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Een foto van de “Intrede der Engelse tanks” genomen op 
4 september 1944 te Willebroek.  Hierop kunnen we zien 
hoe de tanks de Willebroekse vaart oversteken om rich-
ting Klein-Willebroek te rijden. Ontwikkeld door Fotostu-
dio Hansen, Eendrachtstraat 13, Willebroek. 
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Beste lezer, 

Begin september stonden we stil bij de 75ste herdenking 
van Wereldoorlog II en de bevrijding van onze gemeente. 
Een onvergetelijke Taptoe, georganiseerd door het 
gemeentebestuur op 8 september, beroerde heel wat har-
ten. 
Belangstellenden kwamen massaal samen onder een 
stralende zon. 
Ons Vaertlinck-seizoen startte opnieuw midden septem-
ber, verrijkt met geschonken archieven. Waarvoor DANK ! 
Koning Filip kwam op 18 september eer betonen aan alle 
politieke- en andere gevangen van het fort Breendonk 
met een bloemenhulde. 
 
Het tijdschrift, dat u nu in handen heeft, is al het laatste 
van onze 14de jaargang. 
Op zaterdag 14 december  a.s. houden wij onze jaarlijkse 
opendeurdag  in ons lokaal te Willebroek.  

Iedereen welkom !! 

Verder gaan we stilaan de brieven klaarmaken voor 
de hernieuwing van de abonnementen. 
Misschien een cadeau-tip voor de eindejaarsdagen? 

We wensen u veel leesplezier op een koele herfstdag … 
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Willebroek herdenkt 75 jaar bevrijding 
4 september 1944 

Dankzij Robert Vekemans die het belang van de Antwerpse haven kende, kon hij de Duitsers weer-
houden om de haven van Antwerpen te vernietigen wegens het belang. 
Hij trachtte de oprukkende Britten te overhalen om van richting te veranderen. Daardoor kon hij de 
volledig ondermijnde van Entschodtbrug redden van vernietiging. De brug was gelegen in Klein-
Willebroek en was naast de Rupelbrug de enige verbinding naar Boom. 
Op maandag 4 september 1944 kan Robert Vekemans de oprukkende Britten halt laten houden aan 
het Fort van Breendonk. 
Na verduidelijking van zijn plannen kan hij het 3rd Batailon Royal Tank Regiment overhalen om met 
hun bevelhebber Luitenant-Kolonel David Silvertop deze omtrekkingsbeweging uit te voeren. 
Vekemans neemt plaats in een klein verkenningsvoertuig en samen met drie Shermantanks vat deze 
groep de tocht door Willebroek centrum, over het kanaal, richting Klein-Willebroek aan. 
De tolbrug lag er nog ongeschonden bij. Na enkele kleine schermutselingen kon met behulp van deze 
tanks de brug overgetrokken worden. 
De straten van Boom lagen er verlaten bij. 
 

 
 
 
 
Wie was Robert Vekemans? 
 
Robert Vekemans werd geboren in Berchem op 3 februari 
1913. Hij was in 1943 beroepsluitenant bij de Genie van het 
Belgische Leger en kreeg als militair ingenieur promotie aan 
de Koninklijk Militaire School. 
Hij kwam vervroegd uit Duitse krijgsgevangenschap om in-
gezet te worden bij de wederopbouw in België. Vekemans 
kwam terecht bij de Studiedienst van de Antwerpse Zee-
diensten, Afdeling Bestuur Bruggen en wegen. 
Robert Vekemans stierf in Baden (Bretagne, Frankrijk) op 22 
oktober 1998. 
 
 

In tal van steden en gemeenten werd de bevrijding, 75 jaar geleden met grote luister her-
dacht. 
De gemeente Willebroek had samen met de gemeente Boom een prachtige herdenking op 
het getouw gezet. Aan het Fort van Breendonk kwam de hele colonne reeds donderdag-
avond rond 20 u. toe. 
De volgende dagen had iedereen de gelegenheid om vele oldtimers te bezichtigen. De mees-
ten waren privé-eigendom. Velen werden door vrijwilligers (eigenaars) volledig rijklaar ge-
maakt, de uren van deze hobby zijn niet te tellen. Wel een fantastisch resultaat en zeer leer-
rijk vooral voor onze jongeren die in feite niet zoveel weten over de WO I en WO II. 
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Fotoverslag herdenking te Klein-Willebroek 

Embleem 3rd Battalion Royal Tank Regiment Foto’s: © René Pattyn, Willebroek, 2019. 
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Een greep uit de beslissingen van de Blaasveldse 
Gemeenteraad tijdens het oorlogsjaar 1917  
De Duitse bezetting was reeds enkele jaren aan de gang. Onvermijdelijk had het zijn weerslag op het 
reilen en zeilen van het leven van de bevolking. Het gemeentebestuur had de moeilijke opdracht de 
richtlijnen van de Duitse bezettingsmacht uit te voeren, maar toch zo goed en zo kwaad mogelijk het 
welzijn van de plaatselijke bevolking te verzorgen. Wie kreeg als gekozen bestuur die taak te vervul-
len? 
 

Het gemeentebestuur te Blaasveld in 1917 was als volgt samengesteld: de burgemeester Lud. Lefeb-
vre (opm.: op geen enkele raadszitting in het jaar 1917 was hij aanwezig. Pas op 29/12/1918 zat hij de 
raad opnieuw voor), schepen Ant. Van Breedam nam ter vervanging meestal zijn functie waar of P. 
Lod. De Boeck, medeschepen. De andere raadsleden waren P. Jan Van Delm, Edmundus Bernaerts 
(mijn grootvader, gestorven 17/08/1918 aan de Spaanse griep), L. Van der Auweraer, Ant. Cauwen-
bergh en Urb. Van Roey. Meestal waren ze aanwezig op de vergaderingen, behalve Van Roey die re-
gelmatig fleste. En dan was er nog secretaris Lod. Van Baelen. Hierna enkele van de gevarieerde op-
gaven en problemen die ze onder handen moesten nemen tijdens de zittingen van de gemeenteraad. 

 

 

07/01/1917: goedkeuring verhuur van land door de Kerkfabriek aan de dagloners Hendrik Huyghe en 
aan Frans Van der Taelen samen met Const. De Bondt allen van Blaasveld. Door vermindering van in-
komsten en vermeerdering van uitgaven was de gemeentekas niet meer in evenwicht. Dus vermeer-
dering met 5% van taks op het kadastraal inkomen. Op vraag van veldwachter Guilielmus Gené werd 
zijn jaarwedde omwille van de prijsstijging van de levensmiddelen opgetrokken van 900 fr. naar 1.095 
fr. Om de buitengewone uitgaven door de oorlog veroorzaakt te bestrijden, werd bij de Maatschappij 
van het gemeentekrediet, een lening aangegaan van 5.000 fr. voor wedden gemeentepersoneel, 
noodlijdende gezinnen, voedingskosten medeburgers en toelagen Weldadigheidsbureel. 
 

11/02/1917: als gevolg van een brief van de Zivilkommisaris werd beslist tot aankoop van levensmid-
delen via schepen Hertsens van Mechelen. Op aandringen van het Nationaal Hulp- en Voedingskomi-
teit stort de gemeente elke maand 150 fr. in het werk voor volkssoep. Dat was dan voldoende, maar 
werd later opgetrokken tot 150 fr. per ondersteunde behoeftige. 
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18/03/1917: omdat de nodige fornuizen voor de bereiding van volks- en schoolsoep ontbreken beslist 
men tot aankoop van een fornuis bestemd voor de schoolsoep. Volgens de tienjarige telling zijn er 
1.880 inwoners in het jaar 1910. 
Jan Frans Van Baelen geboren te Blaasveld op 07/08/1848: benoemd als gemeenteontvanger door de 
Bestendige Deputatie op 21/04/1898 geniet nu 540 fr. jaarwedde, maar moet verplicht opgetrokken 
worden tot 604 fr. De onderwijzers Joseph Eduard De Win, schoolhoofd, 20 jaren dienst, en Frans Bal-
thazar Selleslaghs met 6 jaren dienst zien hun wedde opgetrokken (2.200 fr. + 150 fr. vergoeding en 
1.500 fr. +150 fr. vergoeding). 
 

15/04/1917: de gemeente is verplicht buitengewone uitgaven te bestrijden door de oorlog noodzake-
lijk gemaakt en moet toch voor de ganse duur van de oorlog een lening aangaan bij het Gemeente-
krediet o.a. voor de onderstand van de noodlijdende huisgezinnen en voor de voedingskosten van de 
medeburgers. Door lenen – er volgen nog verschillende leningen - stijgen de kosten van de gemeente, 
ten gevolge van de talrijke inwoners in staat van behoeftigheid, die moeten geholpen worden. Ook is 
er een grote vermindering van inkomsten door het afbreken en vernielen van bijna de helft van de 
gebouwen van de gemeente en de beschadigingen van de landelijke eigendommen. Oplossing: voor-
stel tot heffen van taks op het kadastraal inkomen van eigendommen; de gemeente komt niet meer 
tussen in de taks van de vleeskeuring die nu vol door de eigenaar van het dier gedragen moet wor-
den.  

10/06/1917: door aankoop van gronden voor 
het bouwen van schoollokalen, vergroten van 
de dorpsplaats door onteigeningen, oorlogs-
uitgaven, verminderde inkomsten van belas-
tingen, keurt men met algemene stemmen 
de taks van zes % op het kadastraal inkomen 
goed met ingang van 2 januari 1918. Veld-
wachter Guilielmus Gené zal voor de duur 
van de oorlog bovenop zijn jaarwedde een 
vergoeding van 195 fr. per jaar uitbetaald 
worden met terugwerkende kracht van 
01/01/1917 en tot de eerste dag van het eer-
ste trimester na het sluiten van de vrede. Zijn 
weddeverhoging, goedgekeurd door de ge-
meenteraad op 7/1/1917, was door de        
hogere overheid niet goedgekeurd. 

 

01/07/1917: de gemeente Blaasveld sluit zich aan bij de op te richten samenwerkende Maatschappij 
tussen de gemeenten van “het Kreis Mechelen” voor de aankoop van levensmiddelen en draagt 25 
centiemen per inwoner bij in het bedrijfskapitaal. De burgemeester of vervangende schepen verte-
genwoordigt de gemeente bij de stichting van de Maatschappij. 
 

22/07/1917: behoud van 6 % opcentiemen op grondlasten in 1918. Op de rechtstreekse belasting van 
de Staat 20 opcentiemen, 20 op het personeel en 10 op het patentrecht. Er was grote ruchtbaarheid 
gegeven aan het hogervermeld voorstel tot heffen van taks op eigendommen. Toch waren er daarop 
maar drie aanmerkingen gekomen. Dus zal de taks vanaf 1/1/1918 jaarlijks geheven worden ten laste 
van de eigenaars en vruchtgebruikers van eigendommen gestaan en gelegen in Blaasveld. Bezwaar, 
op ongezegeld papier, kan ingediend worden drie maanden na aflevering van het uittreksel van de rol 
bij de Bestendige Deputatie. Weigering van betaling wordt gestraft met een boete gelijk aan het dub-
bele van de taks. De kredieten voor straatverlichting, verwarming van klassen, onderhoud van school-
gebouwen, meubelen, drukkosten, enz. evenals voor de oprichting van tijdelijke woningen zijn uitge-
put. Het tekort op die posten is vermoedelijk circa 2.686,17 fr. Bijkomend krediet wordt gevraagd. 

 

Bron: Willebroek in oude postkaarten 
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12/08/1917: de Zivilkommissar maakt bekend dat voor elke koe, in bezit van een boterproducent, 
deze de plicht heeft wekelijks ten minste een kilo boter af te leveren aan de gemeente. Omdat er een 
schaarste is aan vetstoffen door de algemene verzwakking besluit de gemeenteraad dat dit moet ge-
beuren, te leveren aan de officiële gemeenteweger. Wie hieraan niet voldoet zal vanwege de ge-
meente onttrokken worden aan alle bedeling bij verkoop van eetwaren en huishoudelijke behoeften 
zoals steenkolen. Tot nu gebeurde de verkoop van eetwaren en levensbehoeften door de gemeente. 
Enkele winkeliers vroegen schriftelijk dit aan hen over te laten, maar het zal door de besturen-
leveraars niet toegelaten worden en zal zeker grote moeilijkheden veroorzaken. Aanvraag daarom 
niet toegestaan. Voor het vervoer van de eetwaren van Mechelen naar het gemeentemagazijn be-
taalt de gemeente 20 fr. toelage per maand. De aankoop van aardappelen voor de bevolking, voor 
het winterseizoen, zal om praktische redenen rechtstreeks van de landbouwers gebeuren en dit aan 
de prijs van de dag van levering. Jan van Delm tekent voor de gemeente bij de Maatschappij te Me-
chelen. Er wordt voorlopig 450 fr. (0,25 per inwoner x 1.800) zijnde 1/9e als bijdrage gestort. 
 

 

02/09/1917: om de inkomsten te verhogen wordt de jaarlijkse gemeentelijke hondenbelasting opge-
trokken tot 2 fr. per hond zonder onderscheid van ras of soort. Uitzondering wordt gemaakt voor 
blindenhonden en voor schepershonden gebruikt voor de bewaking van vee- en schapenkudden 
evenals voor werkhonden voor vervoer van landbouwopbrengsten of andere lasten. Eventuele niet 
naleving wordt bestraft met 15 tot 20 fr. Lening van 6.000 fr. om de bevolking van aardappelen te 
voorzien, steeds mits goedkeuring van de overheid. Men verwacht tijdens het winterseizoen immers 
een groot gebrek en de noodlijdenden moeten ondersteund worden. Daarom zal men bij de landbou-
wers van de gemeente aankopen en contant betalen. 
“Politiedienaar” Talboom Frans trekt een wekelijkse vergoeding van 12 fr. in plaats van 10 fr. 
De te leveren 1 kg boter per koe, kan door Huyghe Matheus niet geleverd worden bij gebrek aan de 
nodige melk en hij krijgt voorlopig uitstel. Alle schoolbehoeften zullen aan schoolgaande kinderen 
verschaft worden, zelfs als de ouders er geen recht op hebben en door de omstandigheden niet kun-
nen betalen. 

Intussen verblijven de krijgsgevangenen in Duitsland ... (arch. L. Bernaerts) 
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14/10/1917: hernieuwde aanneming van de meisjesschool door de gemeente. 
De school voor volwassenen begint op 3 november 1917 en eindigt 28 februari 1918.  
Een vermindering van de bevolking door minder geboorten en gebrek aan woningen ten gevolge van 
de vernieling van een groot deel van de gebouwen wordt vastgesteld. De geldelijke toestand van de 
gemeente verslechtert daardoor en door de overgrote bijdragen voor de openbare onderstand. De 
openbare veiligheid - door de tijdsomstandigheden - wekt veel bezorgdheid en de diefstallen vooral 
van veldvruchten berokkenen de landbouwers veel schade. Nieuwe lening van 10.000 fr.  
 

28/10/1917: de gemeente zal 30 % bijdragen in de uitgaven van het plaatselijk Komiteit voor Hulp en 
Voeding verleend aan behoeftigen van de gemeente. Op bevel van de Zivilkommissar verbiedt de ge-
meente aan inwoners die voldoende kolen, hout of turf in voorraad hebben om met hun kolenkaar-
ten steenkool aan te schaffen. Er moet op kolen bespaard worden en ook de bevoorrading is zeer las-
tig. Overtreding wordt aan de Zivilkommissar doorgegeven en de kolen teruggevorderd. 

08/12/1917: nieuwe lening van 23.000 fr. bij het Gemeentekrediet o.a. voor noodlijdende huisgezin-
nen, plaatselijk Komiteit voor de volkssoep, voor Komiteit voor steun aan behoeftige werklozen, aan-
koop levensmiddelen, aardappelen, melkbedeling aan kinderen en oude lieden, verplegingskosten, ... 
en nog eens een lening van 7.000 fr. Aan behoeftigen van de gemeente is voor 6.000 fr. aardappelen 
bedeeld, maar die last is zeer zwaar en dus is de gemeente genoodzaakt hen een gedeeltelijke terug-
betaling te vragen van de koopsom van de aardappelen. Met het plaatselijk Komiteit zal wel een over-
eenkomst gesloten worden om dit op te vangen. Onkosten voor de schoolsoep zullen oplopen door 
aan de kinderen wit brood te geven: de gemeente geeft hiervoor een toelage van 300 fr. Weer een 
lening van 10.000 fr.! Omdat de onkosten van hun onderhoud meer dan verdubbeld zijn krijgen de 
onderwijzers meer: Eduard De Win 25 fr., Selleslaghs Frans 12,5 fr. en De Wit Jan Lodewijk 12,5 fr. per 
maand gedurende de duur van de oorlog. Ook het weekloon van Talboom Frans, bijgevoegd politie-
agent, wordt verhoogd tot 13 fr. 
 

30/12/1917: de inkomsten van de gemeente moeten vermeerderen om de uitgaven te dekken voor 
het bouwen van schoollokalen, aankoop van gronden, een nieuw gemeentehuis en bijdragen in de 
openbare onderstand. Daarom is het billijk hiervoor een taks te heffen op het kadastraal inkomen van 
de staat op eigendommen. Er was weinig protest. Openbare eigendommen zijn vrijgesteld. Veldwach-
ter Gené krijgt 75 fr. toeslag. De bestuurster-onderwijzeres van de vrije Bewaarschool vraagt de uit-
betaling van 500 fr. zoals vroeger toegekend, vooruit te betalen. Door de zware lasten die op de ge-
meente drukken is die toelage niet meer voorzien, maar omwille van de bijzondere diensten door dit 
onderwijs bewezen en hun “bekrompen middelen” kan een hulpgeld niet geweigerd worden en krij-
gen ze de 500 fr. toch. 
De President van de Zivilverwaltung verplicht de gemeente in de scholen een geneeskundige dienst 
op te richten. Dat is te Blaasveld reeds gebeurd in 1916. Het onderzoek der kinderen dit schooljaar is 
nog niet gebeurd, maar zal zo haast als mogelijk gebeuren. 

... en worden groeten gestuurd (arch. L. Bernaerts) 
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De klachten in verband met de aankoop van volle melk door de inwoners bij de landbouwers zijn alge-
meen en dit verloopt moeilijk. De gemeente richt zelf een melkdienst in en koopt zelf aan bij de land-
bouwers aan 0,70 fr. de liter met een vetgehalte van 30 graden. Er is dagelijkse verkoop aan de inwo-
ners in het gemeentemagazijn. 
De gemeente moet aan het Oogstbureel 42.000 kg rogge leveren. Slechts 37.400 kg is geleverd. De 
schuld van het tekort komt doordat enige landbouwers aan hun plicht tekort zijn gekomen maar het 
ontbrekend graan zal bij hen door opeising verplicht geleverd moeten worden. 
Het krediet voor onderhoud van de gemeentescholen is uitgeput, maar er is een overschot van de uit-
gaven voor onderhoud van straten en wegen, wandelplaatsen, waterleidingen, bruggen, waterputten, 
pompen, enz. Daarom wordt overdracht van kredieten gevraagd. 
 

De volgende gemeenteraad was pas op 03/02/1918. 

Enkele richtlijnen aan het gemeente-
bestuur weergegeven in het Bestuur-
lijk Memoriaal van de provincie Ant-
werpen geven we ook weer. Ook zij 
waren van invloed op het leven van de 
inwoners van Blaasveld. 
 

16/06/1917: bekendmaking over inbe-
slagname van de gerst uit het oogst-
jaar 1917. Het dorsen van die oogst in 
de 14 gemeenten die tot het vestings-
bereik Antwerpen behoren moet ten 

laatste op 15 september gedaan zijn. En het mag slechts gebeuren nadat het telkens op voorhand 
door de burgemeester bij de bevoegde Zivilkommisar aangemeld werd. 
 

01/08/1917: in verband met boter is het de voortbrenger toegelaten, voor eigen gebruik, slechts 100 
grammen per hoofd en per week in te houden. Bij niet naleving stelt men zich natuurlijk bloot aan 
straffen. 
 

09/08/1917: Vlaams is in het Vlaamse bestuursgebied de enige ambtelijke taal wat betreft 
“opschriften” aan en in dienstgebouwen geplaatst en ook “straatschilden”. De gemeentebesturen 
moesten onverwijld alle straatschilden, wegwijzers, enz. ééntalig Vlaams herstellen en nieuwe mogen 
alleen in het Vlaams vervaardigd worden. 
 

22/10/1917: het plan van enkele gemeenten om maatschappijen op te richten met het doel vee aan 
te kopen, het te slachten en het vlees aan de bevolking te verkopen mag slechts na schriftelijke toela-
ting van de Zivilkommissar. De juiste opgave van het doel, inrichting en geldelijke grondslag moet aan-
gevraagd worden voordat deze zaken ingericht en bedreven worden. 
 

03/11/1917: dorsen van het lijnzaad van de oogst van dit jaar moet ten laatste op 30 november 1917 
en na aanmelding geëindigd zijn. Slechts uitzonderlijk aange-
vraagde verlenging van de dorstermijn is toegestaan. Nog verdere 
bepalingen i.v.m. olie: bv max. 20 kg op voorraad, bewerking van 
oliezaden en olievruchten, verkoop van de oogst op halm, aan-
koop van toegestane rechten ten voordele van de Belgische be-
volking volgens vastgestelde prijzen voor lijnzaad, koolzaad, raap-
zaad, kempzaad en dotterzaad. 

Zelfs lang na WO I waren de gevolgen nog voelbaar en werden hulpacties 

georganiseerd (archief L. Bernaerts) 

Dotterzaad  L. Bernaerts 
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De oorlogstragedie van Florent Siebens (deel lll) 

De thuiskomst 
 
Dinsdag 12 juni kwam Florent , samen met Antoon De Wachter, in Mechelen toe. Hij werd daar opge-
vangen door de toen 36-jarige Maria Teck, de dochter van zijn oudste zus Anna. In die weken kwa-
men vele ex-gevangenen in Mechelen toe, Maria ging vaak naar het station in de vage hoop Florent 
er op een dag te kunnen begroeten. De eerste vraag die hij haar stelde was: “Leven ze thuis nog alle-
maal?”. 
Nu kwam het erop aan echtgenote Ludwine zo vlug mogelijk in te lichten. Na lang overleg heeft Maria 
getelefoneerd naar Dokter Maes in Puurs. Van daaruit werd gebeld naar Louis en Lina Teck die in de 
Kapelstraat een kruidenierswinkel hadden. Louis heeft dan bij Ludwine aan de toog in het café op een 
heel voorzichtige manier het heuglijke nieuws meegedeeld dat hij in Mechelen aangekomen was. 
 
Zonen Leo en Jan waren die namiddag bij Moeke Puurs (Ludwines moeder, wonend in de Eeuwfeest-
straat) toen ze plots lawaai en geroep hoorden in de straat. Daar zagen ze Jozef Suykens voorbij fiet-
sen, roepend “Nonkel Reng is in Mechelen”. Leo en Jan zijn dan onmiddellijk te voet naar de Kapel-
straat gegaan, waar ook Feri Szapinszki vanuit Kalfort met zijn auto was aangekomen. Feri, een goede 
bekende van de familie, had de voorbije jaren meermaals beloofd Florent eender waar op te halen. 
Met Florents achtjarige zoon Leo is hij naar Mechelen gereden om hem samen met Antoon af te ha-
len. 
Het bericht van hun terugkeer verspreidde zich als een lopend vuurtje, in Kalfort en Puurs stond ie-
dereen op straat om hen uitbundig te verwelkomen. 
De thuiskomst van Florent was een emotioneel gebeuren: zijn echtgenote, zijn moeder en zijn vier 
overige kinderen Jan, Annie, Jeanne en Nora stonden hem als eersten op te wachten. Florent zag voor 
het eerst zijn dochtertje Nora (geboren anderhalve maand na zijn aanhouding, en ondertussen drie 
en een half jaar). Voor Jan (7 jaar), Annie (6 jaar) en Jeanne (5 jaar) was het een eerste bewuste ken-
nismaking met hun vader, “een wrak van een mens”. 
Een massa volk was er ook aanwezig, en de Fanfare van Eikevliet kwam een welkomstserenade geven  

Foto op dezelfde dag (21 juni 1945) 
Florent met achter hem zijn echtgenote Ludwine, 
Naast hem zijn moeder, 5 kinderen en schoonmoeder; 
Arthur Clerbaut eveneens zittend; 
Rechtstaand: familieleden Siebens-Verspreet 

Foto genomen 9 dagen na terugkeer 
uit Duitsland op 21 juni 1945 
Vlnr: Florent Siebens, Arthur Clerbaut 
en Jozef Suykens 
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Het genezingsproces 
 
Het spreekt voor zich dat Florent in België heel vlug aan geneeskundige onderzoeken werd onderwor-
pen. Daarbij werd TBC aan de linkerlong vastgesteld. Ook had hij een blijvend letsel aan de pees van 
zijn linker pols als gevolg van afgeweerde slagen. 
Vermits er in die tijd weinig of geen medicatie was, is Florent op 15 oktober 1945, vier maanden na 
zijn thuiskomst, naar Leysin in Zwitserland vertrokken voor een zuurstofkuur. Zijn verblijf in Residen-
tie Mont-Riant “zou” maar van korte duur zijn, maar het werd 21 augustus 1947, bijna twee jaar later, 
vooraleer hij terug bij zijn gezin was. 
Om een bezigheid te hebben, begon hij geldbeugels en portefeuilles te maken. De prijs van leder was 
in Zwitserland aanzienlijk lager, zodat er een mooie cent aan verdiend was. Via allerlei wegen geraak-

ten de afgewerkte lederwaren in Puurs, en daar werden ze – meestal 
aan familie – verkocht. Florent verstuurde ook talrijke Zwitserse horlo-
ges en chronometers naar geïnteresseerde familieleden. 
 
Zeker de laatste maanden hunkerde hij naar zijn terugkeer, en hij wou 
ten allen prijze thuis zijn tegen Kalfort kermis… Zoon Jan heeft het ganse 
jaar 1946 ook in Leysin doorgebracht, dit in een kinderkolonie. Ludwine 
en Florents zus Irma zijn hen eenmaal gaan bezoeken, omstreeks 21 juli 
1946. 
De oorlog heeft hem in totaal vijf en een half jaar gezinsleven gekost. 
Op 28 mei 1948 werd het gezin Siebens-Verspreet nog verblijd met de 
geboorte van een zesde kind, Louis. 
N.B.: Tijdens Florents verblijf in Zwitserland werd hij door toedoen van 
zijn neef, bakker Albert Suykens, verkozen tot bestuurslid van de Eike-
vlietse Fanfare. Deze taak heeft hij met dank aanvaard. 
 

 
 

Werk en overlijden 
 
Florents langdurig verblijf in Zwitserland had vanzelfsprekend een helend effect, maar desondanks 
liet zijn algemene gezondheidstoestand het niet meer toe om in de kuiperij verder te werken. Boven-
dien was er ook een gebrek aan basismateriaal en kwamen er ijzer- en aluminiumvaten op de markt. 
Op 1 juli 1948, tien maanden na zijn definitieve thuiskomst, is Florent opnieuw in het beroepsleven 
gestapt. Hij werd gids in het Fort van Breendonk. Voor fysische arbeid kwam hij niet meer in aanmer-
king, deze nieuwe job gaf hem opnieuw een toekomstperspectief en een vast inkomen. Hij bleef zo 
gewild in de sfeer van een gevangenis en concentratiekamp, wat aantoonde dat zijn moreel niet ge-
knakt was door alle wreedheid en geweld. 
 
Florent kon vlot praten over wat hij meegemaakt had tijdens die verschrikkelijke opsluiting in de di-
verse concentratiekampen, dit in tegenstelling tot andere teruggekeerden. Door het feit dat zijn moe-
der inwoonde en 10 kinderen en 35 kleinkinderen had, was er tot haar dood in 1954 quasi dagelijks 
bezoek. Vooral tijdens de zondagse familiebijeenkomsten kon Florent zijn verhaal kwijt. Mogelijk 
heeft dit in zijn verder bestaan mee bijgedragen tot een redelijke verwerking/plaatsing van die dra-
matische periode. Slachtofferhulp bestond toen helaas nog niet. 
Florent was eerder een rustige persoonlijkheid met een positieve instelling, en kon nog intens genie-
ten van het leven. 
In 1951 verhuisde het gezin Siebens-Verspreet naar het laatste huis van de Eikse Amer, aan het brug-
getje over de Vliet, met aan de andere kant de Eikevlietse woonkern. 
 
Op kerstdag 1964 had het fel gesneeuwd en Florent is toen met zijn bromfiets uitgegleden op de te-

Florent arm in arm met  
zijn moeder Maria Borms (1945) 
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rugweg van zijn werk in het Fort van Breendonk, met een beenbreuk tot gevolg. Terwijl hij nog bedle-
gerig was, kreeg hij op zaterdagnacht 9 januari thuis een zware hartaanval, en op 14 januari 1965 is 
hij daar op 60-jarige leeftijd overleden. 

Florent omringd door naaste familieleden waarvan sommigen nauw  
verbonden met de zwarte hand aan woning Eikse Amer (1953) 
vlnr staand: Henri Suykens (vader van Jozef), Ludwine (echtgenote van Florent), zoon Jan,  
zussen Irma (moeder van Clement Dielis) en Gusta (moeder van Jozef), Jean Dielis (broer van Clement) en zijn echtgenote 
Gaby Ceunen, Florent in gids-uniform van Fort van Breendonk, dochter Annie;  
Vlnr zittend: dochter Nora, zoontje Louis, zijn moeder Maria Borms en dochter Jeanne. 

Hoe kon je overleven in zulke hel? 
• Elke dag jezelf moed inspreken: “Ik wil naar huis terugkeren”. Gevangenen die de 

moed verloren kwijnden weg en stierven. 
• Niet als gijzelaar terechtgesteld worden. Indien er een gevangene ontsnapte, wer-

den willekeurig gijzelaars genomen die ter plaatse afgemaakt werden. 
• Ontsnappen aan de willekeur van de bewakers. 
• Bij appels (elke dag tweemaal) in het midden van de groep staan. Stond je aan de 

buitenkant, dan had je veel kans om slaag te krijgen. 
• Een dokter-medegevangene in uw naaste omgeving hebben die u bij ziekte kon 

helpen. En bovendien niet het slachtoffer worden van een erge aandoening. Een 
tandarts-medegevangene heeft bij Florent zonder verdoving een tand getrokken. 
Hij heeft toen verschrikkelijke pijn geleden (“dit nooit meer” heeft hij gezegd). 

• Tijdens dodenmarsen, bij uitputting, hulp krijgen van medegevangenen. 
• Lange tijd kunnen verblijven in een kamp waar het regime niet zo streng was. 
• Heelhuids uit vluchtpogingen geraken. 
• En… de nodige portie geluk hebben, al klinkt dat woord als wrang in deze context. 
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Ode aan de leden van de verzetsgroep “De Zwarte Hand” 
 
Vergeet hen niet 
 

Europa stond in vlam en vuur 
Dit was geen droom, geen avontuur 
Maar de Duitse Nazi laars 
Kwam genadeloos, barbaars 
Ons landje te bezetten 
Wat niemand kon beletten 
Of toch, daar was “De Zwarte Hand” 
Als eerste verzetsgroep van het land 
Zij wilden door verzet en strijden 
Helpen om dit mooie landje te bevrijden 
De leuze was en is nog steeds: 
Voor Vrede en Vrijheid 
Voor Volk en Vorst 
Voor ’t Vaderland 
Doch velen verloren het leven in die strijd 
Na vele pijnen, ze rusten in d’eeuwigheid 
Gedenk vandaag, gij die van ’t leven nog geniet 
Gedenk hun moed, hun offer, VERGEET HEN NIET. 
 

Gedicht van Frans Maes, lid van de verzetsgroep “De Zwarte Hand”. 

Slotwoord 
 

De Zwarte Hand was een van de eerste verzetsbewegingen in ons land. 
De groep nam dan ook meerdere risico’s: opmaak van steekkaarten, 
aansluiting van jeugdige leden, ontplooien van activiteiten in een omge-
ving met veel sociale controle. Er werden ook wapens verborgen, die 
later door de Duitsers ontdekt werden. De leden waren onervaren en 
werden ook vlug aangehouden, zodat er weinig kwalijke gevolgen wa-
ren voor de bezetter. De straffen die ze later kregen (12 doodstraffen en 
nog 60 overlijdens) en de zware lijdensweg waren niet in verhouding tot 
de verzetsdaden die ze pleegden. In de ogen van de bevolking waren 
het wel moedige mensen die het niet namen dat ons land voor de twee-
de maal in korte tijd bezet werd door de Duitsers. 

 
N.B.: Voor de overlevenden was het, toen ze thuiskwamen, een zware ontgoocheling te vernemen wie 
er allemaal met de Duitsers gecollaboreerd had. 
 

Deze tekst werd door Leo Siebens, met de hulp van zijn broer Louis in november 2011 opgemaakt (Louis, de jongste uit 
ons gezin overleed in april 2013 en was een hevige fan van de verzetsgroep “De Zwarte Hand”.). 
 

Aanzet was de inzage van Leo in het oorlogsdossier van zijn vader op 8 juni 2011 op de “Dienst Archief en Documentatie 
Oorlogsslachtoffers”.  
 

De bovenstaande tekst is de aangepaste versie van maart 2018, opgemaakt door Leo en Jeanne Siebens. 
 

Ondertussen schrijven we 2018 en zijn er voor ons, kinderen van Florent, nieuwe feiten/omstandigheden met betrekking 
tot ons vader en lid van de verzetsgroep “De Zwarte Hand” aan het licht gekomen dank zij Tjen Mampaey, auteur van het 
boek: De Zwarte Hand: Het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek”. 
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Andere bronnen: 
 De kinderen van Florent Siebens 
 Familie Siebens-Borms 
 Dienst Archief en Documentatie Oorlogsslachtoffers te Brussel 
 Dirk Michiels, Bornem, webmaster: www.dezwartehand.startje.be 
 Boek: “Als ik het nu niet opschrijf komt het er niet meer van”, Charles Brusselairs (Privé-uitgave, 1983) 
 Boek: “Onder Duitse Knoet”, Staf Vivijs, Uitgeverij De Cuyper, 1985) 
 Ook het hoger vermeld boek van Tjen Mampaey over “De Zwarte Hand”. 
 
 
Addendum: Twee brieven, geschreven door Florent vanuit de Antwerpse gevangenis (nota van de auteurs: we stellen 
vast dat hij zijn situatie positiever voorstelde dan ze in werkelijkheid was, om zijn echtgenote Ludwine en de overige fami-
lieleden niet te verontrusten). 

“Antwerpen, 14 december 1941, 
 
Beste mama, moeder, kinderen en familie, 
 
Het heeft mij weeral veel genoegen gedaan uw brief van 4-12-1941 op vrijdag de 12e te 
ontvangen, waarop ik ook niet langer wacht U een antwoordje terug te sturen want U 
zult wel begrijpen welk plezier het mij doet van U, de kinderen, moeder en gans de fami-
lie wat nieuws te vernemen. 
Ik dacht zeker in uw brief de geboorte te vernemen van ons vijfde kindje want U zult na-
tuurlijk begrijpen dat ik daar kurieus naar ben en graag zou weten of het een jongen of 
een meisje is, of het een gezond snolleke is, welke namen het U gegeven hebt, hoe alles 
verlopen is en bijzonder beste mama hoe gij het stelt of gesteld hebt want het spijt mij 
natuurlijk dat ik U in die omstandigheden niet heb kunnen bijstaan en helpen verzorgen. 
Toch is het mij een troost dat ge zo goed door de familie geholpen wordt en heb mar veel 
moed en vertrouwen want eens komt toch de dag dat we terug verenigd zullen zijn en 
veel plezierige dagen met ons klein mannen zullen kunnen beleven. 
Als u een volgend pak mee geeft beste mama stipt alle veertien dagen is het niet nodig 
zulle dat ge mijn blauwe broek mee geeft, die kan ik nog missen. Proper wasgoed is vol-
doende en voorts eten: drie broden, 40 à 50 schoon zuiver patatten, confituur, een wei-
nig boter, zout, doosje sagarin broodsuiker, tabak, sigaretten en stekjes. Voorts wat U 
zoal hebt of kunt krijgen, ook wat peeën naar ’t gewicht moet ge niet nauw zien zulle, 
ook postpapier en enveloppen want dat is hier tamelijk duur, ook mijn vulpen die ligt in 
’t schuifken van de glazen kast, ook een flesje inkt dat is beter voor te schrijven dan pot-
lood, denk er ook eens aan van mijn kerkboek mee te geven. 
Met mij gaat het hier nog altijd goed zulle, ik zit hier niet te wanhopen. ‘k Heb goeie 
moed want zo gauw de zaken voorkomen zal ik denkelijk wel rap terug thuis zijn. Ook 
hebben we deze week mogen te biechten en te communie gaan en ‘k heb die gelegen-
heid natuurlijk niet laten voorbij gaan. 
Ook beste mama en moeder denk er eens aan van tegen de Job te zeggen van die pand 
land die Pierre nog heeft dat we die zelf nodig hebben en dat we die na Kerstmis zelf in 
gebruik zullen nemen. Ik had er hem in de zomer al van verwittigd en dan komt dat wel 
in orde. 
In de volgende pakken die ge mee geeft beste mama, schrijf dan liever hetgeen er in is op 
een briefje, niets anders opschrijven zulle want dan zou het mij kunnen geweigerd wor-
den. Daar wordt hier strenge controle op gehouden en ge legt dat er boven op maar 
naam en celnummer goe duidelijk op het pak schrijven en ook maar naar bezoek vragen 
als er iemand komt. 
Ook beste mama, moeder, kinderen en gans de familie wens ik U een zalig Kerstmis, 
want denkelijk zal ik die feestdagen hier moeten doorbrengen daar er hier nog weinig 
verandering te bespeuren is maar ook aan alles kom toch een einde hé. 
In de hoop kortelings weeral veel en goed nieuws te mogen verwachten eindig ik met 
vele groeten en kussen aan u beste mama en moeder en ons klein gasten Leo, Jan, Annie, 
Jeanne en gans de familie, van uw beste papa Florent.” 

http://www.dezwartehand.startje.be


 
14 

Florent  

Bidprentje uit het archief van  François De Pauw 
(“De Kicker”). 

“Antwerpen, 30 december 1941, 
 
Beste mama, moeder, kinderen en familie, 
 
Met veel genoegen heb ik zo juist uw brief ontvangen alsook de nieuwjaarsbrief van ons klein gasten 
want evenals U graag wat nieuws van mij ontvangt tracht ik ook gedurig om wat nieuws van u, de 
kinderen, moeder en gans de familie te vernemen. 
Met mij gaat het hier ook nog altijd heel goed zulle en daar ge me schrijft dat het met u allen ook 
heel goed gaat ben ik toch gerust en zit ik hier niet te wanhopen en te treuren zulle want eens komt 
toch de dag dat we terug allen te samen zullen zijn en nog veel vreugde en plezier zullen beleven. 
Over mijn pak was ik toch zeer tevreden zulle beste mama, dat z’er een weinig hebben moeten uit-
doen heb ik wel gedacht aan het pak te zien, maar toch was ik nog heel tevreden zulle en zorg er 
voor dat het volgende weeral goed voorzien is hé, want eten kan men hier best gebruiken, ge neemt 
dan maar terug twee grote broden, aardappelen doet u er dan maar bij gelijk het kan, maar boter en 
confituur of al eens bruine suiker moogt ge zeker niet vergeten, al eens een grote pot confituur en 
de volgende keer mag het dan een kleinere zijn met wat bruine suiker, en zo wisselt u dat dan af, 
voorts wat broodsuiker, wat vlees want dat is hier ook raar, en voorts wat u zoal kunt doen of denkt 
wat ik hier kan gebruiken. Brood en smeersel is toch het voornaamste zulle, maar ook niet laten van 
wat aardappelen, als er niet veel bij kunnen dan maar wat minder om er de smaak niet van te verlie-
zen, wasgoed niet te veel, maandelijks is genoeg want we maken hier bijna niets vuil, en maak er 
dan een pakje apart van, aan het andere aangebonden ter wille van het gewicht, maar goed naam 
en adres duidelijk op vermelden, ook beste mama wat smoorgerief niet vergeten zulle want roken 
mogen we hier van ’s morgens tot ’s avonds, en een paar gebreeën handschoenen moogt g’er ook 
bijdoen en kousen want ik heb hier een paar goei blokken verwisseld van een jongen die hier is weg 
gegaan voor een pakje tabak dus gemakkelijk en goedkoop bediend hé. 
Het doet me ook genoegen beste mama dat u nu zelf ook heel tevreden zijt over de steun die ge nu 
geniet van Winterhulp en hoe het nu bijzonder in deze toestand van pas komt, daarom u niet gene-
ren als ge van iemand of iets kunt genieten meepakken want met verlegen te zijn hebt ge niets en 
we hebben er toch zoveel recht toe als eender wie. 
Nu beste mama hoe staat het met die smeekbrief die ik hier geschreven had en die ik u gestuurd 
heb, ge zult daar toch wel gevolg aan gegeven hebben zeker want ge moet maar proberen zulle, het 
zal in geen geval mijn zaak verslechten of vertragen want hoe eerder ik hier vrij geraak hoe liever 
wat we natuurlijk allemaal zo haast mogelijk betrachten hé. 
Ik ga nu eindigen beste mama en moeder want meer nieuws weet ik voor ’t ogenblik ook niet, en 
hoop kortelings toch weeral eens een bezoek te mogen ontvangen wat me natuurlijk heel aange-
naam is en zeg aan ons klein gasten dat ik voor hen van alles zal meebrengen als ik kortelings zou 
mogen terug naar huis weerkeren. 
Nog vele groeten en kussen aan u allen beste mama, moeder, kinderen Leo, Jan, Anny, Jeanne, Nora 
en gans de familie. 
Uw beste papa die nog altijd veel aan u denkt. 
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Gelegenheidsvondst 
 
Meteen verwijs ik naar de Open Monumentendag van september 2013. De vroegere papier- en ke-
telmakerij van Louis De Naeyer werd voor een laatste maal toegankelijk voor het grote publiek. 

Vaertlinck vzw werkte mee aan een tentoonstelling 
over de “De Naeyer”. Er werden rondleidingen en 
wandelingen ingericht die grote bijval hadden bij de 
bezoekers. De rondleidingen werden gehouden 
door aanwezige werknemers van CMI (Cockerill 
Maintenance Ingénierie), de wandelingen werden 
begeleid door ervaren gidsen. 
Toen bekend werd dat CMI de gebouwen van “De 
Naeyer” zou verlaten nam de heer Herman Bollen, 
toenmalige personeelschef, contact op met Vaert-
linck vzw met de vraag of de vereniging interesse 
toonde voor een deel van het archief van de voor-
malige papierfabriek. Onze vereniging stemde on-
middellijk toe om dit ten gepaste tijde af te halen. 
Er werden ettelijke aanhangwagentjes geladen en 
weggebracht naar het lokaal van de vereniging. 
CMI zou verhuizen naar nieuwe gebouwen in het 
bedrijventerrein “De Hulst” te Willebroek. 
Op de oude site “De Naeyer” zouden bijna alle ge-
bouwen gesloopt worden met uitzondering van het 
hoofdgebouw (gelegen in de Fabriekstraat) en nog 
een drietal gebouwen gelegen achteraan op het 
terrein. Voor de verzameling van oude plannen van 
ketels werd contact genomen met het Rijksarchief 
van Beveren. Later werden deze plannen in het 
Rijksarchief afgeleverd. De oude notarisakten en 
andere documenten bleven bij Vaertlinck en wer-
den opgeborgen in archiefdozen tot … later. 
Nu enkele jaren later is de inventarisatie gebeurd 
en zal deze vanaf september op de PC van Vaert-

linck te raadplegen zijn. 
Hier begint de ontdekking van een gelegenheidsvondst, zeer belangrijk voor mijn familiegeschiede-
nis. 
Firma De Naeyer bouwde, kocht 
en verhuurde talrijke arbeiders-
woningen. Deze konden gehuurd 
of later aangekocht worden door 
de arbeiders van De Naeyer. 
Een verhuurcontract trok mijn 
aandacht door de melding in het 
contract van Henri PEREMANS. 
Mijn grootmoeder, langs vaders-
zijde noemde ook Peremans. Bij 
het opstellen van mijn stamboom 
kwam ik tot de vaststelling dat 
Henri Peremans de vader was van 
mijn grootmoeder. 
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Het contract is opgesteld in de Franse taal, wat vrij normaal was voor die tijd, we spreken hier over 
1919. 
Ook de algemene verhuurvoorwaarden waren in het Frans gesteld. Het contract bevatte ook enkele 
velletjes doorslagen (vroeger werd er carbonpapier gebruikt om een kopij van de brief en andere do-
cumenten te maken). 
Deze doorslagen werden opgesteld door de directie en bevatte richtlijnen in verband met de verhuur, 
zoals het ter beschikking stellen van personeel om de verhuis te regelen. Op een van de doorslagen 
kwam ik te weten dat Henri Peremans terugkeerde uit Holland. Wat Henri er uitspookte is mij onbe-
kend, misschien in opdracht van “De Naeyer”. Henri schreef ook eigenhandig een “inventaris der 
meubelen”, deze is ook aanwezig als bijlage van het contract. 
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Kwartierstaat van Zoé Léa Peremans 
 
Generatie 1 (probant) 
1 Zoé Léa Peremans, geboren op 
donderdag 14 juni 1883 in Wille-
broek. Zoé is overleden op maan-
dag 19 februari 1951 in Willebroek, 
67 jaar oud. Zij is begraven op don-
derdag 22 februari 1951 in Wille-
broek. Zoé trouwde, 24 jaar oud, 
op dinsdag 21 april 1908 in Wille-
broek met René Alphonse Pattyn, 
22 jaar oud. René is geboren op 
vrijdag 19 juni 1885 in Vinderhou-
te, zoon van Constantinus Pattyn 
en Barbara Francisca De Moor. Re-
né is overleden op dinsdag                
16 maart 1943 in Willebroek,         
57 jaar oud.  

Generatie 2 (ouders) 
2 Henricus Peremans, geboren op zondag 4 juli 1858 in Mechelen. Henricus is overleden op woens-
dag 3 november 1937 in Willebroek, 79 jaar oud. Henricus is weduwnaar van Antonia Letani (1858-
1880), met wie hij trouwde (1), 20 jaar oud, op woensdag 11 september 1878 in Mechelen. Henricus 
trouwde (3), 45 jaar oud, op zaterdag 25 juli 1903 in Willebroek met Joanna Aloysia Weymiers (1864-
1937), 39 jaar oud.  

Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op dinsdag 3 augustus 1886 in Willebroek met de 21-jarige 
3 Catharina Schampaert, geboren op maandag 1 mei 1865 in Willebroek. Catharina is overleden op 
maandag 23 maart 1903 in Willebroek, 37 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Catharina: Overleden in de IJzerenwegstraat te Willebroek 
 
Generatie 3 (grootouders) 
4 Joannes Franciscus Peremans, geboren op maandag 27 augustus 1821 in Mechelen. Joannes is 
overleden op dinsdag 23 januari 1872 in Mechelen, 50 jaar oud. Joannes trouwde (2), 46 jaar oud, op 
woensdag 9 oktober 1867 in Mechelen met Maria Dorothée Vandevorst (geb. 1824), 43 jaar oud.  

Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op woensdag 10 mei 1848 in Mechelen met de 25-jarige 
5 Anna Maria Beelaerts, geboren op vrijdag 8 november 1822 in Mechelen. Anna is overleden op 
dinsdag 24 juli 1866 in Mechelen, 43 jaar oud.  
 
6 Jacobus Josephus Schampaert, geboren op maandag 16 juni 1828 in Londerzeel. Jacobus is overle-
den in 1893 in Willebroek, 64 of 65 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overleden in het Gasthuis gelegen Tisseltsesteenweg te Willebroek. 
Getuige bij overlijden: Louis Buts, monteur, 58 jaar, schoonzoon. 
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1858 in Puurs met de 28-jarige 
7 Rosalia De Maeyer, geboren op dinsdag 9 juni 1829 in Hingene. Rosalia is overleden op donderdag 
30 maart 1893 om 05:00 in Willebroek, 63 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Rosalia: Overleden in hare woning Nonnenvijverstraat te Willebroek. 

René Pattyn 
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Een ornament, een gildebreuk, Het Heilig Kruis en      
Baron de Prant, een merkwaardige connectie (deel ll) 

Door de bijhorende beschrijving van het KMGK “ Belgique, Anvers, ancienne loge de la Gilde des ar-
chers de St Sébastien. Boiseries. Renaissance. Belgique. XVIe siècle “ , ben ik een link gaan zoeken in 
Antwerpen . Namelijk naar de Sint Sebastiaansgilde . Hierover volgt verder een verijkend overzicht . 
 
Daardoor vond ik een richting naar de oorspronkelijke houten balksleutels . 
Via mevr. A. Devos ( conservator v.h. Mas en de collectie v.h. Vleeshuis te Antwerpen ) en mevr. 
Meesdom ( conservatiemedewerkster ) kreeg ik spontaan heel wat belangrijke gegevens . 
“ In bijlage kan u de consoles terugvinden die afkomstig zijn uit het huis van Walter Vaes in de Zilver-
smidstraat Antwerpen. AV.1957.004.003 is het inventarisnummer waarnaar u vroeg “ . 
( Walter Vaes was een vermaard graficus ) . 
 
In deze collectie bevinden zich 2 consoles die volledig passen in de serie die ik heb beschreven en dus 
vergelijkbaar zijn .  . 
Bij onderstaande komt de stijl volledig overeen . 
Het blijkt dat er ook onderdelen van gebouwen uit deze regio in Antwerpen werden overgebracht 
naar Bokrijk . 
  
Het huis van de St.Sebastiaansgilde is regelmatig verbouwd en is werd later gekend als De Spiegel . 
Enkel de gevel werd nog behouden .       
De symboliek van deze balksleutel past eveneens in de serie die eerder beschreven werd .      

 
 
Hier wordt een jongetje als engel verbeeld . Opmerkelijk zijn de armen achter de vleugel uitgespreid . 
Daar er geen boog en pijl bijgevoegd is gaat het zeker niet over Cupido of Amor , de goddelijke eeuwi-
ge zoon van Venus als godin van de liefde . 
Verder ook vruchtenslingers en appelen . 
Dit kan beschouwd worden als de personificatie van de liefde voor alle oogst die de aarde ons geeft .     

Het repititief bredere deel van de 8 consoles is de kraagsteen . Deze onder-
steunt de balksleutel en de moerbalk ( de dragende plafondbalk ). 
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In de gipsgieterij staat dit alsvolgt gecatalogeerd : 
Malnr.1758: Kraagsteen met figuurtje (260 euro / in stock) 

Belgique, Anvers, maison particulière 
Renaissance. Belgique. XVIe siècle 

   
Ook in de MAS-collectie is er een vergelijkend beeld met beschrijving . 
Deze ornamentale sculpturen werden veelal gepolychromeerd en bekleed met bladgoud .    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de link van figuur 4 naar de Sint-Sebastiaansgilde heb ik een aantal bronnen gaan opzoeken. Dit 
was een totaal nieuwe wending. Ik was zeer verbaasd toen ik een studie en beschrijving vond i.v.m. 
de Gilde van Blaasveld. Bovendien bestaat de gildebreuk nog. Oorspronkelijk was die in de collectie 
van Het Vleeshuis te Antwerpen opgenomen. Zeer recent werd die aan de collectie in het museum 
het MAS bijgevoegd wegens herstructurering. En werd bovendien vakkundig en mooi gerestaureerd. 

Deze figuratie geeft een duidelijker beeld en beschrijving i.v.m. de kraagsteen in de voormalige woon-
ruimte van de V.Z.W. De Meerpaal te Blaasveld .    
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Breuk van St.-Sebastiaansilde van Blaasveld samengesteld uit 18 platen en een ongekroonde vogel 

met gespreide vleugels. AV.4728 

Dirk van Eyck, meester met bijenkorf, meester met boom en twee sterren 1618 - 1641 

 

Breuk 
Zilver (geheel) 
Lengte: 105 cm (geheel) 
Lengte: 19.2 cm (borstplaat) 
Breedte: 14.7 cm () 
Lengte: 11.3 cm (vogel) 
Breedte: 16.4 cm () 
Lengte: 12 cm (schild) 
Breedte: 10.5 cm () 
Lengte: 14.7 cm (rugplaat) 
Breedte 12.4 cm () 
Lengte: 13.4 cm (plaat met handboogje) 
Breedte 7.7 cm () 
Aankoop (7 november 1900) - Victor Van Deuren - Fris 

 

Ovale borstplaat breed omlijst met acanthus en in het midden een volplastisch beeldje van St.-
Sebastiaan tussen twee Romeinse boogschutters en bovenaan een grafelijke kroon ongekroonde vo-
gel naar links gewend met gespreide vleugels zittend op pijlkoker wapenschild aan vogel met twee 
honden als tenanten die het blazoen van Blaasveld vasthouden breuk met veertien platen in cartou-
che-vorm op groene fluwelen stof vastgehecht: aan elke plaat hangt een kruisboogje in miniatuur 
(drie ontbreken). 

 

Naast de algemene informatie werd me ook de oorspronkelijke bezorgd. Dit is een prachtig historisch 
verhaal en sluit perfect aan bij mijn studie. 
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Overzicht van een aantal opmerkelijke details 
 

• De voorstelling van het ornament in de voormalige raadzaal van het Blaasvelds gemeentehuis 
waarbij de gilde een belangrijke plaats in de gemeente-
structuur innam. En dit naast drie symbolieken van een 
andere aard met een maatschappelijke boodschap. Het 
doel van die symboliek was duidelijk een belangrijke 
opdracht aan de architect. 

• De informatie over de Breuk van de Sint-
Sebastiaansgilde van Blaasveld waarbij de tekst getuigt 
dat deze een binding had met de toenmalige Baron 
Cosmas de Prant (ook als Côme de Brand beschreven), 
heer van Blaasveld en bovendien de schenker was. Dit 
was een gebruikelijk onderdeel van de basisbeschrij-
vingen en specifieke kaart (oorkonde) van de gilde. 

• Cosmas was ook voorman van de Kolveniersgilde te 
Mechelen. Dit in opvolging van zijn vader Hugues de 
Prant, gesneuveld was tijdens de Spaanse Furie te Me-
chelen. Zie mijn beschrijving van de historiek van Blaas-
veld. 
Door zijn impuls en vooral ook door de devote inzet en 
visie van z'n echtgenote Margaretha de Hornes is 
Blaasveld zich gaan ontwikkelen na alle oorlogsgeweld 
en tragedie. 
Dank zij hun inzet heeft Blaasveld een vernieuwde kerk 
gekregen waarbij onze parochie volwaardig verder kon 
uitgroeien. 

• Daar de verdedigingsfunctie van de gilden minder toepasselijk bleken heeft de Sint-
Sebastiaansgilde  een nieuwe belangrijke maatschappelijke taak ingevuld gekregen. 

 
De foto is een uitsnijding uit het schilderij van Jean de Bologne. “Vergadering van de oud gezwore-
nen”. Dank zij de huidige voorzitter dhr. Jan Saveryns van de St-Sebastiaansgilde van Mechelen kon-
den we de Prant vinden d.m.v. de parure (het herkenningsteken) op z'n mouw, nl. Sint-Christoffel. Hij 
was toen “Overhoofdman van de Colveniersgilde”. 
Met dank aan de conservator van Het Hof Van Busleyden dhr. Hüsken Wim kan ik deze foto gebruiken . 

Cosmas de Prant  
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Geschiedkundig overzicht 
 

1630 - Ontstaan van het Broederschap van het gelukzalig Heilig Kruis. Hierbij zullen alle edelen, gees-
telijken, gilden en welstellende zich aansluiten. Hierbij behoren ruim 300 leden. Op dit moment zijn 
er slechts 200 inwoners te Blaesvelt. 
De schuttersgilde, waarvan de breuk dateert van 1630-1631 neemt Het Heilig Kruis aan als patroon. 
 

1650 - Schenking van Cosmas en Margaretha aan een nicht (langs moederszijde) Agnes Bernardina de 
Montmorency, ° Cressy 1630,   1683 (wordt Dame de Blaesvelt) gehuwd met Balthazar Guilielmus d-
Ognyes, °1625, Graaf van Coupigny, Pamele en Morckhoven, uit het geslacht van Artesië. In deze om-
geving bezitten ze nog veel gronden en eigendommen zoals o.a. Heffen, Heindonk en Rumst. 
 

Bredere informatie uit de geschiedenis van de gilde van Brugge. 
Sint-Sebastiaan, de behoeder van de haestighe ende onvoorziene dood. Het gaaischieten, de centrale 
activiteit van deze gilde, verloor na verloop van tijd zijn militaire betekenis en werd na de 16e eeuw 
beetje bij beetje een ontspanningsbezigheid. Heden ten dage worden er vier disciplines beoefend: 
liggende wip op 18 m, staande wip op 30 m, doel op 25 m en doel op 60 m. 
Het gaaischieten zelf is een oud-Germaans zonnewenderitueel dat ondanks de kerstening in onder 
meer de Lage Landen is blijven voortbestaan. De duif waarop toen geschoten werd, werd wel vervan-
gen door een meer exotische papegaai. Later werden schuttersverenigingen verenigd in de gemeen-
temilities om de stad te verdedigen en nog later verenigden ze zich in gespecialiseerde compagnieën. 
Uit info van de Sint-Christoffel- of Kolveniersgilde van Mechelen: “Coninckxbreuck”. 
In de “Inventaris van alle Effecten van de Colveniers Gilde van den 5 april 1768” vinden wij onder 
hoofding “Silverwerck” de vermelding: Eene silvere vergulde breucke. Deze breuk werd gemaakt door 
zilversmid Dierick Van Eyck in 1596. 
“by naer is van 'tselve faitsoen gelyck het voorgeschreven Gulden Vlies, te weten van Keyen ende 
Vierstaelysers, daer een hangende de figuer van de Patroon met den vogel en de gecruyste schietbus-
se met straelen”. 
Voor 1596 droegen de koningen van de Kolveniersgilde een sierlijke gouden ketting waaraan de vogel 
of de “papagaey” hing. 
De politieke erkenning van ambachtsgilden en het toekennen van een zekere rechtspersoonlijkheid 
aan deze gilden kwam op gang na de Guldensporenslag in 1302. Ze werden een symbool van stedelij-
ke macht. 
Sint-Sebastiaan wordt tot op de dag van vandaag vereerd als martelaar op 20 januari. Hij wordt aan-
geroepen tegen de pest vanwege het attribuut "pijlen". De pijlen zijn symbool van onheil en pest. De-
zelfde pijlen maken hem tot beschermheilige van de schuttersgilde. 
 

In het tijdschrift Ten Boome verscheen een studie van Dr. E. Autenboer (Ten Boome, Heemkundige 
kring van Boom). 
“Het Heilig Kruis werd door de gilde gekozen als patroon van wie een relikwie in de kerk berustte. Aan 
de processie op 3 mei werd deelgenomen door de gilden van Heffen en Willebroek. De Handboog van 
Brussel schonk op 26 september 1754 een kaart aan Blaasveld. De breuk dateert van 1630-31 en 
wordt in het Vleeshuis te Antwerpen bewaard.”. 
De kaart “caerte” van een gilde is het neergeschreven historische reglement. De historische kaarten 
zijn soms honderden jaren oud en duiden op de rechten en de plichten die de gildeleden hebben. 
Naast schutters-verplichtingen zijn broederschap, religie en solidariteit kernwoorden in de kaarten. 
De huidige kaarten en reglementen van de gilden zijn nog steeds gebaseerd op deze eeuwenoude 
kaarten, het is een adaptatie van de historische reglementen aan de moderne tijd. Alhoewel de mees-
te kaarten, gegeven door de bul van de hoofdgilde of de plaatselijke heer, op elkaar gelijken zijn er bij 
iedere gilde wel andere elementen. Vooral de reglementen van innerlijke orde verschillen van gilde 
tot gilde. 
 

Onlangs kreeg ik de uitnodiging om het unieke relict, de breuk, te gaan bekijken.  
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In het MAS is steeds gedeeltelijk een glimp van de omvangrijke collectie te bekijken. Doch nu konden 
we achter de schermen dit prachtige Blaasveldse relict zien, waarvan vermoedelijk tot nu, niemand 
het bestaan nog kende. 
Hierbij mijn foto's. Ook in detail zodat de hoger vermelde beschrijving beter kan begrepen worden. 
Bekijk vooral ook hoe mooi dit werd gerestaureerd wetende dat vooral het zilver al zwaar geoxideerd 
was. 
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Toelichting bij de beschrijving van “Keten van een gilde” 
 

Deze werd zeer uitvoerig in detail beschreven wat gebruikelijk is bij het archiveren van een collectie 
en werd gedaan op 18 december 1957. 
In de hoofding werden ook de maten vermeld waarmee dit tot de grotere exemplaren behoort. Een 
datering tussen 1640 en 1650 is uiteraard een zeer belangrijk gegeven. In de recentere beschrijving 
werd 1618-1641 vermeld. 
De verwerving via, vermoedelijk een schenking, werd op 7 november 1900 gedaan (opmerkelijk met 
inkt genoteerd) en werd de aankoper vermeld: Victor Van Deurenfris. 
Van de uitvoerder, een edelsmeedkunstnaar Thierry II Van Eyck is er een mogelijke link naar Dierick 
Van Eyck. Deze heeft de Breuk van de Kolveniersgilde van Mechelen gecreëerd in 1596. Daar was o.a. 
Baron Cosmas de Prant de toenmalige voorman. Deze was ook de schenker van de Blaasveldse breuk. 
Dus een duidelijke link. Opmerkelijk zijn de twee zilvermerken. Het meesterteken is een garantie dat 
er aan de toenmalige ordonnantie (reglementering) werd voldaan. 
Door die zekerheid heeft dit relict naast een bijzonder hoge historische waarde ook een hoge waarde 
aan zilver en goud. Zilver is de symboliek voor trouw en goud staat voor wijsheid en rijkdom. Deze 
breuk is ook een rijkdom aan symbolieken en vooral ambachtskunst. 
De originele inventarisbeschrijving bevat enkele specifieke vermeldingen die enige verklaring vragen: 

• Het Bourgondisch vuurslag op 6 platen: 
Met een vuurslag, een ijzeren staafje in een specifieke vorm, werd met een vuursteen en tondel 
vuur aangemaakt. Deze vorm werd ook het zinnebeeld van de Orde van het Gulden Vlies. Deze 
afbeelding werd door de hertogen van Bourgondië als symbool gebruikt en werd eveneens ver-
werkt in deze ketting. 

• Omlijsting van acenthus en C-voluten op de ovale borstplaat: Dit verwijst naar de vorm van het 
blad van de Acanthus Mollis (Berenklauw). Dit heeft een architectonische vorm en wordt veel ge-
bruikt in de sierkunst. 
Voluut is een spiraalvormig ornament. Hier in een C vorm. 

• Cartouche is de houder of omlijsting. 
• De 2 honden als tenanten zijn de behoeders en wachters. 
• Het blazoen van sinopel met een dwarsbalk van hermelijn. 

Blazoen of wapen (schild) als heraldisch herkenningsteken met oorsprong in de middeleeuwse fe-
odaliteit. Zie het blazoen van Blaasveld en dat van Jeruzalem  
Sinopel is een heraldische kleur welke hier groen is en staat voor mildheid en hoop. 
Hermelijn is een specifiek patroon dat in de dwarsbalk werd verwerkt. 

• Collier van Het Gulden Vlies. 
De Orde van het Gulden Vlies werd opgericht door Filips de Goede van Bourgondië. Een ridderlijke 
exclusieve orde als aanzien van de dynastie waarbij de verering van God en de verdediging van het 
Christendom het hoogste doel had. Hier werd de drager in fluweel uitgevoerd. Ook fatsoen of 
braak genoemd. 

 

De 14 platen werden in geraffineerd smeedgietwerk uitgewerkt. Ook de miniatuur vuurslagen en 
handboogjes sieren de platen op. De vergulde vogel is als basis ook gegoten, gehamerd en in vorm 
gezet waarbij dan vooral de vleugels prachtig geciseleerd werden. Dit is eigenlijk de afbeelding van 
een papegaai. Symbool van het koningschap van de gilde. Het Heilig Kruis als patroon van de Sint-
Sebastiaansgilde. 
Zoals voordien vermeld is er dus een link naar de verering en devotie van De Geklede Christus in de 
kerk van Blaasveld. De Sint-Sebastiaansgilde had daar een aanzienlijke vertegenwoordiging in. “De 
Broederschap van 't Heilig Kruis” werd gesticht. Door Paus Urbanus VII en in 1636 wettelijk ingericht. 
Zie ook de tekst op onderstaand gelegenheidskaartje (archief kerkfabriek), werd uitgegeven n.a.v. 
een viering en oproep naar aflaten aan de leden van de Broederschap. 

Het vervolg kunt u lezen in de  
volgende editie van Vaertlinck Contact 

Dirk Cortebeeck 
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Het gelukkige leven in 1893 
We vonden dit Franstalige artikel in het archief van wijlen ons bestuurslid Eric Van Winghe. 
En we begrepen al snel waarom Eric dit bewaarde, fijnproever en goede kok die hij was. 
 

In 1967 creëerde en publiceerde RTBF radio journalist Jacques Kother, toen hij met pensioen ging, 
samen met zijn echtgenote, “Le Guide des Connaisseurs”. Het was het eerste gastronomische 
(Franstalige) tijdschrift dat in België verscheen. 

Het maandelijks tijdschrift werd 

door alle fijnproevers geapprecieerd 

en vierde vrolijk zijn 26-jarig bestaan 

in 1993. Bij deze verjaardag ver-

scheen een speciale editie die terug-

blikte op hoe ‘onze dagelijkse 

voeding’ er uit zag in 1893, toen dus 

100 jaar geleden. 

In 1893 bestond er slechts één 

weekblad: het “Journal de la cuisi-

ne” (keukenkrant) bedoeld voor 

amateurs van recepten. Deze krant 

was het officiële orgaan van de Syndicale Unie van café-uitbaters, hoteliers en restauranthouders van 

de Brusselse agglomeratie. In het weekblad kon je een cursus volgen: ‘de dagelijkse keuken’, je kon 

vragen stellen en je kreeg antwoorden, je vond er menu’s om inspiratie op te doen. 

Jacques Kother had het geluk over alle uitgaven van deze ‘Journal de la cuisine’ te beschikken vanaf 

het jaar 1889. Hij begon te grasduinen in de nummers van 1893 en ontdekte heel wat ‘weetjes’ en 

details over de keuken van toen, over wijnen, over wat er doorsnee op de tafel verscheen, over de 

prijzen van voedingsmiddelen, over ‘het goede leven’ dat men kon leiden vanaf het moment dat men 

over enkele centjes beschikte. Hieronder volgen een aantal extracten uit deze speciale editie. 

Eerst iets over de prijzen: 1 frank van 1893 had in 1993 een waarde van 183 frank. 

Een ½ kg boter van Diksmuide aangekocht in 1893 kostte 1,75 frank. Een ortolaan (gorzensoort) be-

taalde je 50 centiemen. Een ortolaan is een vogelsoort (15 à 16 cm groot) en als broedvogel uitgestor-

ven bij ons. Een ½ kg kabeljauw kostte je 0,80 frank, een schapenkotelet was 35 centiemen waard, 

een kilo uien betaalde je 10 centiemen, voor 35 centiemen kreeg je ½ kg champignons, een liter olijf-

olie kostte je 2,50 frank, een hazenrug of een eend was 3 frank en een truffel (1 frank) (neen, niet de 

chocolade truffel!) kostte minder dan een braadkip. Het kippetje betaalde je tussen 3 en 4 frank. 

In 1893 gingen de Brusselaars oesters en mosselen eten ‘Au Sabot’ (in de klomp), Brandhoutkaai nr. 

39, in de buurt van de Sint Katelijne kerk. Eigenaar Mr. Louis François heeft volgens de smulpapen uit 

die tijd, van bij zijn de-

buut, een welverdiende 

reputatie opgebouwd. Zijn 

‘moules parquées’ (rauwe 

mosselen) waren steeds 

van gegarandeerde vers-

heid en altijd van superi-

eure kwaliteit. 

Jacques Kother  ° 1937 - † 14/12/2009 

Rauwe mosselen of moules parquées  Gekookte mosselen of mosselen à la marinière  
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Voordien werden in Brussel bijna nooit mosselen gegeten, maar toen ‘Au Sabot’ zijn deuren opende 
was er vanaf ’s morgens een ongekende toeloop van mensen. Langs de ene kant waren er de huis-
vrouwen – of dienstmeiden – die mosselen kochten om ze zelf thuis te bereiden. Langs de andere 
kant waren er de vaste klanten die een paar dozijn weekdieren kwamen verzwelgen, hetzij rauw met 
peper en citroen, zoals oesters, ofwel werden ze verorberd à la marinière (gekookte mosselen). Dit 
alles werd doorgespoeld met een glas lambiek van een kwaliteit die zelden te verkrijgen was in de 
hoofdstad. Mr. Louis François leverde dus puik materiaal! 
Men moest bij ‘Au Sabot’ niet verwonderd opkijken, tussen de gebruikelijke klanten bevonden zich 
magistraten, professors, handelaars, volksvertegenwoordigers en senators. Alle Belgen waren gelijk-
waardig voor een bord mosselen van ‘de grote François’. 

De Paastijd 
De periode voorafgaande aan Pasen, was voor de katholieke gelovigen een tijd van bezinning, vasten 
en soberheid. Wij herinneren ons, vandaag nog, vrijdag was dé visdag. 
Daarom bieden in 1893, op Goede Vrijdag, alle restaurants ‘een eenvoudig en sober menu’ aan, ze 
wedijveren in vindingrijkheid. Oordeel zelf maar over de ‘soberheid’ van het menu geserveerd in res-
taurant ‘Malon’, Greepstraat 51 in Brussel op 31 maart 1893, voor 5 frank (915 frank in 1993). 
Restaurant Malon was gevestigd in de buurt van de Koninklijke St. Hubertusgalerijen. Het gebouw 
bestaat nog maar er worden andere handelsactiviteiten beoefend. 

Het menu op 31 maart 1893: 
 

Op dezelfde dag, in Hotel d’Harscamp te Namen, konden de gasten voor 4 frank (732 frank in 1993) 

genieten van: 

Luchtfoto van kasteel Chambord 
(foto Lieven Smits)   

Glace Plom-
bière of tutti 
frutti  
(foto: Elaine) 
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Hotel Harscamp, Namen, begin 20ste eeuw 
Bron: https://reisje1817.wordpress.com/het-verslag/dag-9-naar-namen  

In 1893 genoot men ook graag van stevige, oude wijnen: 

Lafite 1870, Clos du Roi 1865, Xérès 1868, Champagne Royal Saint-Marceaux 1884, en de oude cog-

nacs van 1814, die wanneer het paste, gedegusteerd werden. Zelfs toen de cognacs van 1875 veel 

‘genietbaarder’ waren. 

Er bestond in Brussel al een gastronomische club voor 1789, de ‘Kreeftenclub’ genaamd. De leden van 

deze Kreeftenclub hadden als herkenning een gouden medaille met dezelfde doormeter als een 50 

centiemen geldstuk. Op de gouden medaille stond een kreeft in reliëf afgebeeld. 

Men moest zijn gouden medaille steeds bij de hand hebben! Wanneer men een medelid ontmoette, 

moest men zijn lidmaatschap kunnen aantonen, in het andere geval kreeg men een geldboete. 

De Kreeftenclub droeg deze naam niet van bij zijn ontstaan. In de prille beginjaren had ze de naam 

‘De Rode Club’. Het was in 1789, na ‘een fameus avondje’ aan boord van het schip ‘De Kreeft’, waar-

van de kapitein als voorzitter van de bijeenkomst fungeerde, dat de gastronomische club effectief 

werd opgericht en zijn definitieve naam kreeg. 

De club telde twaalf effectieve leden. En er moest evenwicht zijn … er waren eveneens twaalf aspi-

rant-leden. De club nam deel aan alle grote evenementen, op gastronomisch vlak wel te verstaan. 

Het merendeel van de Kreeftenclubleden, hanteerden in navolging van hun vrolijke voorzitter, met 

evenveel gemak zowel de pluim als de vork … 

In Brussel bestond in 1893 ook de ‘Royal Waterzoei’ vereniging. Deze vereniging was bekend voor zijn 

luxueuze en weelderige banketten, maar ook om zijn ongeëvenaarde en onaantastbare liefdadigheid. 

Was de Royal Waterzoei de pionier van de huidige serviceclubs? De oudste – Rotary – werd pas ge-

sticht in 1905 in de Verenigde staten. 

https://reisje1817.wordpress.com/het-verslag/dag-9-naar-namen
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Banket op de Franse nationale feestdag van 14 juli 1893 
De bekende zanger Aristide Bruant kwam het banket opluisteren voor de 150 leden van de ‘Franse 
kolonie’ die toen in Brussel woonden. Het banket had plaats in ‘La Laiterie’ (De Melkerij) in het Ter 
Kamerenbos, in gezelschap van de Franse Ambassadeur. En ook hier was het smullen geblazen, met 
gebraden côte de boeuf (= runderrib) op Engelse wijze, vergezeld van fijne erwtjes op de Franse ma-
nier … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onze Ardennen worden in die tijd overspoeld door grote aantallen toeristen. Ze kwamen uit Neder-
land, Groot-Brittannië en zelfs uit de Verenigde Staten. 
“Enkele dagen geleden zijn we naar hier afgezakt, naar Laroche, vertelt een medewerker van de 
‘Journal de la cuisine’, de Engelsen waren in de meerderheid. We betaalden per dag gemiddeld 4,50 
frank (825 frank in 1993) voor ons logement, drie maaltijden per dag en het verbruikte bier. Ons ont-
bijt, om zes uur ’s morgens, was vergezeld van koffie met melk of thee. Het middageten werd om 
12.30 uur geserveerd en het avondeten om 19 uur. Zowel ’s middags als ’s avonds kregen we telkens 
soep, vis of gebraden schapenvlees – soms de beiden – heel regelmatig rundstong met rozijnen. Het 
gebraden vlees varieerde van patrijs, haas of kip en iedere keer vergezeld van fruitmoes. Het dessert 
bestond uit ofwel een biscuit of een lekkere vruchtentaart. De hoteluitbater had geen tijd te verlie-
zen. Hij sneed alle vlees in het restaurant onder het toeziend oog van de gasten. Verrukt door het lek-
kere eten, verdwenen de sneetjes vlees naar hun borden en in hun mond met een ongekende snel-
heid. Ondertussen werden grote schalen met bergen groenten aangedragen. Alles werd met veel 
smaak opgepeuzeld. Zowel de Engelsen als de Amerikanen verklaarden dat de Ardennen een echt 
paradijs was voor toeristen met een kleine beurs!” 

In het ‘Grand hôtel de la Paix’ in Blankenberge was het menu aan 2,50 frank (457 frank in 1993) even-
eens overvloedig: bourgeoissoep, schaaldieren met Béchamelsaus, tussenrib van rund à la Saint-Léon, 
gepofte appels, gebakken sneetjes kalfszwezerik, stoofpotje van haas op Provençaalse wijze, gebra-
den patrijzen met waterkers, paté van het huis, praliné roomijs en Tom Pouce-taart, vruchtenkorf en 
desserten. 

Thuis werd er ook lekker en smaakvol gegeten, zoals staat beschreven in de rubriek ‘de dagelijkse 
keuken’, van de krant: preisoep, rundspaté, eend à la Crapaudine, gevuld eekhoorntjesbrood (= pad-
denstoelen), Brusselse paté en taart Cathérine. Kalfskop in tomatensaus was één van de meest gelief-
de gerechten van de Brusselse burgerij. 

Bij de wildhandelaars werd regelmatig vlees van bruine beer of elandenvlees aangeboden. Er was ook 
een grote keuze aan wild dat 100 jaar later in 1993 voor consumptie verboden was. 

Een vaste Engelse bezoeker van ons land heeft alleen lovende woorden over de tafelgenoegens in 

La Laiterie in het Ter Kamerenbos  
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België: “In Brussel zijn er twintig restaurants waar je van een lekker middagmaal kan genieten aan 
een redelijke prijs. Ze kunnen met gemak de vergelijking doorstaan met restaurants in gelijk welke 
grootstad in de wereld. Ze kunnen zelfs concurreren met de drie beste restaurants in Parijs.” 

Een smakelijke erfenis 
Het is ook op het einde van de 19de eeuw dat de ongelooflijke ‘Société des Héritiers’ (= de sociëteit van 

de erfgenamen) wordt opgericht. Een club van flinke eters, fijnproevers én erfgenamen. 
Een edelman, ridder N. d. V., overleden in zijn kasteel nabij Bergen (Mons) laat een legaat na van 
15.000 frank (2.745.000 frank in 1993) aan vijf van zijn vrienden, op voorwaarde dat ze gezamenlijk 
van deze erfenis genieten, door samen uit eten te gaan, telkens in andere restaurants. De overledene 
had nog één bijkomende voorwaarde laten noteren in zijn testament. Telkens de vrienden samen uit 
eten zouden gaan, moest er één gerecht en één van zijn lievelingswijnen, waar de overledene verkik-
kerd op was geweest, geserveerd worden. Bij het dessert tenslotte moesten de vrienden-
erfgenamen, een heildronk uitbrengen ter herinnering van de overleden ridder. 

Zo gezegd zo gedaan, hier volgen de gerechten van het eerste diner van de erfgenamen: 
Schildpaddensoep Prinses (ja, met echte schildpadden!), ansjovis op geroosterd brood, haringfilets, 
pasteitjes met Byrrh (= een Frans aperitief), zeetongfilets met saus Joinville, tournedos à la Petitjean 
met Maderasaus, truffels op de manier van Fernand, mesthoentje Régence, chaufroid van snip op de 
wijze van Willy en Bellevue, Dubonnet Gobbler (drankje om te doen verteren), asperges met gesmol-
ten boter, reebokzadel Grand Veneursaus, parfait Artzner de Strasbourg (ganzenlever), geflambeerde 
rivierkreeften, bladerdeeggebak, roomijs, fruitkorf, desserten, mokka koffie met Fine Curlier 1875 
(cognac) en Kirsch Robette 1878. 
De erfgenamen dronken volgende wijnen: Château d’ Yquem 1869, Château Beychevelle 1875, Châ-
teau Latour 1878, Clos de tart 1865, Chambertin 1870, Champion sec 1884, Saint-Marcaux 1889. 

 

 

 
 

 

 

 

Gedurende enkele jaren, en meermaals per jaar, genoten de ‘erfgenamen’ van deze smulpartijen op 
dezelfde manier. Hun tweede etentje, als erfgenamen, had plaats in het Grand Hôtel van Brussel. Het 
was het eerste diner waardig. 

Een gelukkig tijdperk, waar niets gebeurde zonder feest te vieren … 
Brussel negeert het vandalisme en de diefstallen. De lage burgerij en de middenklasse zijn onderne-
mend en heel dynamisch. 
Ze zijn gek op langdurig tafelen. De arbeiders verdienen weinig maar het leven op zich is erg goed-
koop. Men beschikt over voedingsmiddelen in overvloed en de voeding is gevarieerd. Zes keer per 
dag wordt de post bedeeld, zelfs op zondag … 
Vooruitgang, denkt u? 
Er zijn talrijke theaters en concertgebouwen. De Moderne Stijl doet zijn intrede. 
De staat leeft (nog niet) boven zijn stand. De belastingen zijn redelijk … 

In 1893 is ‘het gelukkige leven’ een realiteit voor velen. 

Jacques Kother 

Hoe ging het er toen in het Willebroekse aan toe? Hotel L’ Aigle aan het station (nu Shanghai), Drij 
Ster Huis (The Lounge), hotel Casino (Oud Sasplein), kasteel Bel-Air (Blaasveld), kasteel Lissnijder in 
Tisselt, Blaasveld kasteel Lefebvre??? Menu’s en andere informatie steeds welkom! 

Bewerking Annie Van Dessel 

Bron: website Artz-
nerGanzenlever 
sinds 1780  

Bron: Absinthmu-

seum.Auvers-sur-Oise 



 
30 

Vernieuwde Website 
Neem zeker ook eens de tijd om een kijkje te nemen op onze 

vernieuwde website. Deze zal in de toekomst nog uitgebreid 

worden, dus zeker in het oog houden. 

www.vaertlinck.be 
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Steunende Leden 

Ere-Leden 
COENJAERTS Raf 

DELALIEUX Sophie (dokter) 

DELETTE Alfred 

DERYCKE Noel (dokter) 

DUYSBURGH Karel 

FOQUE Guy 

SCHAERLAECKEN Theo 

Willebroek 

Kapellen 

Willebroek 

Gent 

Leest 

Willebroek 

Willebroek 

SYNDIC PRO (HUYGENS) 

VAN AUWENIS Augustinus 

VAN DER JEUGHT François 

VAN DESSEL Annie 

VAN DYCK Georges 

VAN HOOYMISSEN Carl 

VAN HUMBEECK-VAN PRAET 

Blaasveld 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Keerbergen 

Willebroek 

Willebroek 

AERTS Rudy 

ANCIAUX Bavo 

BREMS - VLEUGELS 

BROCK Johan 

BUGGENHOUDT André 

CALUWE Ludwig 

CANNAERTS Tony 

DALLE-HAUCHECORNE 

DE BACKER Ivo 

DE BOECK Etienne 

DE BOECK Monique  

DE BORGER Ariane 

DE BRUYN Peter 

DE CONINCK Louis 

DE JONGHE Dirk 

DEZAEGER André (dokter) 

FRANS Victor 

GEENS Emiel 

GEUENS Natalie 

HAUCHECORNE Viviane 

HENS Werner 

HERMANS Jan 

HEYMANS Willy 

JORDAENS Flor 

KETELS-MANNAERTS 

MAES Alfons 

MOEREMANS Herman 

Vilvoorde 

Willebroek 

Kontich 

Willebroek 

Willebroek 

Essen 

Blaasveld 

Willebroek 

Berchem 

Puurs 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Heindonk 

Willebroek 

Heindonk 

Willebroek 

Breendonk 

Willebroek 

Willebroek 

Tisselt 

Elewijt 

Puurs 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

MUYSHONDT Dirk 

PEETERS Jan 

SCHROVEN Ivo (dokter) 

SIEBENS Marcel 

STEVENS Isidoor 

TEMMERMAN José 

TIERENS Desire 

VAN ASBROECK Jan 

VAN BUGGENHOUT Jozef 

VAN CAMPENHOUDT Raimond 

VAN CAUTER Alain 

VAN DE VLIET-CLAES 

VAN DEN BOGAERT Claire 

VAN DER KRIEKEN Rik 

VAN IGHEM Marie-Jeanne 

VAN INGELGEM Irena 

VAN NOTEN Yves (notaris) 

VAN OPSTAL Paulina 

VAN PRAET W. 

VAN ROY-DE WITTE 

VANDAELE Hendrik 

VERBRUGGEN Luc 

VERELST Jozef 

VERHOEVEN - FOQUE 

VERLINDEN Judith 

VLEMINCKX Albert 

VERBIST Edith 

Willebroek 

Breendonk 

Bonheiden 

Reet 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Tisselt 

Tisselt 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Mechelen 

Willebroek 

Willebroek 

Hingene 

Willebroek 

Puurs 

Willebroek 

Willebroek 

Malle 

Willebroek 

Blaasveld 

Willebroek 

Blaasveld 

Deurne 
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Waarom heb ik dezelfde krulletjes in mijn haar als opa? Vraagt uw kleinkind … 

Op onze opendeurdag gaan we samen op zoek naar het antwoord. In het archief van Vaert-

linck V.Z.W. is de oplossing te vinden!... 

In parochieregisters, akten Burgerlijke Stand, Schepenbrieven en nog veel meer krijgt u ant-

woorden op uw kleinkind zijn vragen. 

De gevonden gegevens bijhouden met Aldfaerprogramma? 

Ook daarbij kunnen we een handje toesteken. 

Breng zeker uw kleinkind mee, wij zullen graag even babysitten… 
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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 
14 december 2019    Opendeurdag (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. 

OPRUIMING van een woning  
 

of  
 

OVERLIJDEN in de familie?? 
 
 

 

Werp geen oude documenten, foto’s, doodsprentjes of –brieven, communieprent-
jes, kaarten of dergelijke weg. 
Kom er mee naar Vaertlinck vzw (Genealogische en Heemkundige Kring Wille-
broek). 
 
Wij zijn elke 2de en 4de zaterdag van de maand open en zijn te vinden in het                
Centrum Jan Van Winghe, Captain Trippstraat 33, 1ste verdieping, lokaal 28              
(Uitgezonderd in de maanden juli en augustus). 
 

Of 
 

neem contact op met onze secretaris: René Pattyn, Molenweg 24, 2830 Willebroek. 
GSM 0477 266 537  |  e-mail: rene.pattyn@telenet.be 
 

Of 
 

met onze voorzitter: Annie Van Dessel, Tisseltsesteenweg 92, 2830 Willebroek. 
GSM 0474 420 565  |  e-mail: annie.van.dessel@telenet.be 

mailto:rene.pattyn@telenet.be
mailto:Annie.van.dessel@telenet.be


 



 



 



 



 



 



 



 



 


