit de tent 

te lokken. Dat wisten we dan alweer: kalm blij-

ven en geen munitie verspillen.  

In feite zat onze sectie nog altijd zonder leider. 

We dachten dat een of andere dag een sergeant 

of een korporaal met de “buffalo” zou meeko-

men; maar dat geschiedde niet: dus lieten we 

ons gezond verstand maar werken en trokken 

we ons plan. We begonnen stilaan een hechte 

band te vormen en waren bereid tot het uiterste 

te gaan voor elkaar.  

Intussen vernamen we dat Engelse “engineers” 

er in geslaagd waren de bressen in de dijk van 

de Waal te dichten. Hierdoor en door de invloed 

van de stralen van de vroege lentezon begon de 

watervlakte achter ons stilaan te zakken.  

Door het feit dat de Engelsen ook overdag de 

overkant van de Waal observeerden, konden wij 

onze aandacht meer richten naar de onbeveilig-

de rechterflank en besloten één van ons op de 

uitkijk te plaatsen. We trachtten ook zo goed 

mogelijk een eventuele verdedigingsstelling in te 

richten.  

De acties op de vuurlijn bleven beperkt: enkele 

beschietingen over en weer over de Waal, met 

mortieren en machinegeweren en enkele scher-

mutselingen tussen patrouilles.   

De bewakingsopdrachten ’s nachts bleven 

zwaar, door een bestendig gevoel van onrust en 

spanning, en vermoeiend door de obligate waak-

zaamheid. Het waren ook de momenten van na-

denken en overwegingen.  

En op zo een moment begon mijn geweten te 

spelen: “ En hier sta ik dan: overtuigde pacifist, 

met mijn viscerale afkeer voor alle geweld;……en 

nu zelfs bereid om te vuren op een andere 

mens. Kreeg ik nu gewetensbezwaren? Verdomd 

neen! Want ik weet dat die “andere mens”, als 

hij de kans krijgt, geen ogenblik zal twijfelen om 

mij overhoop te schieten;….en dat die “andere 

mens” deel uitmaakt van de fascistische horde 

die in 1940 ons land verraderlijk had overvallen, 

bezet en gedwongen te leven onder een dictato-

riaal regime van terreur, vrijheidsberoving, ver-

knechting, uitbuiting, jodenvervolging, massade-

portaties, moorddadige executies, uitroeiing van 

hele volksgroepen in concentratiekampen….  

En als ik hier nu sta is het – met een oneindige 

dankbaarheid voor al diegenen die met hun le-

ven betaald hebben voor het herstel van de de-

mocratie en voor de herwonnen vrijheid – om 

bij te dragen aan de verdediging van deze op-

nieuw verworven waarden.  

Scrupules neen!....ik sta hier omdat het mijn ver-

domde plicht is…..” Hier werd ik, in het licht van 

het ochtendgloren, geremd in mijn overpeinzin-

gen, door de komst van de ploeg die ons kwam 

aflossen  

Door onze beperkte bewegingsvrijheid ( stuk 

dijk, steenbakkerij en stuk van Erlekom ) werden 

de eerste dagen stilaan routine; afgezien van 

wat vuursalvo’s van de Spandau’s aan de over-

kant, slecht gerichte Duitse mortierbombarde-

menten en schermutselingen met vijandelijke 

patrouilles….en de dagelijkse komst van de 

Buffalo met proviand en munitie, en nieuws was 
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er niet veel te melden. Stilte voor de storm?  

Op 13 maart werd een eerste makker van de 

eerste compagnie bij een vuurgevecht op de 

frontlijn met een Duitse patrouille zwaar ge-

kwetst; de buffalo bracht het slechte nieuws dat 

hij op 15 maart overleden was in het hospitaal 

van Nijmegen.  

Inmiddels bleef het niveau van de waterspiegel 

achter ons versneld zakken. Het terugtrekkende 

water gaf stilaan zijn geheimen prijs:  overblijf-

selen van de mislukte luchtlandingsoperatie: 

stukken zweefvliegtuig, kapotgeschoten jeep, 

Duits achtergebleven oorlogstuig….met gevol-

gen. De sectie naast de onze had uit het ondiepe 

water 2 spandau’s en een hoop munitie kunnen 

opvissen. De sectie was er in gelukt de span-

dau’s terug schietklaar te maken. En op een goe-

de morgen werden de Duitsers aan de overkant 

onder vuur genomen met hun eigen wa-

pens….tot grote consternatie van onze Engelse 

vrienden in de observatiepost: die sloegen in 

paniek omdat zij dachten dat wij aangevallen 

werden op onze linkerflank door een Duitse pa-

trouille. Zij werden vlug gerustgesteld, maar zij 

vonden het toch niet leuk met het vuur van 

Duitse spandau’s uit eigen rangen geconfron-

teerd te worden.  

Na een paar dagen was het waterpeil zodanig 

gezakt dat de wegen op de binnendijken bloot 

kwamen te liggen en, alhoewel modderig, toch 

terug bruikbaar werden.   

En op een morgen werd mij via de buffalo ge-

meld dat ik mij zo vlug mogelijk moest aanbie-

den op de staf van de compagnie in Ooy.  

Verrast en ongerust, nam ik mijn geweer, en 

nam de binnendijk die naar Ooy leidde. Had ik 

iets mispeuterd of was er slecht nieuws van het 

thuisfront in Willebroek? Piekeren hielp niet en 

mijn aandacht werd vlug afgeleid door de gru-

wel van de oorlog. Langs beide kanten van de 

dijk werden overblijfselen zichtbaar van de veld-

slag die er geleverd werd tijdens de luchtlan-

dingsoperatie van september 44. De lichte bries 

bracht soms vlagen van een onaangenaam weeë 

geur van vlees in ontbinding mee. Links en 

rechts in de berm van de dijk lagen de kadavers 

van rottende dieren. De stank was soms on-

draaglijk. Verder in een bocht van de weg zag ik 

van op een grote afstand om de 20 meter 3 

hoopjes langs de kant. Bij het naderen bleken 

het dode SS-ers te zijn in hun éénmansput: in 

volledige uitrusting, helm op het hoofd, geweer 

voor zich op een wering van zandzakjes”. Zij 

wachtten…..wachtten op de speciale legerafde-

ling die hen zal uitgraven uit hun put. Onherken-

baar – het gelaat en handen weggevreten door 

ratten. Zij zouden overgebracht worden naar 

een geïmproviseerd mortuarium; daar zou aan 

de hand van hun “dog-tag” (metalen plaatje dat 

elke militair om de hals draagt, met zijn stam-

nummer en identiteit) bepaald worden wie zij 

waren. Na de 

oorlog zullen 

hun familiele-

den, die 

maanden zon-

der nieuws 

waren, verne-

men dat hun 

soldaat “X” 

gesneuveld is in Ooy-Nederland. “Gott sei mit 

uns”. Afschuwelijk! Op bevel van Hitler gevoch-

ten tot de laatste  kogel; misschien gesneuveld 

of gekwetst of in hun put verrast door de vloed-

golf van de door de Duitsers uitgelokte overstro-

ming van het gebied. Slachtoffers van een dolge-

draaide machtswellusteling. Maar ik kon zelfs 

niet de minste empathie voor hen opbrengen. 

SSers = moordenaars.  

Militair hospitaal in het NEBO-klooster  

aan de Sionsweg te Nijmegen in 1945 

Duits SS dog-tag 
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Op de staf van de Cie moest ik mij aanbieden bij 

een kapitein en een luitenant. Hun eerste vraag 

verraste mij en stelde mij gerust: welke studies 

ik had gedaan. Mijn antwoord: Grieks-Latijnse 

humaniora, scheen hun te bevallen. Hun tweede 

vraag verraste mij nog meer: of ik het examen 

voor korporaal en sergeant wou afleggen.  

Een loopbaan in het leger was het minste van 

mijn ambities. De officieren zagen mijn aarzeling 

en trachtten mij te overtuigen met de stelling 

dat het leger, nu vooral, behoefte had aan lei-

dinggevende elementen; zij wezen op mijn eigen 

sectie die zonder leider zat. Dat deed mij beslui-

ten. Het examen was een futiliteit: het uiteenne-

men en terug samenstellen van onze wapens: 

het geweer, de bren, de sten, de Mills handgra-

naat; enkele vragen over kaartlezen, over onze 

houding en handeling op de frontlijn. En dat was 

het. Ik was geslaagd. Ik kreeg nog enkele raadge-

vingen en werd er op gewezen dat eventuele 

krijgsgevangenen menselijk en rechtvaardig 

moesten behandeld worden. Ik werd gelukge-

wenst en terug naar mijn sectie gestuurd met de 

mededeling dat mijn aanstelling tot korporaal 

zou bevestigd worden. Terug bij mijn mannen 

vertelde ik hen wat er gebeurd was, dat ik van 

dan af de verantwoordelijkheid van de sectie 

zou dragen, dat er in feite niets veranderd was 

en dat onze verhoudingen bleven zoals ze wa-

ren. Zonder commentaar volgde algemene in-

stemming en de routine van elke dag werd ge-

volgd.  

Nu de wegen op de binnendijken boven de wa-

tervlakte terug begaanbaar werden, besloot ik 

samen met Jan, tijdens onze rustperiode een 

verkenning uit te voeren langs onze niet bevei-

ligde rechterflank. Gewapend met ons geweer 

en een handgranaat gingen we voorzichtig op 

pad in de richting van LEUTH aan de Duitse 

grens. Als we Erlekom achter ons gelaten had-

den kwamen we op een vlakte waar de grootste 

watermassa reeds was weggevloeid langs de na-

tuurlijke wegen: ruisende beekjes. Wat ooit we-

lige weiden en akkers waren, was nu bedekt met 

een vuile grijsbruine korst van modder en zand. 

Hier en daar een grote herenhoeve en langs de 

dijk een paar huizen die niet beschadigd bleken. 

Binnenin vertoonden ze echter sporen van plun-

dering en puur vandalisme. Na onderzoek van de 

huizen zetten wij onze weg in de richting van 

LEUTH verder. Achter de grote bocht van de 

Waal verschenen in de verte de contouren van 

KEKERDOM en meer naar het oosten de agglo-

meratie van MILLINGEN aan de RIJN.  

Het was een heerlijke lentedag; de zichtbaarheid 

was uitmuntend, de zon brandde aan de hemel 

en we waren al tamelijk verhit van het stappen. 

Voor ons zagen we links van de weg een beekje 

in de verdorde vlakte, waarin een stroom van 

water kabbelend wegvloeide, water dat met ge-

weld uit een afwateringsriool onder in de dijk 

spoot. Aan de andere kant van de dijk, kolkte het 

water, dat daar nog hoog stond, om in de duiker 

te verdwijnen. Het water was glashelder en ik 

maakte aanstalten om mijn handen even te ver-

frissen. Ik bukte mij en een schok deed mij ver-

stijven: ik keek vlak in het gelaat – of wat er nog 

van overbleef – van een SSer, dood natuurlijk. Hij 

lag 10 tot 15 centimeter onder de wegvlietende 

waterspiegel. Ik riep Jan en die verschoot zich 

ook bijna een bult. De Duitser was in volle uitrus-

ting, die hem door haar gewicht (laarzen, muni-

tietassen, bajonet, handgranaten, geweer ge-

kneld in de rechterhand, helm met een gat in) 

tegen de bodem van de beek drukte. De diame-

ter van de duiker belette hem dat hij zou meege-

sleurd worden door de vloedgolf van de onder-

waterzetting. Waarschijnlijk was hij tijdens de 

luchtlandingsoperatie van september in een 

vuurgevecht met de para’s geraakt, had dekking 

gezocht achter de berm van de binnendijk, was 

gesneuveld, achterover gevallen in de beek en 

later overspoeld. 

“ Wat doen we daarmee” vroeg Jan. Ik vertelde 

hem dat men mij op de staf gewaarschuwd had : 

“ in géén geval gesneuvelden aan te raken of “te 

verplaatsen” want de Duisters hadden, volgens 

waargenomen feiten, de misselijke gedachte ge-

had onder de lijken van gevallenen – zelfs van 

hun eigen volk – springladingen aan te brengen, 

of ze te verbinden met “booby-traps”.  

Nadat we zo goed mogelijk de plaats van ligging 

van het lijk bepaald hadden, om ze te melden 
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aan de staf van de cie, werd het tijd om terug te 

keren naar onze gevechtsstelling om onze 

wachtbeurt aan te vatten. De menselijke resten 

van de SSer zouden later opgeruimd worden 

door een gespecialiseerd detachement. 

Intussen had de “buffalo”, naast nieuwe voor-

raad ook goed nieuws meegebracht. De Engel-

sen hadden nabij Beek een verplaatsbare dou-

che-wasinstallatie opgezet in een immense tent. 

De manschappen die van rust waren mochten 

de volgende dag een stortbad gaan nemen en 

hun vuile was omruilen. ’s Namiddags trokken 

Jan en ik, na onze wachtbeurt, goedgemutst, 

geweer aan de schouder te voet op weg.  

Langs een nu begaanbare binnendijk begonnen 

we behoedzaam, beducht voor de aanwezigheid 

van mogelijke mijnen, met de ogen op de grond 

gericht, de 4 km naar Beek, af te leggen. We wa-

ren zowat halverwege toen een jonge gast in 

burgerkledij ons tegemoet kwam. We hielden 

hem staande en vroegen wat zijn bedoeling was. 

Hij was verrast dat wij Nederlands spraken, zei 

dat hij niet wist dat er Belgen aan de frontlijn 

zaten. Hij vertelde dat hij familie in Erlekom had, 

die nu in Nijmegen zat en die gevraagd had eens 

te gaan kijken hoe het er voorstond met hun 

huis. Ik wees hem erop dat hij absoluut niet ver-

der mocht, omdat het gebied nog altijd onder 

vuur lag van de Duitsers en dat er geregeld be-

schietingen waren met spandaus en mortieren, 

en dat er nog altijd vijandelijke patrouilles actief 

waren. Hij begreep en babbelend keerde hij te-

rug op zijn stappen. Hij vertelde dat in septem-

ber van 44 de Duitsers met veel lawaai Erlekom 

waren binnengevallen en brutaal met luid gebrul 

en gedreig met hun wapens de bevolking uit hun 

huizen hadden gejaagd al roepend “ Wasser 

kommt, Wasser kommt “. In allerijl werd gans de 

gebuurte verdreven in de richting van Beek.  

Op dat ogenblik gaf ik in panische schrik en bru-

te reflex de jongen een duw dat hij de berm af-

rolde. Beduusd keek hij mij aan “ As je me nou, 

waarom doe je dat nou?”. Ik zei “kom maar eens 

kijken”. Hij krabbelde recht maar ik hield hem op 

afstand. “ Dat is een half bedolven houten doos-

je” zei hij verbouwereerd. “ Beste vriend” ant-

woordde ik hem “ dat is een Holz-Mine; als ge 

daar op trapt of tegen stampt ontploft ze en zijt 

ge gewaarborgd minstens uw voet of uw been 

kwijt”. Onze vriend werd lijkbleek en voelde zich 

onwel worden. Perplex bleef hij naar het doosje 

staren.   

(Op het ein-

de van de 

oorlog had 

de Duitse 

wapenin-

dustrie een 

ferme knauw 

gekregen; zij leed onder het gebrek aan bepaal-

de metalen. Zo kwam ook de productie van me-

talen landmijnen in het gedrang. In het beden-

ken van ersatz oplossingen waren de Duitsers 

echter uiterst bekwaam.  

Hun sadistische perversiteit kende geen grenzen. 

Voor de metalen landmijn werd de houtmijn uit-

gevonden: een ontploffingstuig in een houten 

doos. Zij was over ’t algemeen niet dodelijk – 

alhoewel er werden toch al enkele gestorven 

slachtsoffers gemeld – maar veroorzaakte bij 

ontploffing veel lichamelijke schade. Was er 

geen dode, dan vergde de gewonde heel wat 

meer commotie: hij moest gered worden door 

zijn strijdmakkers, verzorgd door een 

“hospic” (verpleger), afgevoerd door ambulan-

ciers, chirurgisch behandeld in hospitaaltenten; 

en was voor de rest afgeschreven als strijder.  

Wij brachten een merkteken aan bij de ligging 

van de mijn en gedreven vervolgden wij onze 

weg. De Hollander was nu minder spraakzaam. 

Ik zei hem dat hij tot onze spijt zijn familie zou 

moeten inlichten over het feit dat hun huis door 

de nazi’s leeggeroofd en gevandaliseerd was.  

Aan de wasinstallatie nam onze Hollandse gezel 

afscheid. Hij bedankte ons uitermate voor wat 

voor hem een groot avontuur was, en wenste 

ons verder veel geluk.  

In de tent werden wij hartelijk ontvangen. Maar 

het moest vooruit gaan. Wel goed georgani-

seerd. Uitkleden, vuil hemd en vuil ondergoed 

op respectieve hopen gegooid, beschadigde kle-

dij apart gehouden.  

holzmine42 
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En dan in de doucheruimte: 10 minuten voor 

een grondige wasbeurt en een heerlijke afspoe-

ling in zalig warm water. Wat een fantastische 

ervaring na 3 weken ontbering, gebrek aan hygi-

ëne en verblijf in drek en modder. Na het stort-

bad konden we ons afdrogen met klaarliggende 

handdoeken. In plaats van onze eigen spullen 

kregen we ander gewassen ondergoed, een an-

der hemd en in plaats van mijn gescheurde 

broek kreeg ik zelfs een ander gewassen exem-

plaar. Wij dankten het personeel van de dou-

ches. En herboren maar in oude gewassen spul-

len ging het terug naar onze gevechtspost.   

Nauwelijks waren we, zonder problemen, in on-

ze stelling terug, of we werden onder vuur geno-

men door een Duitse mortier. De aanval was 

ogenschijnlijk niet doelgericht. De granaten ont-

ploften verspreid, sommige vlak bij onze post. 

Enkele scherven sloegen gierend op de gevels en 

in het pannendak van ons huis. Maar wij zaten 

veilig achter de muren. Het storingsvuur duurde 

maar een paar minuten. Onze artillerie reageer-

de ditmaal niet. Waarschijnlijk had onze obser-

vatie-post de stelling van de mortier niet kunnen 

localiseren.  

Die nacht bracht nog een andere emotie. Serge, 

die zich voorbereidde op een examen voor de 

douane had ergens een petroleumlamp gerecu-

pereerd. Tijdens zijn standby periode dacht hij 

zijn voorbereiding bij te werken bij ’t licht van 

die afgeschermde lamp. Jan en ik lagen in de 

slaaphoek onder de dekens toen wij gewekt 

werden door de paniekerige gil van Serge:             

“Brand, brand! Fire, fire!” Als een gek donderde 

hij de trap af. Door een onverhoedse beweging 

had hij de lamp van het tafeltje gestoten en die 

was in diggelen uiteen gespat op de planken-

vloer. De ruimte vóór het tafeltje stond in vuur 

en vlam. Nadenken was uit den boze. Jan en ik 

sprongen overeind, grepen in een reflex de hoe-

ken van de dekens en wierpen die over de laai-

ende vuurhaard. Afgesloten van de zuurstof was 

de brand gelukkig op slag gedoofd. Het hele 

voorval had zelfs geen minuut geduurd en de 

Engelsen onder aan de trap realiseerden zich 

zelfs niet wat er gebeurd was. De bolwassing die 

Serge, bleek als een vaatdoek, moest ondergaan 

maakte hem nog dagen ongelukkig. Een uitslaan-

de brand zou zeker de plaats van de Engelse ob-

servatiepost en onze gevechtsstelling verraden 

hebben; en zeker een kanonnade met mortier 

granaten uitgelokt hebben. De Engelsen waren in 

elk geval “not amused”. Van licht maken tijdens 

de nacht was absoluut geen sprake meer. 

De daling van de waterspiegel achter ons ging nu 

versneld verder. De sporen van de zes maanden 

eerder geleverde veldslag tussen de geallieerde 

luchtlandingstroepen en de Duitse pantserkolon-

nes kwamen stilaan bloot te liggen. De verdwij-

nende watermassa gaf haar geheimen prijs. De 

gruwel van de oorlog kende geen grenzen: het 

uitzicht werd werkelijk apocalyptisch. Midden 

tussen achtergebleven moerassen en ophopin-

gen van rottende plantengroepen lagen de lijken 

van gesneuvelde geallieerde en Duitse soldaten; 

op wat eens welige weiden waren, de krengen 

van paarden, koeien, schapen en kleinvee, met 

opengebarsten rompen, aangevreten door hor-

den ratten. De weëe stank van vlees in ontbin-

ding was bij momenten niet meer te harden.   

In de overblijfsels van kapotgeschoten boerderij-

en en voorraadschuren wemelde het van onge-

dierte dat hier maanden lang feest gevierd had 

in een paradijs van rotheid. Afschuwelijk!!  

De velden lagen bezaaid met achtergelaten uit-

rusting, militair tuig, weggeworpen wapens, 

stukgeschoten voertuigen, delen van zweefvlieg-

tuigen…….het moest hier een hel geweest zijn.  

De opgedroogde stukken grond hadden ook hun 

verborgen gevaren. De “Holz-Minen” die licht 

ingegraven werden, waren door de watervloed 

beginnen vlotten en lagen her en der verspreid. 

Achter de 1e sectie van ons peloton, had een 

achtergebleven paard in een hogergelegen 

schuur vol hooi de winter zes maanden over-

leefd. Nu het erf rond de schuur droog kwam te 

liggen, mocht het door de sectie gekoesterde 

paard even naar buiten en liep pardoes op een 

verborgen mijn: morsdood! Tot afgrijzen van on-

ze vrienden. Doch er werd niet te lang getreurd. 

In hun sectie was er toevallig de zoon van een 

beenhouwer en die gelastte zich met het recupe-

reren, versnijden en verdelen van het vlees: er 
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was genoeg voor gans het peloton. Ook mijn 

sectie kreeg een grote portie biefstukken. Wij 

wilden ook de Engelse ploeg laten deelnemen 

aan het onverwachte feestmaal. Maar die wezen 

het aanbod vriendelijk af: “ Thank you very 

much, but we don’t eat horses”. Rare mannen 

die Engelsen.  

Ik wist niet waarom, maar de intensiteit van het 

Duitse storingsvuur met mortieren en span-

dau’s, en de activiteit van nachtelijke patrouilles, 

nam hoe langer hoe meer toe.  

En wat uiteindelijk gebeuren moest, gebeurde. 

Op 15 maart werd één van onze makkers tijdens 

een schermutseling met een vijandelijke pa-

trouille zwaar gekwetst ( hij overleed in Nijme-

gen op 18 maart , onze eerste gesneuvelde op 

de frontlijn ). 

Gezien de herwonnen mogelijkheid van het ge-

bruik van de wegen op de binnendijken werd de 

bevoorrading door de buffalo’s, overgenomen 

(langs de weg) door onze eigen bren-carrier. Het 

was het begin van een zwarte periode. Op 22 

maart trapte een sergeant op een mijn: hij ver-

loor een been. Smartelijker was het nieuws voor 

mijn eigen sectie. De chauffeur van de bren-

carrier moest voor een verdachte hindernis op 

de weg uitwijken: zijn rechterrups kwam in de 

zachte berm terecht en zakte weg, de rupswa-

gen kantelde, sloeg om en donderde de berm af. 

Twee zwaar gekwetsten, maar wat erger was: de 

negende man uit mijn sectie, onze leerling-

verpleger die was overgegaan naar de staf cie, 

werd vermorzeld onder het gevaarte: op slag 

dood. (Ik zie nog hoe hij glom van fierheid, toen 

hij uit onze sectie werd gekozen als verpleger 

brancardier, en toegevoegd aan de bren-carrier 

ploeg). Toffe gast. Weg. Dood. Smerig noodlot. 

Veel tijd om te treuren was er niet.   

Door het feit dat de binnendijken terug bruik-

baar waren was er langs onze kant van de Waal 

meer activiteit. De Duitsers hadden dat natuur-

lijk gemerkt en ze bleven ons bestoken met mor-

tiergranaten en spandauvuur. Op 24 maart werd 

een makker gedood door een mijnexplosie in de 

sector Ooy, bij de aflossing van onze 5e Cie door 

de 1e Cie. Eén dag daarna sneuvelde een andere 

kameraad in een vuurgevecht onder een kogel-

regen uit de gevreesde spandaus. En op 27 

maart hadden we weer een zwaar gekwetste bij 

de ontploffing van een mijn.  

Inmiddels had ook ons peloton het bericht ge-

kregen dat wij zouden afgelost worden en dat 

we 2 dagen rust kregen in Nijmegen.   

Te voet, langs de binnendijken, ver-

zamelden wij ons in Beek waar ka-

mions ons opwachtten om ons 

naar Nijmegen te brengen. We ver-

lieten een gebied waar het water 

nu volledig verdwenen was. Het 

had een afschuwelijke woesternij 

achtergelaten; Waar vroeger weli-

ge weiden lagen zagen we nu enkel 

velden gevuld met dorpen in puin, 

schuren gevuld met rottigheid van 

bedorven stro en achtergebleven 

gewassen….rond kraters van bom-

inslagen, krengen van dieren: paarden, koeien, 

schapen, geiten, met opengebarsten buiken, 

aangevreten door horden ratten…..overal ver-

spreid achtergebleven uitrusting, oorlogstuig, 

resten van voertuigen en van zweefvliegtui-

gen…..en dit alles onder een misselijk makende 

stank van rottend vlees……  

British universal bren carrier Mk.II 

Het vervolg van dit relaas van Georges  

Dezaeger kunt u lezen in de volgende editie 
van  

Vaertlinck Contact (vierde nummer van de 
twaalfde jaargang) 
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Wel en wee van K.W.S.V. (deel 4) 
7. Periode 2005-2011 

Rupel Boom – Willebroek Meerhof  0-2 

Terug naar Derde Nationale 

 

Op zondag 3 april 2005, vijf speeldagen voor het einde van het seizoen, kon KVWM op het terrein van 
directe rivaal Rupel Boom, mits winst, de titel behalen. In een schitterende sfeer, voor ruim 2500 toe-
schouwers, speelde KVWM één van zijn betere wedstrijden en stak het na een verdiende 0-2 winst, 
de titel op zak. 

Twee dagen later volgde de ontnuchtering. Door het opstellen van een niet-speelgerechtigde Van Ge-
stel in de thuiswedstrijd tegen Eendracht Opstal werd de 5-1 overwinning van deze wedstrijd in een  
0-5 nederlaag omgezet. 

Uitstel, maar geen afstel, want op 10 april 2005, slaagde men in een curiosum om, na 1-0 thuiswinst 
tegen Zwarte Leeuw Rijkevorsel, tweemaal binnen één week kampioen te spelen. Na 23 jaar promo-
veerde Willebroek opnieuw naar derde nationale afdeling. 

KVWM besloot zijn succesvol kampioenenjaar met 64 punten uit 28 wedstrijden (door het afhaken 
van SK Hoboken tijdens het seizoen). Het elftal behaalde 19 zeges, 2 nederlagen (waarvan 1 voor de 
groene tafel) en 7 gelijke spelen. Er werden 62 doelpunten gemaakt en er werden er 29 geïncasseerd. 
Trainer Yves Van Borm, die in zijn tweede seizoen als hoofdtrainer dit elftal kneedde tot een bijzonder 
sterk geheel, met trefzekere spitsen. Voor KVWM traden volgende spelers aan (de wedstrijden tegen 
SK Hoboken niet meegerekend) : 

 
 Meseure Carl  28 Blommaerts Tom  27 Axford Nathan  26 

 Dupont Thomas  26 Meire Tommy  25 De Voeght Kristof  25 

 Van Trier Vincent  24 Hindrickx Michel  24 Trienpondt Kevin  23 

 Budts Barry   22 Bruyninckx Chris  17 Van Oekelen Dirk  15 

 De Nascimento Jorge 14 Jaspers Joris  10 Delcour Jurgen  10 

 El Habti Taoufik    9 Van Gestel Davy    7 Berckmoes Gilles    5 

 Chabaan Mounir    3 Segers Dimitri    1 Hercor Steve  25 

 

Doelpuntenmakers : 

 De Voeght Kristof  22 Dupont Thomas  12 Hercor Steve    8 

 Van Trier Vincent    5 Blommaerts Tom    4 Meire Tommy    3 

 Trienpondt Kevin      2 Bruyninckx Chris     1 Delcour Jurgen    1 

 Axford Nathan    1 De nascimento Jorge   1 

 

Foto van de spelers uit de Willebroekse kern die tijdens  het  allerlaatste  seizoen  de kleuren van Willebroek-
Meerhof verdedigden. Wel met weinig succes, maar met ho zo veel goede wil en inzet  
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Overzicht van de teruggevonden eindresultaten : 

 

 

Nadat de ploeg tijdens het seizoen 2008-2009 de eindronde om naar tweede klasse te stijgen nipt  
had gemist, was de veer gebroken en de ontgoocheling groot. Voorzitter Mellaerts zocht nog naar 
een oplossing in een voorstel tot fusie met Boom en/of Bornem, maar deze ploegen beweerden daar 
niet wakker van te liggen. Kort daarna trok hij zijn conclusies en stapte hij op in het midden van het 
seizoen met in zijn zog een deel bestuursleden. De chaos was compleet en voor de trouwe aanhang 
een  donderslag bij heldere hemel. 

Eind juli 2010 kondigde de club aan in vereffening te gaan, en besloot zich terug te trekken uit de ko-
mende competitie. Een reddingsplan kon echter op poten gezet worden, het benodigde geld kon 
worden bijeen gebracht en een algemeen forfait werd afgewend. De club  kon opnieuw van start 
gaan. 

Op 30 maart 2011 besliste het nieuwe bestuur van de de club dan toch om van in vrijwillige vereffe-
ning te gaan. Men had  tevergeefs gezocht naar een overnemer van het  stamnummer . 

Het stamnummer 85 verdween voorgoed naar de geschiedenisboeken na meer dan 90 jaar Wel en 
Wee. 

Een nieuwe club werd in 2011 opgericht : De Willebroekse Sportvereniging, die zich aansloot bij de 
KBVB en het stamnummer 9574 ontving. Ze ging van start in de Vierde Provinciale Afdeling Antwer-
pen, en koos als haar nieuwe thuishaven de Ringlaan (oud terrein van FC Meerhof). 

Tijdens het seizoen 2014-2015 speelde de club  kampioen in vierde provinciale voor de buren uit    
Blaasveld  en  promoveerde daarmee naar derde provinciale afdeling. 

Behaalde punten :   66   Doelsaldo  84 – 34  

Gary Mantiers 

Seizoen  2005-2006 Derde  Klasse  Reeks A  11 30  wedstrijden  37 punten 

Thuiswedstrijden  18 punten   doelsaldo  22 – 22 

Verplaatsing  19 punten   doelsaldo  20 – 26       Totaal   42-48 

 

Seizoen 2006-2007 Derde  Klasse  Reeks A  13 30 wedstrijden  32  punten 

Thuiswedstrijden  18 punten   doelsaldo  20 – 24   

Verplaatsing  14 punten   doelsaldo  18 – 28  Totaal   38-52 

 

Seizoen  2007-2008 Derde  Klasse  Reeks A   8 30 wedstrijden  43  punten 

Thuiswedstrijden  24 punten   doelsaldo  27 – 19 

Verplaatsing  19 punten   doelsaldo  18 – 20  Totaal   45-39 

 

Seizoen  2008-2009 Derde  Klasse  Reeks B  5 30 wedstrijden  49  punten 

Thuiswedstrijden  22 punten   doelsaldo  22 – 19 

Verplaatsing  27 punten   doelsaldo  25 – 15  Totaal   47 -34 

 

Seizoen  2009-2010 Derde  Klasse  Reeks A   19 38 wedstrijden  30  punten 

Thuiswedstrijden  16 punten   doelsaldo  20 – 41 

Verplaatsing  14 punten   doelsaldo  20 – 35  Totaal   40 – 76 

Degradatie naar Bevordering ! 

 

Seizoen 2010-2011 Vierde klasse – Bevordering B 16 30 wedstrijden  6 punten 

Thuiswedstrijden  3 puinten   doelsaldo  10 – 57 

Verplaatsing  3 punten   doelsaldo  11 – 56    Totaal   21 – 113 

Degradatie naar Eerste Provinciale Antwerpen ! 
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De geschiedenis van de Onbekende soldaat 
Velen kennen het graf van de ‘Onbekende Soldaat’. 
Duizenden militairen en vele anderen hebben er gestaan ter herdenking, maar wie kent de 
geschiedenis en wat eraan vooraf ging? 
Het verhaal begint bij een blinde soldaat … Renoud Haesebrouck. 

Het graf van de ‘Onbekende Soldaat’ aan de Congreszuil in Brussel 
(Bron: NL/WIKIPEDIA/ORG) 

Renold Haesebrouck – Raymond genoemd – werd geboren op 5 oktober 1892 in Sint-Michiels, als 

oudste uit een gezin van acht kinderen. Hij begon te werken bij de firma Jagers, het latere Brugeoise-

Bombardier. Op 1 oktober 1912 werd hij ingelijfd als soldaat bij de Lansiers in Beverlo. Enkele maan-

den voor het einde van zijn legerdienst brak de Eerste Wereldoorlog uit. 

Op 24 oktober 1917 verkende hij met zijn patrouille de vijandelijke stellingen in Diksmuide. In de 

daaropvolgende strijd doorboorden granaatscherven zijn ogen. De dokters zouden uiteindelijk 42 

scherven bij hem verwijderen. Eén scherf lieten ze in zijn hoofd zitten omdat het te riskant was om 

die weg te nemen. Tot eind 1918 verbleef hij in het militair hospitaal. In de registers van het Natio-

naal Verbond van Oorlogsinvaliden staat hij ingeschreven als nummer 1.  

Na de bevrijding trouwde Raymond met Clara Van de Cayzele. Hij woonde in de Wantestraat in Asse-

broek, in een huis dat hij volgens sommige bronnen had gekregen van koningin Elisabeth. Hij onder-

hield geruime tijd contact met de koningin en had een zeer sterke band met het koningshuis. Hoe dat 

precies kwam raakte nooit echt bekend, maar volgens sommigen zou hij zich in de loopgraven op ko-

ning Albert I hebben gegooid toen er plots geschoten werd tijdens één van zijn bezoeken. Die band 

zou er ook voor gezorgd hebben dat hij de onbekende soldaat mocht aanduiden zoals op zijn graf-

steen vermeld staat. 

Renold Haesebrouck overleed op 25 augustus 1951 in Assebroek en werd begraven in Oostkamp, na-

bij zijn ouders, volgens zijn laatste wens. Zijn archief schonk de familie in juli 2013 aan de stad Brugge. 
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De Belgische regering besliste in 1922 om 

een onbekende soldaat aan te duiden. Dat 

stoffelijk overschot zou worden begraven 

aan de voet van de Congreszuil in Brussel, 

het door Jozef Poelaert ontworpen monu-

ment dat verwijst naar het ontstaan van 

België. Als eerbetoon aan allen die sneu-

velden voor het vaderland. 

Om te vermijden dat de identiteit ooit be-

kend zou raken, wordt een bijzondere pro-

cedure bedacht. Op vijf begraafplaatsen, 

waar het Belgische leger zware slag had 

geleverd, wordt er telkens één willekeurige 

kist opgegraven met het stoffelijk over-

schot van een ongeïdentificeerde militair, 

van wie zelfs de rang en graad onbekend 

zijn. Al deze kisten worden naar het station 

van Brugge gebracht, waarna een blinde 

oud-strijder één kist zal aantikken. En die 

zal de ‘Onbekende Soldaat’ zijn, luidt de 

procedure, die op 10 november 1922 uit-

gevoerd moet worden. 

 

 

Wachtzaal als rouwkapel 

Die vrijdagmorgen staan verscheidene afgevaardigden van de militaire overheden op het perron van 

het Brugse station op ’t Zand. In de verte nadert een trein uit De Panne. Aan boord bevinden zich vijf 

lijkkisten: uit Luik, Namen, Antwerpen, het slagveld aan de IJzer en de zone van het bevrijdingsoffen-

sief in Vlaanderen. 

Om 9.15 uur weergalmt het piepende geluid van de stoppende trein. Onder klaroengeschal dragen 

invalide oorlogsveteranen de vijf kisten naar de wachtzaal van eerste klas, die als rouwkapel ingericht 

is. 

Tientallen oorlogsverminkten houden binnen de wacht, buiten staan gewapende troepen. Iedereen 

met naam en faam van de militaire en burgerlijke overheden trekt naar de Sint-Salvatorskathedraal, 

waar om 10 uur een lijkdienst voor alle gesneuvelde soldaten plaatsvindt. 
 

Vierde kist van links 
 

Omstreeks 16 uur stopt een wagen aan de woning van oorlogsblinde Renold – Raymond - Haese-

brouck. De Assebroekenaar, die het zicht verloor tijdens gevechten rond Diksmuide, is verkozen om 

de onbekende soldaat aan te wijzen. Om 16.31 uur stipt verwelkomt minister van Landsverdediging, 

Albert Devèze, hem in het Brugse station en begeleidt hem vervolgens naar de geïmproviseerde 

rouwkapel met de vijf acajou kisten. 

Het graf van Renold Haesebrouck in Oostkamp 
(Foto: Ivan Adriaenssens) 
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Een voor een raakt Haesebrouck de kisten aan, neemt in het midden plaats en zegt: ‘De vierde kist 

van links bevat het stoffelijk overschot van de Onbekende Soldaat van België, meneer de minister’, 

terwijl hij met zijn witte stok de kist aanwijst. Nadat hij een lauwerkroon op de kist legt, krijgt het volk 

de kans om vanuit een open deur de kisten te groeten. De gang, aangekleed met laurierkransen, blijkt 

veel te klein te zijn. 

Acht oorlogsinvaliden 
 

Minister van Landsverdediging Devèze brengt 's anderendaags, 11 november 1922, vroeg in de och-

tend een lange militaire groet aan de vijf kisten. Acht oorlogsinvaliden – vier van wie de linkerarm en 

vier van wie de rechterarm geamputeerd moest worden – dragen de kist van dé Onbekende Soldaat 

naar buiten, onder de op klaroen gespeelde veldmars en Brabançonne.  

Eerst wordt de kist in een treinrijtuig geplaatst, daarna stappen de vertegenwoordigers van de ver-

schillende overheden op. Wanneer de trein zich in beweging zet, wordt het nationale volkslied ge-

speeld, traag en op gedempte toon. Als de trein Brugge verlaat, weerklinkt de zegeklok. 

In alle stations op het traject tussen Brugge en Brussel hangt de tricolore halfstok en staan de perrons 

vol. Als de trein passeert, nemen de mannen hun hoofddeksel af. Op een veld staken landbouwers 

even hun ploegwerk om met neergebogen hoofd en hun klak in hun samengevouwen handen hun 

respect te tonen. 

Koning Albert I 
 

Omstreeks 9.50 uur komt de trein aan in het Brusselse Noordstation. De acht oorlogsinvaliden dragen 

de kist naar een rouwkapel, onder een erehaag van de 70 regimentsvlaggen. Langsheen het parcours 

was een erehaag gevormd door oorlogsinvaliden en gedeporteerden. Halfweg wordt er halt gehou-

den en somt een mannenstem de namen van de dorpen en steden op van de heldhaftige veldslagen, 

De vijf lijkkisten met vijf onbekende soldaten: één kist uit Luik, één uit Namen, één uit Antwerpen, één van het slagveld aan 

de IJzer en één uit de zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. Opgesteld in de wachtruimte van het station van 

Brugge die als rouwkapel werd ingericht.  



 15 

‘waar de Belgische soldaat zich met roem overlaadde, ’t zij zegevierend uit den strijd kwam, ’t zij met 

ere sneuvelde’. 

In de rouwkapel, waar de hoogste machten van het land en ouders van vermiste soldaten staan, stap-

pen om 10.10 uur koning Albert I, met stormhelm en degen, en prins Leopold binnen. Ze buigen voor 

de kist en blijven daarna geruime tijd met de hand aan de helm staan. 

Daarna vertrekt de stoet - met de kist van de Onbekende Soldaat op een kanonaffuit -, en om 11.05 

uur arriveert hij aan de met tricolore draperieën omwonden Congreszuil. Tussen de twee grote bron-

zen leeuwen is een put gedolven. 

Voor de eigenlijke begrafenis bevestigt de koning de hoogste militaire medailles, op de Belgische vlag, 

op de kist. De generaals van alle geallieerde legers volgen zijn voorbeeld. 

Op drie plaatsen in Brussel weerklinken kanonschoten en in het Warandepark van Brussel wordt een 

ballon van vijf kubieke meter, met daaraan de Belgische vlag, opgelaten. Om 11.25 uur stipt stoppen 

alle klaroenen voor een minuut stilte. Een indrukwekkend moment, want ook het verkeer staat één 

minuut stil. Zelfs in koffiehuizen staan de mensen op.  

Na de minuut stilte laten enkele mannen, met touwen, de kist in de kelder zakken. Daarop wordt een 

steen geplaatst, met bronzen plaat. Lang kan de tekst: ‘1914-1918 hier rust een Onbekende Soldaat, 

voor ’t Vaderland gesneuveld’ niet gelezen worden, want die verdwijnt meteen onder een berg bloe-

men. Eerst van prominenten, daarna van families, die tot ’s avonds laat aanschuiven.  

En wat gebeurde er intussen met de vier andere onbekende soldaten? Daarvoor keren we terug naar 

Brugge, die 11de november 1922. Op het moment dat de kist van dé Onbekende Soldaat in Brussel 

aankomt, vindt in Brugge een kleine ceremonie plaats voor de vier overige onbekende soldaten. 

Daarna worden de vier kisten op kanonaffuiten naar de militaire begraafplaats in Assebroek gebracht. 

Langs het parcours branden alle straatlantaarns, die voor de gelegenheid in een rouwfloers gewikkeld 

zijn. Her en der hangen Belgische vlaggen halfstok. Langs de kant staan schoolkinderen en leden van 

verenigingen rijen dik. En ook al regent het, alle mannen houden hun hoofddeksel in de hand.  

De herbegraving van de vier onbekende soldaten te Assebroek. Raymond Haesebrouck, vooraan in het midden met 

decoraties.  
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De aardeweg aan de noordkant van het kerkhof staat vol burgers. Naast de vier graven staan, omwille 

van plaatsgebrek, enkel de overheden en enkele genodigden, onder wie... Renold Haesebrouck. Hij 

verkoos de begrafenis van de vier onbekende soldaten in Brugge bij te wonen, boven die van de On-

bekende Soldaat in Brussel. Om 11 uur stipt worden de kisten naar beneden gelaten. Er klinken twee 

kanonschoten. Het leven – of toch daar waar de schoten gehoord worden – valt voor één minuut stil. 

De treinen, trams en wagens zetten hun motor uit, tot wanneer álle klokken van de stad om 11.01 

uur luiden.  

Geen plan of register beschrijft waar de graven van de vier overige onbekende soldaten zich bevin-
den. Pas na goed zoeken kan men de plek vinden: vier doodgewone zandgraven, twee aan twee, ge-
scheiden door een graspad, met een sobere kapstok in Doornikse steen als grafteken. Daarop staat: 
onbekend, militair, stierf voor België. 
Voor hen geen zuil met leeuwen, eeuwige vlam en koninklijke groet. 

De herbegraving van de vier overige onbekende soldaten te Assebroek  

Mr. en Mw. Haesebrouck 

Bewerking: Annie Van Dessel 
Bronnen: Stadsarchief Brugge en de Redactie.be (Facebookpagina) 
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Uit de Archieven 

Aankondiging voor de bevolking uit 1915 

 Afb. (GWA) 
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Onderwijsperikelen in 1879 en volgende jaren:  
beslissingen, gevolgen, getuigenissen. (Deel 3) 
Na de talrijke getuigen van Heffen mogen die van Blaasveld hun visie over de onderwijsproblematiek 
in hun gemeente komen luchten. Jan Baptist Heyvaert1 komt aan de beurt. Hij is 33 jaar, hoofd-
onderwijzer te Blaasveld en reeds in dienst sedert juni 1874. Volgens hem is de katholieke onderwij-
zer Boon2 niet gediplomeerd. De pastoor heeft hem gewaarschuwd dat hij de absolutie niet zou ont-
vangen omdat hij les in catechismus geeft (buiten de normale schooluren?). Als hij geen catechismus-
les zou geven zou de absolutie hem toegestaan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksakte 1878 J. B. Boon x E. N. Wellens. 

“Vorig jaar ben ik voor de kerk gehuwd zonder absolutie, maar mijn vrouw heeft die wel gekregen. 
Voor we het huwelijk aangingen heeft pastoor De Pauw3 mijn vrouw op de pastorij geroepen en haar 
afgeraden me te huwen zolang ik een man zonder fortuin en van de lelijke kant was. De geestelijkheid 
heeft haar invloed, die groot is, alleen om de kinderen van de gemeenteschool weg te trekken. En in 
de kerk werd het gewone gebed gelezen “ Van de scholen zonder God en de meesters zonder gods-
dienst, verlos ons Heer”. 

Vervolgens heeft men me gezegd dat de katholieke eigenaars van Blaasveld ouders gehinderd heb-
ben hun kinderen naar de gemeenteschool te sturen. Dit is echter maar wat men zegt. 

Bij het begin van de toepassing van de nieuwe wet vertelde men te Blaasveld dat de kinderen van de 
gemeenteschool hun eerste Communie niet zouden kunnen doen. Maar dat is niet voorgevallen, 
geen enkel kind werd uitgesteld”. 

En hij getuigde verder: “De pastoor is bij een zekere Hauwelaerts van Blaasveld gegaan en heeft hem 
gevraagd zijn kinderen naar de katholieke school te sturen aanvoerend dat hij meer te doen zou heb-
ben met de katholieken dan met de liberalen. Maar deze heeft geweigerd. 

Bij aanvang had ik 59 leerlingen in mijn school. Het totaal is gebleven. Later telde mijn school in de 
zomer 90 tot 100 leerlingen, en 130 tot 140 in de winter”. 

Over zijn school was hij niet erg enthousiast: “Het meubilair van de school is zeer gebrekkig. Ik heb 
zelfs nog geen meter. In 1879 heeft het schoolcomiteit aan de gemeentelijke administratie een ver-
zoek gericht om zekere meubels en schoolbenodigdheden te bekomen. Maar tot heden heb ik nog  
1 Krijgt in 1881 voor de kinderen tussen zes en 14 jaar die het kosteloos onderwijs volgen 50 cent per maand per kind. Hij 
was gehuwd met Adelaida Constantia Van Breedam. Ze wordt door een Ministerieel Besluit tijdens de Gemeenteraad op 
05/01/1881 tot “handmerkonderwijzeresse“ benoemd in de gemeenteschool te Blaasveld. 
2 Hij was later wel gediplomeerd gemeente-onderwijzer en tot 1928 koster te Blaasveld. Een foto van zijn gezin is afge-
beeld in het boek Blaasveld mijn dorp van Freddy Moeremans. 
3 F. H. J. De Pauw geboren te Ruisbroek was pastoor te Blaasveld van 1876 tot 1889 als opvolger van Joannes Benedictus 
Pelgrims die te Blaasveld overleed op 05/06/1876 (58 jaar). Hij was dus slechts enkele jaren in functie.  
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niets zien toekomen, alhoewel men zegt dat de zaak gestemd is. Het gemeentebestuur4 is de ge-
meenteschool vijandig gezind. 

Het schoolcomité is samengesteld uit de pastoor en de onderpastoor als voorzitter en secretaris. Mr. 
Lefebvre, zoon van de volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid Mr. Verschueren en landbouwer 
Van Assche zijn de leden. 

De katholieke school is op eigendom van Mr. Lefebvre gebouwd en wordt onderhouden door collec-
tes zoals dat reeds drie of vier weken plaats heeft. Ik weet niet wat deze collecte opgebracht heeft. 

In de vrije school zijn er 70 à 80 leerlingen. Bij dit aantal zijn er enkelen onder de leeftijd en nog ande-
ren uit de naburige gemeenten, bijvoorbeeld Heffen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Huwelijksakte 1880 J. B. Heyvaert x M. A. C. Van Breedam. 

Tot hier de enige al bij al matige getuigenis over de toestand te Blaasveld. Wat opvalt, is dat het er in 
deze gemeente minder bitsig aan toe ging. Er is wel spraak van enige beïnvloeding, maar alles kalmer 
en rustiger. Was dat onder invloed van de machtspositie van de katholieke familie Wouters de Jauche 
- Lefebvre en dit in tegenstelling met de meer liberale burgemeester Grégoire te Heffen? Of nijgt de 
onderwijzer zelf toch iets meer naar de katholieke kant en klaagt hij daarom vooral over de erbarme-
lijke materiële schooltoestand ? 

Eens Blaasveld afgehandeld komt Tisselt aan het woord. Het is gemeentelijk onderwijzer Jan Stuyck, 
49 jaar, die het mag uitleggen. Sedert 1858 is hij gemeente-onderwijzer.  

Hij doet uitvoerig relaas. “Zowel mondeling als schriftelijk heeft men geprobeerd me naar het katho-
liek onderwijs te doen overgaan, verklaarde hij. Van de pastoor van Tisselt kreeg ik een brief waarin 
hij me volgens mij aanvallend aansprak; indien ik deze twee kleine boeken (welke?) las, zei hij, zou ik 
uit de duisternis raken waarin ik afgedwaald zou zijn door in het officieel onderwijs te blijven. Die 
brief heb ik op het gemeentehuis laten lezen aan de burgemeester en de secretaris toen ik onderweg 
was om deze brief terug te brengen. Ik dacht dat het onnodig was te schrijven omdat we op weinig 
afstand van mekaar wonen. Ik bracht de brief dus terug naar de pastoor en zei hem: “Mijnheer pas-
toor, je hebt uw meid met een boodschap belast: je hebt mij een brief gezonden. Dat was niet nodig, 
je weet me wonen en ik kom uw boodschap terugbrengen: ziehier uw brief”. Hij weigerde de brief en 
ik heb hem in de gang achtergelaten. 

De grootste druk die uitgeoefend geweest werd, meen ik, was de uitleg in de kerk over de nieuwe 
wet. Die wet werd afgeschilderd als slecht, gemaakt en opgesteld door de vrijmetselaars, er bijvoe-
gend dat de priester van de school gebannen was. Ze hebben nooit gewezen op artikel 4, waardoor  

4 In de woelige periode 1880 – 1884 bestaat het gemeentebestuur uit: A.M.J. Wouters de Jauche burgemeester, A. De 
Boeck (tot 1883) en J. F. Van Breedam schepenen, J. De Keersmaecker, A. Van Breedam, A. De Coster (tot 1881) vervan-
gen door P. L. Smedts die in 1884 schepen wordt, Petrus Joannes Bernaerts mijn overgrootvader tevens voorzitter van het 
armbestuur, Ph. J. Verschueren en J. F. Van Baelen gemeenteraadsleden met L.J. Lettani als secretaris. Na de verkiezing in 
1884 treedt L. J. De Boeck toe tot de raad.  
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de pastoor catechismus kon geven in de school. Deze wet is zo uitgelegd door de pastoor Lamal5 en 
onderpastoor Van Hemelryck, de directeur van het klooster van Willebroek, de onderpastoor van 
Leest en de onderpastoor van Sint-Jans-Molenbeek waarvan men zegt dat hij een groot predikant is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderwijzers worden afgeschilderd als slecht; zo gebeurde het aan de biechtstoel. Al het onderwij-
zend personeel net als de voorzitter  van het schoolcomité werden  als slecht afgeschilderd. 

Ik ben rekenschap gaan vragen aan pastoor Lamal, die me antwoordde dat hij geen rekenschap te ge-
ven had. Daarmee toonde hij me de deur. 

En zo ging hij verder bij de biecht de onderwijzer slecht te maken. Hij zei ook dat de onderwijzer on-
bekwaam was, met name bij Fr. Op de Heyde en De Meyer, waar de pastoor en onderpastoor dikwijls 
kwamen. Ze hebben de mensen geplaagd om hun kinderen naar het katholiek onderwijs te sturen. 

Daar heeft hij gezegd: “Wat kan die Stuyck onderwijzen? En waarop zal die dikke (de onderwijzeres) 
kauwen” “En wij hebben de beste schoolmeesters” heeft hij nog gezegd. 

Het is geweten dat alle ouders die land van katholieken huren hun kinderen naar de vrije school zen-
den. 

Menig persoon heeft gewaarschuwd dat de absolutie hem zou geweigerd worden; ze zijn me komen 
vertellen dat, indien die weigering niet bestond, ze hun kinderen naar de gemeenteschool zouden stu-
ren. Gevolg: dat is nog een grote oorzaak van de ontvolking van de scholen. Het gerucht gaat dat de  
 

5 Vaertlinck jg 10 nr 4 p 13: Pastoorken Lamal: eeuwelingpriester van Mechelen én Tisselt (A. Van Dessel).  
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armenhuizen van Mechelen dwang uitoefenden in het voordeel van de gemeenteschool. Ik doe op-
merken dat er geen enkel kind van de armenhuizen in mijn school is.  

Zelfde gerucht doet de ronde dat mr. Berré van Antwerpen dwang heeft uitgeoefend; niets daarvan is 
waar; er zijn kinderen van zijn pachters in mijn school, zelfs twee uit een huishouden, die vrijwillig 
naar de gemeenteschool komen. 

Men zegt ook dat, wanneer een kind of een vader overlijdt, het moet toegeschreven worden aan het 
feit dat het kind naar de gemeenteschool komt. Dat gebeurt met het doel het volk een beetje fanatie-
ker te maken.  

Nu zijn er een zestigtal leerlingen in mijn school. Voor de nieuwe wet waren er 140. Het schoolmateri-
aal is helemaal in orde. Het gemeentebestuur doet zijn plicht tegenover de gemeenteschool”. 

Tot hier de getuigenis van meester Jan Stuyck. Alhoewel hij serieus afgeeft op pastoor Lamal nuan-
ceert  hij toch de geruchten die In Tisselt de ronde doen. 

Overlijdensakte van pastoor Lamal. 

Maar Stuyck wordt teruggeroepen en  verklaart nog het volgende: Wanneer mevrouw Dewit, die ziek 
was, bediend moest worden, is de pastoor erbij geweest en heeft men haar de belofte afgedwongen 
dat haar kinderen naar de katholieke school zouden gaan. Men heeft de kinderen thuis gehouden, en 
ook nu de moeder overleden is, blijven de kinderen thuis. De man geeft als motief dat hij niet wil te-
kort schieten aan het woord van zijn vrouw. 

Twaalfde getuige is Maria Baeten, onderwijzeres te Tisselt. Haar verklaring:                                          
Sedert 1 januari 1858 ben ik gemeente-onderwijzeres. Men heeft niet geprobeerd me naar het katho-
liek onderwijs te doen overgaan.                                                                                                                        
De gewone drukkingsmiddelen, die overal gebruikt worden, worden ook hier gebruikt, zoals bisschop-
pelijke brieven, sermoenen, enz.                                                                                                                     
Mijn school telt nu 60 leerlingen, ervoor waren het er ongeveer 150.                                                      
Sedert de wet van 1879 werd er door de katholieken een meisjesschool opgericht; het is een nieuw 
lokaal. Volgens het aantal leerlingen die bij mij overblijven, moeten er daar een honderdtal leerlingen 
zijn.                                                                                                                                                                          
Het schoolmateriaal is in orde en het gemeentebestuur is de gemeenteschool goed gezind.          
Juffrouw Henghe, die vroeger bij mij gedurende elf jaren hulponderwijzeres was, is hoofdonderwijze-
res in de katholieke school. Waarom ze het officieel onderwijs verlaten heeft, weet ik niet.  

Overlijdensakte van onderwijzeres Baeten. 
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Na de eed afgelegd te hebben volgt de verklaring van François Troch als dertiende in de rij. 

De onderpastoor van Tisselt is eens bij ons geweest en sprak er me over de kinderen naar de katholie-
ke school te sturen. Op dat ogenblik was mijn vrouw dodelijk ziek. Dan heb ik de pastoor gezegd dat 
de grote kinderen, 14 – 15 jaar oud, thuis zouden blijven. Zo dacht ik te handelen. Wat de kleine, 5 
jaar, betreft, die ging niet naar school. Nu gaat het kind naar de gemeenteschool. 

De onderpastoor heeft later een onderhoud gehad met mijn vrouw; ze riepen me bij hen en hebben 
me allebei gevraagd de kinderen naar de katholieke school te zenden. Maar ik weet niet of de onder-
pastoor mijn vrouw met weigering van de sacramenten bedreigd heeft indien de kinderen niet van de 
gemeenteschool weggehaald werden. 

Nummer 14, Melanie Gessels, 38 jaar, zonder beroep te Tisselt, doet haar uitleg. 

Wanneer mevrouw Troch bediend werd, heeft ze me geroepen en gezegd dat ze de onderpastoor be-
loofde de twee oudste kinderen uit de gemeenteschool weg te halen en naar de katholieke school te 
sturen. Ze heeft me niets gezegd over dreiging met weigering van sacramenten. 

Getuige Troch, teruggeroepen, verklaarde daar niet van te weten. 

Deze getuigen van Tisselt afgewerkt, dan komen die van Leest aan de beurt. Maar we laten ze achter-
wege. Marcel Van Hoof  heeft in zijn Kronieken van Leest6 hierover vooral mr. Dumont aan het woord 
gelaten. De andere Leestenaren werden niet of onvolledig behandeld. 

Na die dag twintig getuigen op het rooster gelegd te hebben vonden de leden van de Commissie voor 
Schoolonderzoek het welletjes. Ze meenden ook recht te hebben op wat rust. Hadden ze ongelijk? De 
volgende dag zouden ze terug met vernieuwde moed en uithouding hun taak aanvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolstrijd in België: tegenstelling wereldlijk - geestelijk onderwijs. 

 

6 Kronieken van Leest (10/02/2012:  
http://blog.seniorennet.be/kroniekenvanleest/archief.php?startdatum=1329087600&stopdatum=1329692400 ) 
7 Ecole laïque: Wikipedia.org/wiki/Schoolstrijd (België) 

7 

Leon Bernaerts 

Het vervolg van de onderwijsperikelen in 
1879 kunt u lezen in onze volgende editie 

van Vaertlinck Contact (vierde nummer van 
de twaalfde jaargang) 

http://blog.seniorennet.be/kroniekenvanleest/archief.php?startdatum=1329087600&stopdatum=1329692400
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zomerzang. 

Looft den Zomer Vendelingen!  

Die de Ton met Boter vult,  

Gy moogt hem te Eere zingen,  

Die met Rogge en Tarw gehult,  

U haast eenen oogst zal geeven,  

Die den Mensch, en ’t Vee doet leeven.  

 

Klaare Beeken, koele Stroomen,  

Vliegend Wild, en hupp’lend Vee,  

Zuiv’re Melk, en vette Roomen,  

Kervel van den eersten sneê,  

Spergies, Wort’len, Peul, en Boonen,  

Zie’k den arbeid mild beloonen.  

 

Perzik, Kars, Miloen, Morellen,  

Kruis- en Aalbes, zappig, zoet,  

Ananassen, Muskadellen,  

Vol van geurig Druivenbloed,  

Pruim- Aard- Moerbei, Abrikoozen,  

Staan op haaren steel te bloozen.  

 

Hier zoekt in de Zomerdagen  

Door ’t kleine afgerechte Fret,  

WEIMAN ’t jong Lamprei te jaagen  

In zyn valsch bedrieglyk net;  

Dat in zyne duist’re hoolen,  

Zich hielt voor zyn oog verschoolen.  

 

’t Zoete windje speelt door de Aaren,  

Van het Vlas, en Tarwegraan,  

Leid, en dryft het als de baaren  

Van den ruimen Oceaan;  

Ô Verrukkende Landsdouwen?  

Die me een’ Godheid doen beschouwen.  

 

Groene Weiden; Klaver-akker,  

Daar de Koe, en Os op groeit,  

Maaken Veld- en Huisman wakker,  

Wyl hen zorg noch kommer boeit,  

‘k Zie ze loopen, zweeten, slaaven,  

By zo veel verleende gaaven.  

 

Jonge Kuikens, malsche Duiven,  

Kwartels, Muschen, Spreeuw, en Snip,  

Lekkre beetjes, om te kluiven  

Voor een’ graagen mond en lip;  

Wie kan al den voorraad maalen?  

Daar de ZOMER meê mag praalen.  

Schaapen scheeren, Uyers drukken,  

Zyn nu Elsjes tydverdryf.  

Appel- Peer- en Pruimen plukken,  

Tot veerkwikking van het lyf,  

Vinde ik met  gelaaden wagen,  

Door haar Huisvoogd Steêwaarts draagen.  

 

Dartle Vischjes in den Vyver,  

Karper, Voren, Baars, en Snoek,  

Happen ’t aas met gragen yver  

Van den loos bedekten hoek.  

Tongen, Tarbot, Haring, Schollen,  

Zwemmen, malsch van vet gezwollen.  

 

Bronnen water, koele Orzaade,  

Frische dranken voor de borst,  

Schaape Wei, Hui, Limoenaade,  

Leschen onzen heeten dorst;  

Ganaat, Kreeft, Zalm, Krab, en Steuren,  

Moogen onzen smaak gebeuren.  

 

Lange dagen, korte nachten,  

Zilvren daauw, die ’t Land besproeit,  

Doen den Zonnebrand verzagten;  

Stee- en Veldeling vermoeit,  

By het Maanligt zonder kommer,  

Rusten in het koele lommer.  

 

Kermis gaan, en speelen ryden,  

Schuit- en Boeijer op den stroom,  

Kunnen Geest, en hart verblyden,  

Dat des Winters traag en loom,  

Handen, Lyf, en Voet, en Armen,  

Moet by ’t rookend vuur verwarmen.  

 

Of verlustigt zyne zinnen,  

By een’ zagten zonneschyn,  

Die de wandeling beminnen,  

In de Groente, of aan den Rhyn,  

Tot ze d’avondstond zien vallen,  

En de Zon haar Paarden stallen.  

 

Praal vry Lente met uw Bloemen,  

Daar zich Flora ’t hoofd meê kroont,  

Zomer mag op vruchten roemen,  

Die hy op den Disch vertoont,  

Zy versieren Vorst en Hoven  

Zomer gaat de Lent te boven.  

PHILALETHES  

De Gezellige, tweede deel, Amsteldam, 1772, p297. 
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Voornamen (deel 4) 

Fanny 
Herkomst: Engelse voornaam hoewel elders ook 
vaak aangetroffen en oorspronkelijk ontstaan als 
vleivorm uit de voornaam Stefanie 
Betekenis: overwinningskroon (= betekenis Ste-
fanus), Française of Franse vrouw (= betekenis 
Francisca), vrolijk en onbezorgd (= latere Engelse 
betekenis) 
Afleidingen: Fanneke, Fannia 
 
Felicianus 
Herkomst: Voornaam van Latijnse oorsprong en 
in het Nieuwe Testament komt de voornaams-
vorm Felix reeds voor als naam van de Romeinse 
procurator-stadhouder van Caesarea die van 
Griekse afkomst was ten tijde van de keizers 
Claudius en Nero en als vrijgelatene van keizer 
Claudius’ moeder Antonia zijn hoge bescherming 
betaalde door met zijn slavenziel zijn regerings-
ambt uit te oefenen. 
Betekenis: voorspoedige, gelukkige, ook wel: 
geluksbrenger 
Afleidingen: Feliks, Felix, Felia, Felien 
 
Ferdinandus 
Herkomst: Gelatiniseerde voornaam uit 
tweestammig Germaans-Westgotische oor-
sprong, samengesteld uit Ferd(i)- en nand(us). 
Betekenis: moedige geest en waaghals 
Afleidingen: Fer, Ferdie, Nant, Ferda, Nandi, 
 
Filippus 
Herkomst: Voornaam van Griekse oorsprong en 
reeds in de oudheid de naam van vijf Macedoni-
sche koningen waaronder Philippos II. 
Betekenis: paardenvriend, ook wel: paarden-
liefhebber 
Afleidingen: Filip, Filips, Fliepe, Fluppe, Luppe, 
Philiep, Filipa, Piena 
 
Filomena 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Griekse 
oorsprong. 
Betekenis: vriendelijke of lieflijke van goede wil 
en ijver, ook wel: vriendelijke of lieflijke dapper-
heid of moed. 
Afleidingen: Fille, Filomeen, Phelomeen, Phelo-
mina, Philomeen, Philomena 

Florentius 
Herkomst: Voornaam van Latijns-Sabijnse oor-
sprong ontleend uit de Romeinse mythologie en 
de naam van de godin Flora, godin der bloemen, 
plantengroei, veldgewassen en lente. 
Betekenis: bloeiende bloesem, ook wel: bloem-
rijke of bekoorlijke 
Afleidingen: Floor, Florent, Florentijn, Florijn, 
Fiona, Fleurtje 
 
Franciscus 
Herkomst: Gelatiniseerde voornaam van Oudita-
liaanse origine ontstaan op het eind van de 12e 
eeuw. 
Betekenis: fransman (afkomstig uit Francia, het 
toenmalig gebied der Franken ongeveer over-
eenkomstig het huidige Frankrijk), vrijmoedige 
man (= letterlijke betekenis) 
Afleidingen: Cis, Cois, Cisse, Fraasn, Francois, 
Franske, Sis, Swa, Ciska, Sien, Syska 
 
Frank 
Herkomst: Voornaam van eenstammig Ger-
maans-Angelsaksische oorsprong ontleend aan 
de stam Frank- en de Germaanse volksstam der 
Franken die leefden van circa 250 tot 887. 
Betekenis: vrank en vrijmoedig, ook wel: vrij 
man (= aanleunend bij de latijnse betekenis), 
werpspies (= Angelsaksische minder gebruikte 
betekenis). 
Afleidingen: Firank, Franck, Frankie, Vrank, Fran-
klina 
 
Fredericus 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Ger-
maanse oorsprong samengesteld uit Fred(e)- en 
-ricus (=-rik). 
Betekenis: vredelievende of veilige machtige 
Afleidingen: Drikus, Fedderik, Freddie, Frede, 
Fritz, Rik 
 
Fyllis 
Herkomst: Overwegend Engelse voornaam en 
afleidingen van Griekse oorsprong, ontleend uit 
de Oudgriekse mythologie waarin Phyllis een 
koningsdochter was van Sithon of Lycurgus van 
Thracië. 
Betekenis: tak met bladeren (= oorspronkelijke 
betekenis), ook wel: jeugdige, groeiende of 
bloeiende (- figuurlijke of symbolische beteke-
nis) 
Afleidingen: Fil, Fillis, Philly, Phyllis 
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Gabriël                                                                                                                                                    
Herkomst: Bijbelse voornaam van Hebreeuwse 
oorsprong en zowel in het oude testament als 
het nieuwe testament de naam van één der 
voornaamste engelen                                            
Betekenis: sterke man of held van God, ook wel: 
mijn kracht is God                                                
Afleidingen: Briël, Gaberlina, Gabi, Gabriëla, 
Gabriëlle, Jella 
 
Gebhard 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Ger-
maanse oorsprong samengesteld uit Geb- en -
hard 
Betekenis: sterk of gehard in vrijgevigheid 
Afleidingen: Gebert, Gephart, Gevert, Gebertha 
 
 Geertruda 

Herkomst: Voornaam van tweestammig Ger-
maanse oorsprong samengesteld uit Geer- (=Ger
-) en -trud(a) 
Betekenis: krachtige of sterke met de speer 
(=oorspronkelijke betekenis), geliefde of minares 
met de speer of spies (=latere betekenis)  
Afleidingen: Geertrudus, Geertruyes, Gertrudes, 
Drudie, Geerdien, Geertrude, Gertrude, Gertje, 
Trudie, Truitje, Truus 
  

George 
Herkomst: Voornaam van Griekse oorsprong 
Betekenis: akkerman, landbouwer 
Afleidingen: Djoren, Geo, Gor, Joerien, Joery, 
Jooris, Deorsa, Georga, Georgette, Jorie, Joriene 
 
Gerda 
Herkomst: Voornaam van eenstammig Oud-
noorsGermaanse oorsprong ontleend aan de 
stam Gerd- (=Gard)                                                                                                                  
Betekenis: jonge scheut of twijgje (in de beteke-
nis van: jeugdige schoonheid) 
Afleidingen: Gardy, Geerda, Gerdie,  Gerty 
 
Gijs 
Herkomst: overwegend Nederlandse voornaam 
ontstaan door sterke naamverkorting van een-
stammig Germaanse oorsprong ontleend aan de 
stam Gisil- 
Betekenis: gegijzelde, krijgsgevangene 
(=oorspronkelijke betekenis), kind van edele, rij-
ke of voorname afkomst (=latere betekenis) 
Afleidingen: Gies, Giese, Gizio, Gisa,  Guissina 

Godelieve 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Ger-
maanse oorsprong samengesteld uit Gode- 
(=God-) en -lieve of in minder mate -lef                                                                                        
Betekenis: Gods lieveling of bevallige, ook wel: 
goede lieflijke of bevallige (=eerste betekenis 
met -lieve/-lieb), Gods nakomeling of erfgenaam 
(tweede betekenis, met -lef/-lif) 
Afleidingen: Godeleva, Godelief, Godelieva, Go-
delifa, Lieva, Lieve 
 
Godinus 
Herkomst: Gelatiniseerde voornaam van een-
stammig Germaanse oorsprong ontleend aan de 
naamstam God-                                                                                                                   
Betekenis: goddelijke, godheid of goedheid 
Afleidingen: Golo, Gool, Gudjon, Gaudia, Gode-
la, Godele, Goedel, Goedele 
 
Guido 
Herkomst: Geromaniseerde voornaam ontstaan 
onder invloed van de Romeinse heiligenkalender 
van eenstammig Germaanse oorsprong, ont-
leend aan de stam Wid(o)                                                                                                     
Betekenis: woud, bos (in de betekenis van: bos- 
of woud-bewoner) 
Afleidingen: Gido, Gie, Gydo, Weitse, Witze 
 
Günther 
Herkomst: Voornaam van tweestammig Ger-
maanse oorsprong samengesteld uitGünt- 
(=Gond-) en -her                                                                                                                
Betekenis: (afkomstig uit het) strijdleger, ook 
wel: strijdheer 
Afleidingen: Gundar, Guno, Guntera 
 
Gustaaf 
Herkomst: Voornaam van Zweedse afkomst, 
hoewel de oorsprong ervan onduidelijk en onze-
ker blijft.                                                                                                                                
Betekenis:  roemvolle of beroemde vreemdeling 
of gast (=slavische betekenis), steun in de strijd 
(=germaanse betekenis) of steun der Goten 
(=scandinavisch germaanse betekenis 
Afleidingen:  Guist, Gust, Guuk, Guus, Guust, 
Staaf, Staf, Gosta, Gusta, Gustavia, Guusta 

Het vervolg van de voornamen kunt u lezen  

in de volgende editie van Vaertlinck Contact  

(vierde nummer van de twaalfde jaargang) 

Bewerking: Natalie Geuens 

Bron: Het Groot Voornamenboek 
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Hete dagen en de goede oude tijd … In Tisselt 
Het einde van mei en begin juni leverden ons een paar dagen prachtig weer op. Na twee of drie 
zonnige dagen riepen we al dat het van het goede teveel was. Ik ga akkoord dat het weer in-
eens veel te warm was maar als product van de jaren 50, zeg ik altijd: “content zijn met wat je 
krijgt en de rest is toch maar afwachten”. 

Door dit warme weer moest ik ook weer even terugdenken aan mijn jeugdjaren en dat we gin-
gen zwemmen in de vaart. Ja, ik heb nog leren zwemmen in de vaart, niet boven het sas  aan 
"het scherpzand" maar aan de loskade van "De Strop" waar de schepen zand kwamen lossen 
voor de fabricage van asbestcementen golfplaten, buizen en andere toepassingen voor de 
bouw. In de volksmond bij ons bekend als den balkateir. ¹ 
“De Strop” ² was de volksnaam die men destijds gebruikte voor de firma “ALFIT” (Amelinckx 
Louis & Florent Industriëlen Tisselt). Van 1933 tot begin jaren 1970 verschaften zij werkgele-
genheid aan heel wat inwoners uit de regio. Op die plaats is nu de brug van de ring rond Wille-
broek, boven de scheiding van de Jozef De Blockstraat en de Tisseltsesteenweg. En hier, recht-
over de fabriek, bevond zich het café Alfit van Leon Verhasselt en Jeanne Van Roosbroeck. 

Het was wijlen Hubert De Wolf, zaakvoerder van de firma “Werkhuizen van Tisselt & Marbra-
Sambre”, die midden de jaren 1960 regelmatig met zijn kinderen ging zwemmen in de vaart en 
hij slaagde erin ons moeder te overtuigen dat hij mij ook zou leren zwemmen. Met een opge-
blazen fietsbinnenband gekruist over de schouders en daaraan een lang touw leerde ik onder 
zijn toezicht zwemmen. Ondanks dat ik op die manier behoorlijk leerde zwemmen heb ik nooit 
elders gezwommen dan aan “den balkateir”. 
Iets hogerop, richting de toenmalige veerpont, waren er wel krakken uit de Jozef De Block-
straat die van aan het oude voetbalterrein van FC Tisselt naar Kapellen-o/d-Bos zwommen. Jos 
van Beillekes, Roger van den Boker ³, de Marc van ’t meubelfabriekske en nog een paar ande-
ren waar ik de namen al van vergeten ben. Zij zwommen regelmatig tot aan ’t sas van Kapellen 
en als het dan kon, pakten ze daar een boot om terug te komen. 
De meeste schippers lieten dat oogluikend toe, maar er waren er ook waar je wreed rap moest 
zijn om terug van boord te duiken wou je geen rammeling krijgen. Iets waar je ook goed voor 
moest opletten was: als je een propere zwarte boot zag aankomen en de schipper of zijn vrouw 
kwamen niet naar buiten als je kwam aangezwommen, dan mocht je er zeker van zijn dat die 
boot juist een nieuwe teerlaag had gekregen. Als je er zo eentje probeerde te pakken kon je 
daarna uren proberen om de scheepsteer van je lijf te krijgen en als je thuis kwam met een 
zwembroek vol teer... Wees maar zeker dat je meer dan een preek van moeder kreeg! 

Op een keer waren ze weer vertrokken richting Kapelle-sas en onderweg voelde Roger van den 
Boker dat hij een grote boodschap zou moeten doen. Normaliter zou je denken dat hij dan naar 
de kant zou gaan en hier of daar achter een struik zijn behoefte zou doen, maar dan ken je de 
Roger niet goed. Neen, Roger deed dat niet, die trok gewoon de zwembroek naar beneden en 
zwom verder, ondertussen een paar ferme drollen achter zich latend. Als ze geluk hadden dat 
er niet teveel stroming op het water zat konden ze op de terugweg nog eens goedendag zeg-
gen aan zijn drollen. 

Ja... de tijd van toen hé... Hoe meer ik er aan terugdenk, hoe meer ik me realiseer dat het toch 
waar zal zijn dat ik oud begin te worden zeker? 

 

Louis De Coninck 
 
¹ balkateir = verbastering van het Franse ‘embarcadère’ (los- en laadkade, aanlegsteiger)           

² De herkomst van de bijnaam “De Strop” is mij niet bekend. 
 

³ Franske van den Boker, de vader van Roger, was de laatste boswachter van Jacques Ame-
linckx, beter bekend als “Jacky van de Strop” zaakvoerder van de ondertussen ook al ter ziele 
gegane firma Alplastic. 
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Het gebeurde 70 jaar geleden 
Een Nostalgische Blik & Wist- U- Datjes 

Uit het “Hart van Willebroek” 

In 1947 waren er niet minder dan elf wijkkermissen met als data : 
 

01 Appeldonkstraat    06-04-1947 

02 Klein-Willebroek    27-04-1947 

03 Molenstraat    25-05-1947 

04 Veert      01-06-1947 

05 Breendonkstraat    08-06-1947 

06 Tuinwijk     15-07-1947 

07 Statiestraat     06-07-1947 

08 Heindonsesteenweg   13-07-1947 

09 Dendermondsesteenweg  20-07-1947 

10 Overwinningstraat   07-09-1947 

11 Klein-Willebroek 2   28-09-1947 
 

Bovendien mogen wij de 3 traditionele kermissen niet vergeten, zijnde: 
 

Carnaval foor    met half vasten (helft van de vastentijd, op de vierde 

      zondag van de vasten) 

Augustus foor    1e zondag van Augustus 

Willebroek Jaarmarkt   laatste maandag van Oktober 
 

Deze gingen door op het Louis De Naeyerplein (de markt) – op het August Van Landeghem- 

Plein (Het Pleintje) en in de August van Landeghemstraat  
 

Feestelijkheden  in Januari en Februari : 
 

-De Vrijwillige Pompiers (p/a de heer Amelinckx – Tisseltsesteenweg) hielden hun jaarlijks                            
teerfeest op  Zondag 12 en Maandag 13 januari 1947 in zaal Scala + muzikale uitstappen door het 
centrum van de gemeente.                                                                                                                                      
-De Willebroekse Boxing Club (p/a Jommeke Goossens) inrichten van een grote boksavond in zaal 
Scala op Zaterdag 11 januari 1947.                                                                                                                        
-De Mannen van de Met (p/a Hubert Rottiers) hielden een groot gemaskerd bal in de Scala                 
op 02-02-1947.                                                                                                                                                      
 

Verder vonden in deze periode ook nog volgende bals plaats in zaal Scala : 
 

-Liberaal verbond inrichten op 27 januari 1947 van een koffiefeest gevolgd door een dansavond . 

-De muzikanten en vrienden van de Harmonie Sint-Cecilia hielden hun jaarlijks teerfeest op                                      
02 februari 1947. Voorafgegaan door een muzikale uitstap in het centrum van de gemeente.                 
- Carnavalgroep “De Negers van den dijk” p/a Bogaerts -Oostdijk hielden een bal op                            
zondag 12 januari 1947.                                                                                                                                           
-De Willebroekse Turnvereniging p/a Mampaey – Stationsstraat 8 hielden een bal op                          
zondag 19 januari 1947. 

Dat vele Willebroekenaars de slogan : “Willebroek leift en let leiven” steeds hoog in 
het vaandel hebben gedragen is u waarschijnlijk niet vreemd. Deze levenswijze in-
dachtig gaan wij U even meenemen naar het jaar 1947. Aan de hand van wist-u-
datjes, faits divers,  leuke en minder prettige voorvallen en gebeurtenissen  uit het le-
ven van elke dag. 
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-De Socialistische Jeugd  p/a Hugo Adriaensens, hielden een bal op zondag 20 Februari 1947.                
-De Natuurvrienden p/a De Boeck Mariette, hielden hun jaarlijks bal op 2 maart 1947.                            
-Voetbalclub De Stormvogels p/a Baeyens Gustaaf, lokaal A. Van Landeghemplein voor een bal               
op 23 februari 1947. 
 

Kaatsclub Verbroedering met thuisbasis August Van Landeghemplein “ Drie Ster huis” bij Miel Pihay 
is reeds volop bezig met het op punt stellen voor de nieuwe kalender. Net als in het recente verleden 
vraagt ze aan het gemeentebestuur  de toelating om het kaatsterrein op de Markt bij de thuiswed-
strijden te mogen gebruiken. Indien dit voor enkele wedstrijden niet zou kunnen doorgaan, zouden 
zij willen uitwijken naar het terrein Spoor/Dendermondse Steenweg. Tevens vragen zij om tijdens de 
thuiswedstrijden te mogen beschikken over de zitbanken uit de gemeenteschool aan het pleintje. 
 

Het gemeentebestuur was voortaan gemachtigd een belasting te heffen op muziekinstrumenten in 
de horeca. (reglement 30.12.1946 – toelating hogere overheid 10.03.1947).                                          
Het ging bij deze om volgende toestellen: Pick-ups – Radio’s – en Piano’s.                                               
De tarieven voor een Pick-up   375 Fr/ jaar  - Radio  188 Fr/jaar - Piano 750 Fr/jaar                             
Verdeling : 62 Pick-Ups  -  6 Radio’s en  4 Piano’s.  
 

De meeste toestellen kon men vinden in de volgende straten : 
 

Boomsesteenweg 7     A. Van Landeghemstraat 6     Appeldonkstraat 5     Nieuwstraat 5 

Oude Dendermondsestraat 5     Overwinningstraat 5     Louis De Naeyerplein 4 
 

Lijst der Willebroekse geneesheren in 1947  
 

1.  Dr. Cools  L  2.  Dr. De Boe  A     3.  Dr. Emery  H  4.  Dr. Heymans L     
5.  Dr. Moeremans  M     6.  Dr. Schurmans R              7.  Dr. Van Daele G 
 

In 1947 werd de Carnavalstoet voor het eerst ingericht door het “ Komiteit van de Carnavalstoet” Dit 
eerste komiteit had als voorzitter Henri De Wit, als ondervoorzitter Jef Van Dam, en als kassier Jules 
Vermeersch, met als leden Albert De Nies, August Lawaen, en Georges Verbruggen. 
 

Vanaf 1947 tot 1974 werd de stoet geopend door “ vaandrig te Paard” met de Willebroekse Kleuren, 
gevolgd door de Willebroekse Reuzen en hun gevolg.     
 

Vanaf 1949 was het Komiteit samengesteld als volgt : 
 

Voorzitter H. De Wit, ondervoorzitter J. Van Dam, kassier J. Vermeersch, en als leden :  

W. Verstrepen , A. Lawaen, A. Reveraert, G. Goossens , en J. Van Aken. 
 

Er werden 2000 programmaboekjes voor deze Carnavalsoet gedrukt door de 4 Willebroekse                 
drukkerijen  : 

Juul Emmers – Markt    Toon Bruyninckx – Dendermondsesteenweg                              
Louis Thomas – Nieuwstraat   Ons Willebroek – Overwinningstraat 
 

Aan de Willebroekse Carnavalstoet namen volgende plaatselijke muziekmaatschappijen deel :             

- Harmonie Volharding         -  p/a  Vinck J. – Volksstraat Klein-Willebroek                                       
- Fanfare De Eendracht            -  p/a  De Landsheere – A. Van Landeghemstraat                               
- Harmonie Deugd en Vlijt     -  p/a  De Proft J. – Kloosterstraat                                                            
- Muziekmaatschappij Volharding  -  p/a  De Laet L. – Mechelsesteenweg                                                             
- De Mannen van Anderlecht   -  p/a  Standaert F.- Kloosterstraat 
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De Willebroekse deelnemende groepen aan de stoet waren: 
 

01)   Maharadja met harem – Lustig Klein-Willebroek – Café Max Sasplein 7                                           
02)   Per raket naar de maan – Het Congres – Café De Vlierboom                                                               
03)   Sport boven alles – Korfbalclub Klein-Willebroek – Antwerpsestraat 9                                                
04)   Prins Carnaval – Statiestraat’s Vriendenclub – Café Lawaen                                                                
05)   Reizende Zigeuners – Mechelsesteenweg – Café De Laet                                                                       
06)   De Chareltjes – Café Gaarne Bij – Emiel Vanderveldestraat                                                                      
07)   De Manne van de Met gaan naar school – De Manne van de Met                                                      
08)   Spoken – Door Turnvereniging VTS                                                                                                              
09)   Indianen op oorlogspad – De negers v/d Dijk – Oostdijk 14                                                                  
10)   De Stoomkracht – Spaarkas ons Laatste Hoop – Molenstraat 143                                                           
11)   De Moderne Vrouw van Willebroek – Oep es oep – Café ’t Blokske                                                      
12)   De Moedige Vissers van Blaasveld 
 

Telling van het aantal schoolgaande kinderen (vanaf 12 jaar) te Willebroek : 
 

-   geboren in 1935 (12 jaar)  Jongens  105  Meisjes    95  Totaal 200 

               in  1934 (13 jaar)             114       102                216 

     in  1933 (14 jaar)      96       115     211 

        in  1932 (15 jaar)     113         87                  200  

                Totaal  827  
 

De Willebroekse Sportvereniging (WSV) krijgt de toelating voor het inrichten van een “ Grote Vlaamse 
Kermis” met vermakelijkheden ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan. Deze tweedaagse ging door 
op het Wipplein in de Floridastraat. 
 

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag  zal er op 21 en 22 juli een groot concert gegeven worden 
op de Markt van 19 tot 22 uur. Koninklijke Harmonie “Sint Cecilia” en Soc. Harmonie “Vooruit” zullen 
er optreden. 
 

Voetbalvereniging FC Prior p/a Beckers Willem, houden hun jaarlijks teerfeest in hun lokaal café       
Derby – August Van Landeghemstraat 56. 
 

Wielerclub “De Stoempers” p/a Steenackers Frans – Groene laan 14, nodigen alle sportievelingen uit 
op hun jaarlijks bal in zaal Odeon op 23 maart 1947. 
 

De grote vermaarde Paaskermis in de Appeldonkstraat gaat  door op zondag 6 en                          
maandag 7 April 1947. Op het programma grote ballon oplating, allerlei volksspelen, leute en dans in 
alle herbergen, en tenten. Als afsluiter “Groot Vermaard Vuurwerk “ ’s avonds.  
 

Op zaterdag 19 april 1947 waren er grote plechtigheden om hulde te brengen aan Captain Tripp,     
Bevelhebber van de Civil affairs. Om de naam Tripp te vereeuwigen had het gemeentebestuur beslo-
ten de naam “Laan der Verbonden” te veranderen in” Captain Trippstraat”. 
  

Volgende straten hebben hun oorspronkelijke naam teruggekregen : 
 

Peperstraat  Emiel Vanderveldestraat                                                                                           
Boerenkrijgstraat  C.Huysmansstraat                                                                                                       
Gulden Sporenlaan J.Wautersstraat                                                                                                              
Kreweg   E.Anseelestraat 
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Gary Mantiers 

Het frituur van De Keersmaecker L. aan de St. Niklaaskerk 

Van  9  t/m 17 augustus 1947 ging in de lokalen van de Jongensgemeenteschool een grote Handels-
foor met aantrekkelijkheden door. Niet minder dan 50 handelszaken stelden er hun produkten ten 
toon. Bovendien waren er elke avond optredens voorzien in een grote tent op de speelplaats. Ver-
schillende bekende artiesten zorgden er voor het nodige animo.                                                                
De organisatie lag in handen van verschillende Willebroekse handelaars, hun secretariaat was bij    
Albert de Nies (Bère van de Kiet) op het A. Van Landeghemplein.    
 

Verpachting standplaatsen voor frituren voor het jaar 1947 
 

1.  Wymeers Alfons    Eendrachtstraat  Standplaats  :  ’t Pleintje                                                      
2.  Mertens Jozef   Stapelstraat 34  Standplaats  :  Louis De Naeyerplaats                                            
3.  Mertens Jozef   Stapelstraat 34  Standplaats  :  Appeldonkstraat                                                   
4.  Cleyman Antoon  Callaertstraat 12  Standplaats  :  Boomsesteenweg                                       
5.  De Keersmaecker L  Statieplein 22  Standplaats  :  St. Niklaaskerk                                             
6.  Croes J    Statieplein 23  Standplaats  :  E. Vanderveldestraat                                    
7.  Moens Karel   E. Anseelestr. 17  Standplaats  :  Station  
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GEMEENTE WILLEBROEK 

1947 

Vermaarde KERMIS 

Met grote Foor en allerlei AANTREKKELIJKHEDEN 
 

Zaterdag 2 Augustus 

Opening der feestelijkheden – Wandelconcerten door verschillende maatschappijen der gemeente.  
 

Zondag 3 Augustus 

Wandelconcerten in den voormiddag 

Grote schieting op twee WIPPEN gegeven door Kon. Sint-Niklaasgilde – Vooruit 700 fr. 

Grote schieting op de liggende wip bij Wed.Van Aken – Vooruit 1.330 fr. gegeven door “De Vrijschutters. 

Duivenprijskampen uit Pont St.Maxence en Quievrain bij Jan De Laet, Nieuwstraat. 

Regionale wedstrijden uit Noyon en Quievrain bij J.Moerenhout, A.Van Landeghemstraat. 
 

Maandag  4 Augustus 

Grote schieting op twee wippen gegeven door de Kon.Sint-Niklaasgilde – Vooruit 700 fr. 

Grote schieting op de liggende wip bij Wed.De Boeck, door de “Kartelsvrienden” – Vooruit 2.000 fr. 

Duivenprijskamp uit Quievrain bij Jan De Laet, Nieuwstraat. 
 

Dinsdag 5 Augustus 

GROTE PRIJS VAN WILLEBROEK voor beroepsrenners 30.000 fr. prijzen en premieën 

Met medewerking van het gemeentebestuur – ingericht door “Het Congres” 

Duivenprijskamp bij Guil. Thomas “ Café Pap” E.Van der Veldestraat 
 

Donderdag 7 Augustus 

Duivenprijskamp uit Quievrain bij Louis Verbesselt, GuidoGezellestraat. 
 

Zondag 10 Augsutus (octaaf der Kermis) 

Wandelconcerten 

Regionale Duivenprijskamp uit Noyen en Quievrain bij Guil. Smets A.V.Landeghemstraat 
 

Van 9 tot 17 augustus 

GROTE HANDELSFOOR met allerlei aantrekkelijkheden 

(50 standen) in de jongens gemeenteschool, A.V.Landeghemplein 

Alle dagen toegankelijk. 
 

Op al de kermisdagen bijzonder vermakelijkheden op de grote foor 

Muziek en dans in al de zalen en herbergen 

 

Namens de feestcommissie : E.Van Lerberghe, Voorzitter. 

Goedgekeurd door het Schepencollege op 12 juli 1947 

 

Op Bevel : De Secretaris        De Burgemeester, 

 

     A.VAN ROY        G.FROMONT 
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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 

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. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


