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Met de deur in huis : Inspirerend heemzaat Edgard Maes is niet meer... 

                                                                                                                      Rik Van den Broeck 
 
Net als een mensenleven wordt ook het bestaan of de levensloop van een vereniging 
gekenmerkt door wel en wee. Ons vorig voorzitterlijk voorwoord mochten we nog beginnen 
met het prettig bericht dat de Swanepomp van topkunstenaar Arthur Vereecke na decennia 
van verval (en - dankzij een goedgemikte oproep van onze kring in deze kolommen en in de 
eerste plaats het spontane en erg concrete antwoord daarop van academiedirecteur en 
kringlid Dirk Lemmens - ) prachtig gerestaureerd is geworden.  En zelfs binnen het hiervoor 
voorziene tijdsbestek !  Dit laatste Swanekoeriernummer van 2017 echter, dat u vandaag in 
uw handen houdt, moeten we jammer genoeg in sourdine openen. Herfstbladeren 
dwarrelen neer op straat en stoep en dat, beste lezer, betekent ook dat we, op het ogenblik 
dat we deze regels aan het verduldige papier toevertrouwen, weer aanbeland zijn in de 
grijze dagen rond Allerheiligen, een tijd van bezinning, herdenking en kerkhofblommen, voor 
ons meteen nauw aansluitend bij een droeve gebeurtenis zoals dit recente heengaan van 
iemand die ons na aan het hart ligt er meer dan ooit eentje is... 
 
Op woensdag 25 oktober jongstleden nam heemkring Die Swane immers afscheid van haar 
ere-ondervoorzitter Edgard Maes die op 19 oktober, in zijn 96e levensjaar, overleed in het 
WZC Berkenhof in Heist-op-den-Berg, waar hij sinds enkele maanden verbleef.   Edgard werd 
geboren in het West-Vlaamse Menen op 23 mei 1921.  Toch mogen we hem een op en top 
Heistenaar noemen, want hier in de Zuiderkempen vond hij zijn echte thuis.  Hoe hij in Heist 
terecht kwam is een lang verhaal.  Het begon met zijn benoeming tot opperwachtmeester bij 
de toenmalige Rijkswacht einde 1949, waarna hij – zoals dat bij rijkswachters en 
postmeesters traditioneel in zijn werk ging –  frequent werd overgeplaatst om te dienen bij 
brigades in verschillende steden, waardoor hij ten slotte in Lier belandde waar hij Maria 
“Mimi” Van der Wee ontmoette, die zijn onafscheidelijke wederhelft zou worden. 
 
Toen in 1961 de Heistse politiecommissaris Goovaerts overleed, kwam het ambt van hoofd 
van de politie vacant in de gemeente Heist-op-den-Berg.  Edgard stelde zich kandidaat en 
werd dra de nieuwe korpsoverste van onze gemeentelijke politie.  Dat was meteen de reden 
waarom het echtpaar Maes-Van der Wee zich vestigde vooraan in de Lostraat ; het 
betekende ook het begin van Edgards lange en intieme relatie met Heist en zijn bewoners.  
Die band werd des te hechter toen Edgard de Heiste heemkring kwam vervoegen, waar hij 
op aandringen van wijlen Dr. Jozef Weyns al spoedig (en uiteindelijk gedurende meer dan 35 
jaar!) de taak van ondervoorzitter op zich “mocht” nemen en zich in die hoedanigheid 
gedurende tientallen jaren ten dienste kon stellen van de Heistse heemschut.  
Vermeldenswaard is o.m. de cruciale en niet door iedereen gekende rol die hij achter de 
schermen speelde om onze unieke Kaasstrooimolen door de gemeente te laten verwerven. 
 
Tot op uiterst hoge leeftijd bleef hij de minzame, alerte en pientere oud-politieman, zoals 
enkele generaties Heistenaars hem hebben gekend.  Met het overlijden van Edgard Maes is 
Heist en is heemkring Die Swane een zwaar verlies te beurt gevallen.  We delen hierbij in het 
verdriet van Edgards stilaan schaars geworden  familieleden  en wensen hierbij ook zijn 
toegewijde naasten zoals de familie Laurens en Lisette én zijn Bergstraat-buren, zoals Jef, 
Lea en Gerarda, die toch meer dan alleen maar gewone, vertrouwde buren waren, de 
broodnodige sterkte toe.  
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Ondervoorzitter Edgard Maes toont de  oorkonde die hem door de provinciegouverneur was overhandigd 
n.a.v. de toekenning van het predicaat “Koninklijk” aan onze in 1996 50 jaar bestaande heemkundige kring.   
Staande voor het provinciehuis in Antwerpen herkennen we ( v.l.n.r.) de bestuursleden Marcel Van der Auwera 
– toenmalig voorzitter - , Maria Mattijs, René Vertommen, Edgard Maes en René Patteet.  
 

 
Heemkring-ondervoorzitter Jean Van Rompaey is niet alleen de opvolger van Edgard in die 
functie bij onze kring, maar was ook bij de Heistse politie gedurende vele jaren zijn collega 
en een nauwe medewerker. Hij schetst verder in dit nummer van de Swanekoerier (vanaf 
p.169)  uitvoerig de levensloop van de aflijvige. 
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De grenzen van het dorp Heist in 1358 (deel 2) 
                                                                                                                                                       Pol Winckelmans 

Commentaar bij de tekst van 1358. 
 
1. de paelsteden: nominatiefvorm meervoud van de paelstede (vrouwelijk zwak): plaats 
(stede) waar een grenspaal (pale, pael) staat (zo gedefinieerd in het Vroegmiddelnederlands 
Woordenboek en het Middelnederlandsch Woordenboek) = in het meervoud: grenzen. 
Eigenlijk is dit een zeer summiere en algemene afpaling, waarmee de graaf in grote lijnen 
een idee had van de omvang van zijn “dorp”. Het is ondenkbaar dat enkel op de hier 
genoemde plaatsen grenspalen stonden (tenzij bv. de Haagstraat – of Wishagen – toen nog 
niet tot Hulshout behoorde). M.i. wijst dat er wel op dat het verloop van de grens zelf 
ondubbelzinnig zichtbaar was ofwel in een weg, ofwel in een (semi)natuurlijke afbakening 
(gracht, beek, afsluiting, …), die men van grenspaal tot grenspaal kon volgen. 
 
1. mins gheduchts heeren sgraven: genitiefvormen enk. van mijn, gheducht, heere 
(mannelijk zwak), de, grave (mannelijk zwak)  
Deze “bezitsgenitief” verwijst naar de (nieuwe) eigenaar van de pael(sted)en: de (plaatsen 
der) grenspalen van mijn geduchte heer de graaf. 
In r.4 en r. 6 staat dezelfde woordgroep bij weghe, dat zelf bij van staat: vanwege (= in 
opdracht van) mijn geduchte heer de graaf. 
In r. 7 staat mins heren als bezitsgenitief bij scoutete: schout van mijn heer 
1. Vlaendren: datiefvorm (mv. !) van Vlaendren (onz. zwak) bij van (zie r. 4). “De 
Vlaanders” of “de Vlaanderen” was de manier waarop men sprak (en nog spreekt) over het 
oude graafschap. 
1. sinen dorpe, heiste: datiefvormen enk. van sijn, dorp (onz. sterk) en heist1 (mannelijk 
sterk – komt haast nooit in de nominatiefvorm voor) – bij het voorzetsel van (zie ook r. 4, 6, 
10, 12).  
 
2. Welke: bijvoeglijk betrekkelijk voornaamwoord (met “ingesloten antecedent”), 
nominatiefvorm mv., bij palen (van pale, mannelijk zwak). Zie r. 10 (welke liede) en r. 28 (de 
welke). 
 Een betrekkelijk voornaamwoord met “ingesloten antecedent” vervangt (En) die, (En) 
dat. Bv. Ik zei hem de waarheid. Wat hij allesbehalve verwachtte. = Ik zei hem de waarheid. 
(En) dat verwachtte hij allesbehalve. 
2. beleiden: schouwen (toezicht houden op dijken, enz.). Zie ’t Zwaantje, 14, p. 37: “dat 
deselve loop hem [de meier van Hulshout] toequamp te beleyden” – dat het hem toekwam 
die waterloop te schouwen). 
2. den name en (he)t jaer: accusatiefvormen enk. van de name (mannelijk) en het jaer 
(onz.) bij het voorzetsel in 

                                                           
1
  Volgens mij werd ook toen reeds uitgesproken: Hèst (sterke vorm) en niet Heista/-e (zwakke vorm). De 

uitspraak Hést of Hèst is zeer oud. GYSSELINCK, Toponymisch Woordenboek, heeft een niet geïdentificeerd 

Hast, in de buurt van Berlaar-Itegem (± 1155 in een kopie van ± 1243, Abdij Grimbergen), dat m.i. de 

“fonetische” weergave is van een (niet de) lokale uitspraak. In dezelfde bron vindt men bv voor Nieuwenrode. 

Nuenroht, dat eveneens zeer dicht de huidige, lokale uitspraak benadert. De oudste pouillé van Kamerijk 

(opgemaakt na 1272, met ook vaak “fonetische” spelling) had Heste.  
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2. minen gheduchten heere vornomt: datiefvormen enk. van mijn, gheducht, heere bij 
het voorzetsel van en de onverbogen vorm van het voltooid deelwoord vornomt. 
Vornomt blijft onverbogen omdat het, als adjectief, na de woordgroep staat (zo ook “twee 
meisjes klein” i.p.v. “twee kleine meisjes”) – zie ook r. 7, 16, 21 (vorseit) en 21 (vorscreven)). 
 
3. den XV. dach: accusatiefvorm enk. van de dach (mannelijk) als tijdsbepaling (zie ook 
r. 26) 
3. Ouste: datiefvorm enk. van Oust (mannelijk sterk) bij van (zie ook r. 26) – oust is een 
veel voorkomende variant van ogest (oogst). Hier: (de maand) augustus. 
3. mer: meneer (samengetrokken uit meher – voor hooggeplaatste personen gebruikt) 
3. Jan II (van Meeuwe), heer van Waver, Dongelberg, Pamel, Ledeberg, Perk en Elewijt, 
drossaard van Brabant, vermeld 1347-78, overleden na 1378. 
Zijn vader was Jan (van) Meeuwe, ridder, heer van Dongelberg, Meeuwen en Waver, 
bastaard van hertog Jan I van Brabant. 
 Janne, heere, pamele, parke, …: datiefvormen enk. van Jan, heer, pamel, park, … 
(resp. bij het voorzetsel bi en van) 
 
4. Rewart : datiefvorm enk. Men zou rewarde verwachten, maar apocope (= weglaten 
van een klank) van de uitgang e is bij dit woord normaal2. 
 Voorbeelden van apocope in deze tekst: r. 15, 23 (hoeve < hoeven), r. 21 (Wickevorst 
< vorste), r. 22 (biesenborch < biesenborge), r. 24 (vaert < vaerde). 
In de meeste gevallen is er in deze tekst echter geen apocope van de uitgang (datiefvormen: 
heere, graven, Pamele, Pe/arke, Vlaminghe, Machline, Heiste, Bersele, weghe, heede, 
horneke, kerke, …).  
4. weghe: datiefvorm enk. van wech (mannelijk) bij van – zie commentaar bij r. 1. 
 
5. Segher Vlaminghe (r. 5) / Segher Vlaminc (r. 28): Rentmeester van Mechelen “en van 
wat daartoe behoort”, maar ook drossaard en rentmeester van Heist (dat een aparte 
heerlijkheid was).  
 In r. 5 de datiefvorm enk. bij bi en in r. 28 de accusatiefvorm enk. (als lijdend 
voorwerp). 
5. rentmester (r. 5 en 6 - oplossing van afgekorte vormen) en drussate: datiefvormen 
enk. van rentmester (mannelijk, sterk)3 en drussate (mannelijk zwak). 
5.  machline: hier datiefvorm enk. van machlin(e) (mannelijk sterk - komt haast nooit in 
de nominatief voor)4 – Mechelen. 
 
6. Lodewijc van Bersele (r. 7, r. 28): schout van Heist. 
 Men verwacht hier een datiefuitgang enk. (Lodewijke)5.Mogelijk staat er borsele. De 
afwisseling e/o is ook, maar dan omgekeerd, betuigd voor de Zeeuwse naam Van Borsele(n). 

                                                           
2
  Geryt POTTER VAN DER LOO, Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen, II, Gent 1906, p. 90 (bi den 

rewart van Dixmude - 1383), p. 362 (mer Janne van Heyle, rewaert ende bailliu van Audenarde - 1381), enz. 
3  Bij Geryt POTTER VAN DER LOO, Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen, II, Gent 1906, vinden we zeer 

vaak de gesyncopeerde datiefvorm meester, een enkele maal meestere. 
4  Dezelfde vormen bij Geryt POTTER VAN DER LOO, Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen, II, Gent 1906, 

p. 648 vv. (1382) en LIEKENS, Geschiedenis II, p. 39-41.  
5
  Ook bij Geryt POTTER VAN DER LOO, Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen, II, Gent 1906, vinden 

we beide vormen (p. 370). 
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In elk geval gaat het hier zeker niet om een telg van die adellijke familie, wel om een rijke 
Mechelse familie. Interessant is dat de naam Van Beersel nog altijd sterk geconcentreerd is 
in het Mechelse. In het Brusselse komt hij bijna niet voor. De (herkomst)naam slaat dus in dit 
geval wel degelijk op Beerzel, niet op Beersel bij Brussel. 
 
7. scoutete: datiefvorm enk. van scouteet (mannelijk sterk) 
7. mins heren (zie commentaar bij r. 1): genitiefvormen enk. van mijn here – 
bezitsgenitief (aanduiding van de hiërarchisch meerdere) bij scoutete  
7. binnen: in, te – heiste: datiefvorm bij binnen (zie commentaar bij r. 1). 
Zo leren we de organisatie kennen van de heerlijheid Heist: een ruwaard (Jan van Meeuwe), 
een drossaard, een rentmeester (beide functies werden uitgeoefend door de rentmeester 
van Mechelen en “wat daartoe behoort”, nl. Seger Vlaminc) en een schout (Lodewijk van 
Beerzel) behartigden de belangen van de Vlaamse graaf.  
7. scepnen (oplossing van de afgekorte vorm): datiefvorm mv. van scepen (mannelijk) 
bij bi – al de schepenen, zeven in totaal, waren betrokken. 
 
8. Pelegrim Tucbake, Jan Tucbake: zie ’t Zwaantje, 7, p. 10-11 (Pelegrim, gestorven in 
1372, hield de Pelgrimhoeve in leen).  
 Tucbake kan een verbogen vorm zijn (datief) van Tucbaec (1375: Claus Tucbaecs 
bemde = de beemd van Claus Tucbaec (Vlaamse Stam 23 (1987), 173)). Dezelfde 
klankverhouding 100 jaar later, wanneer de naam aan de andere kant van Heist opduikt: ene 
Henry tubbake/tubbacq hield in 1474 te Bruggeneinde een leen van de voogdij, het latere 
Hendrik Tubaecxleen (LIEKENS, Geschiedenis, I, 106-107 en Grillige Grenzen, 103). Op dat 
ogenblik was de toenaam een familienaam geworden: door de assimilatie van kb tot bb, was 
de letterlijke betekenis mogelijk al verdwenen. 
8. Ard van Orsshaghen: een Aernout van Orshagen was schepen in 1366 (LIEKENS, 
Geschiedenis, I, p. 33). 
 Op 12/8/1404 wordt ene Arnoldus de Orshagen, van Heyst, opgeschreven als gekocht 
poorter van Mechelen (’t Zwaantje, 10, 147). Indien dit dezelfde persoon is, is hij behoorlijk 
oud geworden. 
 Ard is de vleivorm van Arnoud. Mooie illustratie in een schepenbrief van Antwerpen 
uit 1321: Arnoud Volkaert die men heet Art oem (Art-oëm = nonkel Art). De spelling met –d 
wijst erop dat men een e-klank hoorde: Arde. 
8. Heinric Volkaerts : Op 1/12/1474 wordt ene Jan Volkaert, zoon van Joannes, van 
Heyst, opgeschreven als gekocht poorter van Mechelen (’t Zwaantje, 10, 150).   Zowel de 
vorm Volkaert als de vorm Volkaerts komt voor in de bronnen en de twee vormen bestaan 
nog altijd. Volkaerts komt veel frequenter voor dan de vorm Volkaert, vooral dan in Heist en 
omgeving.  LIEKENS, I, 221-222, vermeldt bij de goederen van de H. Geest (1627) een volcaerts 
hoff (aan het klein laer) en een Volcaerts bemd. En dan is er uiteraard de nog bestaande 
Volkaertslaak. 
8. Gillis Jans: Bij de gekochte poorters van Mechelen vinden we in 1404 en 1406 een 
Joannes Giels, van Itegem (’t Zwaantje, 10, 151). De tweede was er smid. Illustratief voor dit 
type van familienaam: Gielis zoon van Jan en Jan zoon van Giel(is), met de genitief achter de 
voornaam. 
8. Heinric de Moldre: begin augustus 1412 wordt ene Henricus Moldere, van Heyst, 
opgeschreven als gekocht poorter van Mechelen (’t Zwaantje, 10, 148). Indien dit dezelfde 
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persoon is, is hij zeer oud geworden… In 1440 wordt een Joos de Moldere vermeld te Heist 
(‘t Swanekoeriertje, nr. 1- 2013, – Eric van Loo – Een oude rondweg omheen Schriek). p. 11 
 
9. Ard de Pundre: Op 14/8/1443 wordt ene Jan de Pundere, “wever”, van Heyst, 
opgeschreven als gekocht poorter van Mechelen (’t Zwaantje, 10, 147). Jonker Jan de 
Pu(y)ndere was prochiaen van Heist (1475, 1524) en notarius publicus (LIEKENS, II, 50, 52). 
 Een punder of ponder is een “weger” (beambte aan de stadswaag). 
De Punder is zeldzaam als familienaam maar komt nog steeds voor, vooral… te Heist en 
omstreken. 
9. metten: = met den – den mannen ende … mannen: datiefvormen van man 
(mannelijk meerv.) bij het voorzetsel met 
9. mannen: mannen van leene = leenmannen. 
9. mans (genitiefvorm enk.) mannen: mannen van leene van een man van leene = 
achterleenmannen. 
 
10. al dien: al wordt niet verbogen, dien is de datiefvorm meerv. van die bij met 
10. ghemenlijc: gemeen, gezamenlijk, algemeen 
10. Welke vorseide liede: nominatiefvormen (zie commentaar bij r. 2) 
 liede (alleen meerv., mannelijk, hier sterk): mensen, lieden, personen (al dan niet 
met de bijgedachte van onderhorigheid) 
10. openbaer: openbaar, stellig 
10. tughen: getuigen, plechtig verklaren 
  
11. (h)eet (mannelijk) : eed 
haren heede: datiefvormen van hare (mv. van sijn) en heet bij bi 
11. den palen: datiefvormen meerv. van de pale, bij van 
11. oit ende ye: versterking van oit, de uitdrukking betekent: altijd, zonder uitzondering, 
van oudsher 
11. vorder (van het bijvoeglijk naamwoord vorder = voorgaand, vorig – bijna altijd 
meervoud, meestal met uitgang -s): voorouders, (ambts)voorgangers (in een maatschappij 
waar veel van vader op zoon overging, volstond waarschijnlijk één term voor beide 
betekenissen) 
11. haren vorders: datiefvormen van hare (mv. van sijn) en vorder (dat. mannelijk mv. 
op –s) als onderwerp bij de infinitieven tughen en segghen, na het inleidend werkwoord 
horen. 
 
12. den dorpe: datiefvormen bij toebehoren: horen bij iets of iemand, rechtens 
toekomen aan iemand of iets 
12. heerbracht: van herbringen: iets van ouds in bezit hebben (vooral van privileges). 
Het onderwerp van heerbracht hebben kan uit de context gemakkelijk begrepen worden (nl. 
de schepenen, leenmannen en lieden van Heist) en is niet uitgedrukt. Wij voelen dat aan als 
een fout, maar in het Middelnederlands komt het wel meer voor (bv. Dit was Reinaerde 
onbequame ende verbalch hem = Dat stond Reinaert niet erg aan en hij maakte zich kwaad). 
 
         (wordt vervolgd) 
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Beno Frans  
               de redactie 
 
In de vorige Swanekoerier besteedden we aandacht aan de legendarische Heistse volksfiguur 
Benoit Frans, alias “Noeëkes”, naar aanleiding van de nogal speciale huldeblijk die te lezen 
staat op zijn doodsprentje.  Omdat er tot op vandaag in Heist nog heel wat mensen zijn die 
verhalen kennen over de ondeugende grappenmaker die Beno Frans was, deden we  aan 
onze lezers de suggestie om die overgeleverde Noeëkes-verhalen te bezorgen aan de 
Swanekoerier-redactie. 
 
Daarop kregen we de volgende reactie binnen van heemkringlid Leon De Vries uit Deurne-
bij-Diest.  Hij wist niet wie Benoit Frans was, maar bij het lezen van het artikel deed die naam 
bij hem toch  een belletje rinkelen.  Maar… verrassend genoeg gaat dit helemaal niet over 
Noeëkes-de-grapjas !  Dit is wat Leon schrijft  :   
 
Met veel interesse heb ik uw artikel in “De Swanekoerier 5” over Benoit Frans gelezen.  Ik 
bezit namelijk een treurig gedicht eigenhandig door hem geschreven en dit naar aanleiding 
van het afsterven van zijn vader.  Ik heb dit al meer dan dertig jaar in mijn bezit, maar ik wist 
niet wie die Benoit Fran was of waar hij vandaan kwam.  Ik schrijf Fran zoals hij het schreef, 
de “S” is een lange schuine streep. 
 
Uiteraard stuur ik je in bijlage een copie van zijn gedicht. Ik vermoed dat het geschreven is 
omstreeks 1934. (Op de achterkant staat een prijscourant van februari 1934 S.N Groots’s 
Zaadteelt NV Enkhuizen) 
 
Ik heb dit werkje van Benoit Frans ooit gekregen van mijn groottante “Tante Wis van ‘t 
bergbos” of Constantia Sidonia De Vries, geboren te Heist-op-den-Berg de 22-8-1899 en  
overleden op 93 jarige leeftijd de 6-5-1993.  Mijn groottante Wis heeft altijd in het ouderlijk 
huis blijven wonen, bij haar vader Tist De Vries, schrijnwerker maar ook herbergier 
(°Morkhoven 1854 en +Heist-op-den-Berg 1942). 
 
Ik denk dat Benoit Frans en overgrootvader Tist De Vries (beiden herbergiers) elkaar goed 
moeten gekend hebben en vandaar dat dit gedichtje bij mijn tante was,  die het zorgvuldig 
heeft bewaard. 
 
Ik voeg hierbij :  
- copie van het gedicht 
- Een korte inhoud van de levenswandel van Tist De Vries, mijn overgrootvader (opgemaakt 
rond 2005) 
- Eveneens een korte inhoud met foto’s van mijn groottante (opgemaakt in 2005)  ; zij was 
een tante van mijn vader, dit om u een beter inzicht te geven wie Tist De Vries en zijn dochter 
Sidonie waren. 
 
Groeten, 
Leon De Vries  °1939. 
Genevenne, 29 
3260 Diest (Deurne) 
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Wij zijn Leon De Vries dank verschuldigd voor zijn reactie.  Het emotievolle rijmpje  toont ons 
immers een heel andere kant van de man wiens naam alleen omwille van zijn grollen en 
grappen nog voortleeft in de herinnering van de Heistenaren.  Dit is het mooie gedichtje :   
 

 

Zoals aangekondigd in zijn e-mail, bezorgde Leon De Vries ook heel wat genealogische 
informatie over zijn familie, meer bepaald over zijn overgrootvader Jan Baptist, en van diens 
dochter, zijn groottante Sidonie van wie hij het gedichtje kreeg dat Benoit Frans schreef.  
Daarover hebben we het in een volgend nummer. 
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In Memoriam Edgard Maes – Gedenkschrift 

            Jean Van Rompaey 
 
Edgard Maes, erepolitiecommissaris en erebestuurslid van de Koninklijke Heemkundige 
Kring Die Swane, is niet meer. Hij overleed in zijn 96ste levensjaar op donderdag 19 oktober 
2017 in het WZC Berkenhof, Boudewijnlaan, Heist-op-den-Berg. 
 

 
 
Mei 1984: Enkele weken voor zijn pensionering wou Edgard nog enkele foto’s van zijn korps ter herinnering. Hier 
wordt hij geflankeerd door zijn adjuncten Leo Mylemans (l) en Jean Van Rompaey. 

 
Maes Edgard, Henri, Cyrille werd geboren in West-Vlaanderen in het stadje Menen op 23 
mei 1921.   Hij kende een gelukkige jeugd, vertelde hij me eens, en liep school te Menen, 
waaraan hij plezierige herinneringen had. Hij was enig kind en kon respectvol vertellen over 
zijn ouders op de gemoedelijke momenten die hij soms op informele avonden had. Na zijn 
80ste verjaardag in de jaren tweeduizend kwam hij me regelmatig opzoeken voor een 
babbeltje en een borreltje. Was hij misschien wat éénzaam, want meermaals gebeurde dit 
rond etenstijd en hij kon er zo van genieten als hij mee kon aanschuiven. 
 
Zijn beroepsleven startte al op 15-jarige leeftijd. Het was trouwens zo dat de schoolplicht in 
die tijd maar liep tot 14 jaar. Hij kon aan de slag als jongste bediende, dus op de leeftijd van 
15 jaar, bij een privéfirma en dit vanaf 1 juli 1936. Hij bleef er aan de slag gedurende 4 jaar 
en 2 maand tot 30 augustus 1940. 
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Op 1 september 1940, de tweede wereldoorlog was pas begonnen, kon hij als tijdelijk klerk 
in dienst komen bij het gemeentebestuur te Menen6. Hier zou hij slechts tijdelijk werken 
want op 1 februari 1941 werd hij overgeplaatst naar de C.O.O. (Commissie van openbare 
onderstand) van de gemeente Menen. Ook hier begon hij als tijdelijk klerk bij de dienst 
ravitaillering en bleef er tot 30 november 1942. 
Ondertussen had hij zich voorbereid en kandidaat gesteld, onder invloed van zijn oversten 
bij de gemeente Menen, om toe te treden tot het Rijkswachtkorps. Hij ondertekende een 
eerste contract als vrijwillig dienstnemer en op 1 januari 1943 trad hij daadwerkelijk in 
dienst als rijkswachter.  
Na de bevrijding van Brussel, hernieuwde hij zijn kandidaatstelling als vrijwilliger bij het 
Rijkswachtkorps. Hij studeerde bij dit korps en volgde menige cursussen. Zo werd hij al vlug 
brigadier, wachtmeester 2de klas, eerste wachtmeester en werd opperwachtmeester vanaf 
31 december 1949.7  Hij vertoefde vervolgens bij de brigades te Brussel, te Antwerpen, te 
Dendermonde en te Lier. 
 

 
 
Op het politiebanket van januari 1984 werden de oudere politiepersoneel gehuldigd met verschillende eretekens 
die ze tijdens hun carrière verdiend hadden.  
Veldwachter Frans De Schauwer, Veldwachter Van den Putte, Hoofdinspecteur Josephus Van Rompaey, 
Hoofdinspecteur Jos Vermaelen, Veldwachter Edward Spruyt, Inspecteur Florent Van Hoof, Commissaris Edgard 
Maes. 
Burgemeester Mevr. Diana Verbist-Van den Wijngaerden had zojuist de medailles opgespeld. 

 
Op 1 september 1959 bevorderde hij tot eerste opperwachtmeester. Hij was toen in dienst 
van de rijkswachtbrigade te Lier. Het is tijdens zijn Lierse periode dat hij zijn aanstaande 
echtgenote leerde kennen en in het huwelijk trad met de Lierse Maria Van der Wee8, zijn 
“Mimitske” zoals hij placht te zeggen. 
 

                                                           
6
 Getuigschrift van de burgemeester van de stad Menen d.d. 18/03/1960. 

7
 Ministerie van Landsverdediging, Diensten van de centrale militaire administratie van de krijgsmacht, 

Stamboeknummer 196.18612/21113 Uittreksel  d.d. 30/11/1983. 
8
 Van der Wee Maria, geboren te Lier  op 20 november 1920 en overleden op 29 juli 2000 te Heist-op-den-Berg. 

Zij werd ten grave gedragen op zaterdag 5 augustus 2000. 
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In 1962 kwam het ambt van politiecommissaris open bij het gemeentebestuur van Heist-op-
den-Berg en dit na het overlijden van politiecommissaris Goovaerts9. 
Om zich als politieambtenaar kandidaat te kunnen stellen voor dit ambt diende men te 
beschikken over het “Brevet van kandidaat Commissaris – of Adjunct-commissaris van 
Politie”, dat kon behaald worden aan een van de provinciale politieopleidingsscholen. De 
opleiding tot opperwachtmeester werd gelijkgeschakeld met vermeld brevet, zodat Edgard 
ook voor dit ambt kon postuleren hetgeen hij ook daadwerkelijk deed. Uit een schare van 
kandidaten werd hij door de gemeenteraad verkozen als de nieuwe korpsoverste van de 
gemeentepolitie te Heist-op-den-Berg. Hij werd op 1 november 1962 tot dit ambt aangesteld 
bij een korps dat 8 leden telde. Hij stond toen aan het hoofd van twee veldwachters en zes 
politiemensen. Ingevolge zijn sociale aanleg en fair optreden was hij al vlug ingeburgerd.  
Edgard en zijn vrouwtje Maria Van der Wee, hadden toen als verplichting in de gemeente 
woonachtig te zijn. Zodoende verhuisde hij naar Heist-op-den-Berg en woonde tijdelijk langs 
de Mechelsesteenweg, de Stationsstraat en later in de Lostraat 7 om na zijn pensionering in 
de Bergstraat 134/2 te belanden. 
 
In de jaren zestig was hij ook een gevraagd lesgever aan de rijschool De Reys in de Lostraat. 
Dit was in de periode dat het autorijbewijs verplicht werd. De personen die al wat ouder 
waren dienden slechts een verklaring te ondertekenen dat zij het besturen van een auto en 
de wegcode machtig waren om hun rijbewijs te bekomen. Ikzelf hoorde echter bij de leeftijd 
die wel een theoretisch examen dienden af te leggen en zo kwam ik bij Edgard in de 
verkeersles te zitten. De jeugdigen die enkele jaren jonger waren dienden zowel theoretisch 
als praktische proeven te volgen. 

 

 
 
Op 31 mei 1984 vierde commissaris Maes zijn afscheid van het korps. Het feest startte om 19.00 uur in zaal 
Withof te Zonderschot. In naam van het korps overhandigd Jean Van Rompaey een tinnen schotel, met 
embleem van de gemeentepolitie, aan zijn overste. Edgard kreeg hierbij ook geschenken van de gemeentelijke 
overheid. 

                                                           
9
 Goovaerts Amand, Joseph, geboren te Heist-op-den-Berg op 11 augustus 1901, overleden op 3 oktober 1961. 

Gewezen lid van de rijkswacht, gewezen brigadecommandant van de rijkswacht te Duffel. De plechtige 

lijkdienst had plaats op zaterdag 7 oktober 1961. Hij was gehuwd met Wouters Maria, C.J.A. 
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Te Heist-op-den-Berg was Edgard buiten zijn functie als politiecommissaris ook aangesteld 
als Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Deze taak hoorde in die periode bij het ambt 
van commissaris. Dit betrof dan de ambtenaar die de strafvordering deed bij de 
politierechter en het te betalen bedrag toeschreef aan de overtredingen. Alle processen-
verbaal van overtredingen, die gepleegd werden in het kanton, en vastgesteld werden door 
de politie, rijkswacht, jachtwachters, gerechtelijke politie, enz., kwamen op de dienst van 
betrokken Ambtenaar terecht. Op deze dienst zaten in de jaren zestig van vorige eeuw twee 
politieagenten10, die alle administratie hieromtrent verrichten. 
Deze dienst werd in 1971 overgeheveld, weliswaar gecentraliseerd, te Lier om later gewoon 
bij het parket te Mechelen gevoegd te worden. 
Tijdens de ambtsperiode van Edgard Maes groeide Heist-op-den-Berg uit van een landelijke 
gemeente naar een gemeente met meer stedelijke allures. In 1984 telde het Heistse korps al 
25 leden. 

 
 
23 mei 2001: Edgard werd 80 jaar en enkele bestuursleden waren samen gekomen op het heemerf 
Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve om hem op een grappige wijze te vieren. Op de foto zijn te zien: Marcel 
Van der Auwera, Jean Van Rompaey, Edgard Maes en Jan Peeters. Waren verder nog aanwezig: Gaston Van 
den Broeck en Ludo Verhaert. 

                                                           
10

 Josephus Van Rompaey en Jos Vermaelen. 
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Politiecommissaris Edgard Maes is met pensioen gegaan met ingang van 1 juni 1984 te 
samen met Hoofdinspecteur Josephus Van Rompaey. Deze laatste was tot 1971 zijn trouwe 
secretaris op het politieparket te Heist. Tussen de twee was er een zekere vertrouwensband 
ontstaan; beiden hadden evenveel erkende oorlogsdiensten en beiden gaven gelijktijdig hun 
afscheidsfeest op vrijdag 30 mei 1984. Tevens waren ze lid van de oud-strijdersbond, de 
eerste als penningmeester en de tweede als secretaris. 
 
Edgard was ook een gepassioneerd heemkringlid. Hij was ondervoorzitter van de Koninklijke 
Heemkundige Kring Die Swane, een functie die hij zou uitoefenen tot 2001 waarna dit werd 
overgedragen aan zijn vroegere adjunct Jean Van Rompaey.  Edgard was op elke activiteit op 
te merken enerzijds als gast en anderzijds als werkend lid.  Zo was hij de organisator van de 
bewakingen bij tentoonstellingen in het Cultuur Centrum of elders. Vóór de verbouwing en 
uitbreiding van dit centrum werd er jaarlijks, gewoonlijk in oktober, een tentoonstelling 
georganiseerd door de heemkring. Er waren dan telkens dure en uitgeleende voorwerpen te 
bezichtigen, zodat het noodzakelijk was dat iemand toezicht hield.  
 

 
 
Tijdens een tentoonstelling in het C.C. waren de bestuursleden Edgard Maes en René Patteet present om de 
bewaking uit te voeren en om de bezoekers enige uitleg te verschaffen. 

 
Edgard was dan telkens de eerste om de zaal te openen en kwam deze afsluiten bij het 
einde, zodat volgens een beurtrol geëngageerde bewakers geen verder omzien hadden. 
Bij genealogische dagen heeft hij vele jaren het boekenstandje van onze heemkring bemand 
en de administratie behartigd.  
Toen hij 90 jaar werd wenste hij dit uitgebreid te vieren. Zijn aanvankelijk plan om dit ook te 
doen op 80 jarige leeftijd, in 2001, lag hem toen te moeilijk omdat zijn echtgenote nog geen 
jaar voordien overleden was. Dus voor deze 90ste verjaardag wou hij al zijn vrienden eens 
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uitnodigen. Deze feestelijkheid ging door in een zaal van het Cultuur Centrum op 8 juli 2011. 
Een heuglijke dag, vertelde hij later, want er was een ruime schare aan heemkringleden, 
NSB-leden en andere vaste vrienden. 
 

 
 
Op 8 juli 2011 vierde Edgard zijn 90

ste
 verjaardag en liet zich door het vrouwelijk schoon nog hartelijk omhelzen. 

 

Edgard was een trouw lid van de oud-strijdersbond. Hij was eerste penningmeester van de 
oud-strijders, afdeling Heist – Hallaar – Itegem en later van het Gewest Zuiderkempen. Hij 
heeft deze functie tot 2013 naar best vermogen vervuld.  
Op elke vergadering, herdenking of festiviteit van de oud-strijders was hij aanwezig. Van 
menige oud-strijdersactiviteiten was hij organisator of nam een ondersteunende rol waar. 
Hij vormde een vaste constante op deze plechtigheden. 
Bij het heengaan van oud-strijders gaf hij dikwijls de grafrede als laatste eerbetoon. Bij 
huwelijksjubilea was hij een gevraagde gast.  
 
Voor zijn erkende dienstjaren tijdens W.O.II kreeg hij in 1946 de herinneringsmedaille van de 
oorlog 1940 – 1945. Ook werd hem het militair ereteken 2de klasse in 1954 toegekend. Kreeg 
het militair ereteken 1ste klasse in 1959 en de medaille van militair strijder van de oorlog 
1940-1945. Door zijn dienstjaren als politiecommissaris bekwam hij verder de gouden 
palmen van de kroonorde in 1973 om bij zijn pensionering het ereteken van ridder in de 
kroonorde te bekomen in 1984 en even later het Burgerlijk Kruis 1ste klasse in 1985. 
 
Met het ouder worden bleef hij zich moedig houden. Wij kennen hem als een opgewekt 
persoon, ondanks moeilijke periodes in zijn leven, zoals ieder mens wel eens heeft. Na het 
overlijden van zijn vrouw had hij veel steun aan Lea Serneels, zijn gouvernante, tot ook deze 
steunpilaar overleed, de steun werd weliswaar verder gezet door haar zoon en 
schoondochter Paul en Claire Laurens-Gorris. De laatste vijf jaar had hij tevens morele hulp 
gevonden bij Lisette Liekens, die hem vergezelde naar de activiteiten van heemkring en oud-
strijders en hem regelmatig een bezoek bracht. 
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Hoewel hij reeds menige jaren op de wachtlijst stond om naar het rustoord te gaan voelde 
hij zich meestal nog te jong en bleef graag, met de nodige hulp, op zijn appartementje 
wonen in de Bergstraat. Zijn benen wilden niet meer mee, zegde hij herhaaldelijk, maar 
slofte toch nog lang naar het grootwarenhuis Carrefour dat praktisch naast zijn deur gelegen 
was. Zijn gezondheidstoestand verslechterde en hij verbleef al eens op dagverblijf in het  
geriatrisch centrum te Hallaar of in het hersteloord Hooidonk te Zandhoven. Hij was telkens 
enthousiast over de bezoeken die hij aldaar kreeg en steeds eindigden deze in de cafetaria 
van de instelling.  
 

 
 
Op 8 juli 2011 was Edgard nog heel gedreven in zijn toespraak tot de genodigden. Deze samenkomst deed hem 
erg goed, niet zozeer om de geschenken die hij kreeg, maar  wel om de aanwezigheid van de talrijke 
genodigden.  

 
Toen het werkelijk niet meer ging om alleen te wonen, om zich te verplaatsen had hij een 
rolstoel nodig, nam hij toch zijn intrek in het WZC Berkenhof aan de Boudewijnlaan. Dit leek 
hem wel mee te vallen, want tijdens onze bezoeken aan hem heeft hij er nooit geklaagd. Het 
eten was er goed, het slapen ging er goed, de verpleegsters en personeel waren er 
vriendelijk en zijn medebewoners waren goed gezelschap. Toen we hem eens vroegen of hij 
dan geen spijt had dat hij niet vroeger gekomen was, schudde hij al lachend ondeugend zijn 
hoofd. “Nee, nee” zegde hij, “thuis had ik mijn papieren en boeken en alle ruimte. Hier heb 
ik maar één kamertje”.  
Het opmerkelijke is wel dat hij heel scherp van geheugen is gebleven en als goed kon 
memoriseren. Niettegenstaande hij niet zo goed meer hoorde, een hoorapparaat heeft hij 
nooit willen dragen, kon men nog goed met hem praten, uitgezonderd de laatste weken.  
 
Edgard heeft 33 jaar van zijn pensioen kunnen genieten. We zullen hem missen. 
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Het weer en de wolken 
                    Hugo Lambrechts-Augustijns 
 
De Engelse schrijver Gilbert Chesterton (1874-1936) zei: “There are no rules of architecture 
for a castle in the clouds” (Er zijn geen regels voor architectuur voor een kasteel in de 
wolken). Maar we hebben steeds behoefte gehad om de wolken te bestuderen om op korte 
termijn uitspraken te kunnen doen over de weersverwachtingen. De atmosferische stabiliteit 
is van groot belang bij wolkenvorming. De mate van onstabiliteit en de verticale verdeling 
daarvan bepalen met de hoeveelheid vocht in de lucht welke types wolken zich vormen.11  
De weerstand tegen de verticale luchtbewegingen bepaalt de stabiliteit van de atmosfeer en 
is een belangrijk gegeven voor het type weer dat verwacht kan worden. 
 

 
 

       Als schaapkens aan de hemel staan, kan men zonder plu niet uit wandelen gaan.  
(Altocumulus, Kinderdijk Nederland) 

 
Lang voor er in België sprake was van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) werden 
in onze streken reeds meteorologische waarnemingen gedaan. Zij werden uitgevoerd in 
functie van de landbouw en van de geneeskunde, om bijvoorbeeld een verband te vinden 
tussen het weer en het klimaat en ziekten. In publicaties werd alleen melding gemaakt van 
maandelijkse of jaarlijkse extremen en hier en daar van een temperatuurwaarneming in 
uitzonderlijke winteromstandigheden. Het waren de ‘merckenweerdigste voorvallen’. In 
1627 publiceerde Libert Froidmont of Fromondus (1587-1653) zijn werk ‘Meteorologicorum 
Libri Sex’ bij de drukkerij Plantijn-Moretus te Antwerpen. 
 

                                                           
11

 Etymologisch is het woord ‘wolk’ alleen in het Westgermaans overgeleverd en is te verbinden met het 

Oudbulgaarse ‘vlaga’, wat ‘vocht’ betekent. In het Oudnederfrankisch spreekt men van ‘wulca’, in het 

Oudhoogduits van ‘wolca’, in het Nieuwhoogduits van ‘Wolke’, in het Oudsaksisch van ‘wolkan’ en in het 

Oudengels van ‘wolcen’. 
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De Portugese astronoom Jean-Baptiste Chevalier (1722-1801) wordt beschouwd als de 
eerste persoon die in (het huidige) België meteorologische waarnemingen verrichtte. Hij 
vestigde zich in het paleis van de Hertog van Arenberg (het huidige Egmontpaleis) en deed 
zijn waarnemingen waarschijnlijk in de tuin van het paleis. De jaarlijkse extremen van deze 
metingen werden gepubliceerd in deel I van de ‘Mémoires’ van de Brusselse Academie.12 
 
De landbouw-meteoroloog of agrometeoroloog en boomkenner Eugène d’Olmen, baron de 
Poederlé (1742-1813) begon in 1766 met weerkundige waarnemingen in Brussel en in 
Saintes. Hij publiceerde deze waarnemingen regelmatig in verschillende tijdschriften en 
kranten. Guillaume-Lambert Godart (1717-1794), een arts uit Verviers, begint op 1 januari 
1767 en tot kort voor zijn overlijden in februari 1794 met een reeks van dagelijkse 
meteorologische waarnemingen). Dit is de enige gekende langdurige waarnemingsreeks van 
dagelijkse klimatologische gegevens, vóór Quetelets waarnemingsreeks in de negentiende 
eeuw. In februari 1802 start de Franse drukker Louis Le Poittevin de la Croix (1753-1839), 
afgekort als L.P.X., met de meteorologische waarnemingen in Antwerpen. Hij is tevens hoofd 
van de douane in de Antwerpse haven. In zijn krant ‘Journal du Commerce d’Anvers’ 
verschijnen tweemaal per week de drie dagelijkse klimatologische waarnemingen tussen 
1803 en 1810. Er wordt duidelijk belang gehecht aan de meteorologie voor handel en 
zeevaart. 
 
Adolphe Quetelet (Gent 1796 – Brussel 1874) is de stichter en directeur van de Koninklijke 
Sterrenwacht van Brussel. Koning Willem I der Nederlanden tekent de stichtingsakte van het 
Observatorium voor Sterrenkunde te Brussel op 8 juni 1826. Op 13 april 1831 legt Quetelet 
de “eed van trouw aan de Regent, de Grondwet en de wetten van het Belgische volk” af. 
Omdat de sterrenwacht nog niet afgewerkt is in 1832, houdt Quetelet zich eerst bezig met 
meteorologie, een wetenschap die toen nog op het programma stond van de meeste 
sterrenwachten. Vanaf 1 januari 1833 beginnen de klassieke meteorologische 
waarnemingen viermaal per dag op vaste tijdstippen. De klimatologische tijdreeksen van 
Brussel-Ukkel zijn één van de meest langdurige klimaatreeksen wereldwijd. Quetelet start in 
de tuin van de Sterrenwacht met het maken van fenologische waarnemingen13. De 
fenologische tijdreeks van Quetelet en fenologische waarnemingen in het algemeen zijn zeer 
waardevol in het kader van het onderzoek naar klimaatsveranderingen. 
 
De Britse chemische fabrikant en meteoroloog Luke Howard (Londen 1772 – Tottenham 
1864) wordt de “vader van de meteorologie” genoemd vanwege zijn uitgebreide registraties 
van het weer in de omgeving van Londen van 1801 tot 1841. In 1803 publiceerde hij het 
“Essay on the Modification of Clouds”. Hij benoemde de drie belangrijke categorieën van 
wolken: cumulus14, stratus en cirrus15, en een reeks van tussentijdse en samengestelde 
wijzigingen zoals cirrostratus en stratocumulus, om de overgangen tussen de voorkomende 
vormen inzichtelijk en mogelijk te maken. 

                                                           
12

 Extrait des Observations Météorologiques, faites à Bruxelles, depuis 1763 jusqu’à 1773, par M. l’Abbé 

Chevalier. 
13

 Fenologie is de studie van het verband tussen organische natuurverschijnselen, de meteorologische 

omstandigheden en de tijdstippen van het jaar, en is een onderdeel van de ecologie. 
14

 Cumulus betekent ‘hoop, ophoping’. Staat voor ‘stapelwolken’. Het zijn convexe of conische hopen die naar 

boven stijgen. Het woord cumul wordt regelmatig gebruikt in de betekenis van samenvoeging of opeenhoping 

van studiejaren, belastingen, baantjes of functies, e.d. 
15

 Het Latijnse woord cirrus betekent ‘krul van haar, haarlok of pluim’. 
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De Franse dier- en plantkundige Jean-Baptiste de Lamarck (Bazentin-le-Petit 1744 – Parijs 
1829) had reeds eerder een lijst opgesteld met Franse terminologie, maar wegens het   
universele Latijn kende het systeem van Howard meer succes. 
 
In 1939 publiceert het Koninklijk Meteorologisch Instituut een brochure met 20 wolkenfoto’s 
door Baron Albert Jules de Dorlodot (1899-1975) en een toevoeging in het Nederlands of het 
Frans als leidraad voor wolkenherkenning bij de meteorologen. In 1944 publiceert hij in 
Londen een wolkenatlas bestemd voor de ‘Service des Télécommunications. Protection 
météorologique de l’aéronautique’ van Belgisch Congo. 
 
Meteorologen onderscheiden officieel zowat 140 wolkennamen. Het is een combinatie van 
de Latijnse naam die de hoogte en algemene vorm van de wolk aangeeft en een meer 
specifieke aanduiding, eventueel gevolgd door nog een specificatie. De Internationale 
Wolkenatlas, het technisch handboek met de wolkennamen, wordt sinds 1896 uitgegeven. 
De meer dan 40.000 wolkenliefhebbers zijn verenigd in ‘The Cloud Appreciation Society’ 
(CAS). Zij hebben vooral oog voor de schoonheid in de lucht en vinden dat het kijken naar de 
wolken een moment van rust in hun hoofd brengt. Die rust komt er volgens mij niet zozeer 
door naar de wolken te kijken, maar naar de lichtschakeringen die zij teweegbrengen in de 
natuur. 
 
De Franse impressionistische schilder Claude Monet (1840-1926) verwoordde dit als volgt: 
“Ik dacht dat twee schilderdoeken genoeg zou zijn, één voor het weer met wolken, en één 
voor het weer met zonneschijn. Maar al gauw nadat ik het zonnige moment begon te 
registreren, veranderde het licht.  Daardoor waren twee doeken niet meer voldoende om een 
waarachtige impressie van de natuur neer te zetten.” 
 

 
 

Stapelwolken aan de windmolen Geesina, Groenekan Nederland 
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Schenkingen 
 

Van ons heemkringlid  Willy Goyvaerts en zijn echtgenote kregen wij deze stukken als 
aanwinst voor het heemmuseum : 
 

- Een spreukenkader 
- Een opaline lampenkap 
- Een beeldje met de voorstelling van het Kindje Jezus van Praag 
- Een wijwatervat 
- Drie glazen fotokadertjes  
- Een gordijn voorzien van oud kantwerk 
- Een marmeren inktstel 
 

Aan de milde schenkers zeggen wij : hartelijk bedankt ! 
 
 

Beschikbare boeken van Heemkring 'Die Swane' – correctie - aanvulling 
 

In de lijst met beschikbare boeken op pagina 135 van de vorige Swanekoerier stond de prijs 
van het boek “Heerlijk Heist” niet correct vermeld.  En van het boek “Medicalia in het land 
van Heist” van Dr. G. Van Oorlé  blijken nog enkele exemplaren beschikbaar te zijn.  
 
Gemeente Heist Heerlijk Heist, 10 eeuwen geschiedenis   25,00  € 
Dr. G. Van Oorlé Medicalia in het Land van Heist    30,00  € 

 
Deze boeken zijn, mits een seintje vooraf, te bekomen bij Jan Peeters, Kastanjedreef 34d, 
2220 Heist-op-den-Berg (tel. 015 24 75 10).  Vanaf zondag 4 maart 2018 tot en met oktober 
2018 ook elke zondagnamiddag in heemmuseum Die Swane, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-
den-Berg. 
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De zeer bewogen geschiedenis van Agatha Zinrijk  (deel 1) 
               Staf Peeters 
 

 
Vooraf : Dit jaar besteedde de pers uitermate veel aandacht aan de 
vondelingenproblematiek en dan vooral aan de in Antwerpen daarvoor ter beschikking 
staande vondelingenschuif.  Het is namelijk zo dat 2017 te boek staat als een recordjaar wat 
betreft het achterlaten van baby’s in de schuif, want in de periode van 1 januari tot 
september werden er al 3 jongetjes in neergelegd door onbekende ouders. 
 
Bij het samenstellen van zijn stamboom werd ook heemkringlid Staf Peeters uit Booischot op  
verrassende wijze geconfronteerd met het fenomeen “vondeling” en meer bepaald met de  
“schuif” die in 1812 in Antwerpen in gebruik werd genomen.  Hier volgt het ongemeen 
boeiend verhaal van zijn zoektocht om meer te weten te komen over Agatha, zijn 
betovergrootmoeder, die 200 jaar geleden het levenslicht zag. 
 
Het verhaal sprak mij persoonlijk aan omdat diezelfde Agatha ook mijn eigen 
betovergrootmoeder is. Hetzelfde geldt bv. eveneens voor heemkringbestuurslid Remy 
Waegeman.  Dat mag geen verrassing heten, want wij zullen lang niet de enigen zijn in Heist; 
het toont gewoon aan hoe snel de proliferatie kan verlopen binnen enkele generaties. 
Welzeker heeft vondelinge Agatha met haar zeventallig kroost het bevolkingsaantal – alvast 
in Heist -  in de loop van iets meer dan anderhalve eeuw een flinke “boost” gegeven ! 
 
        André Geens 
 

 
 
De eerste stappen 
 
Het opmaken en samenstellen van een stamboom is een werk van lange adem. Het 
doorpluizen van familiedocumenten, het zoeken van bidprentjes en doodsbrieven, het 
opzoekingswerk in de archieven van zowel parochies als gemeenten, vergen veel tijd. 
 
Bij het samenstellen van de stamboom van mijn familie, de familie Peeters, botste ik op een 
vrij ongewone naam voor onze streek, zeg maar voor heel Vlaanderen : AGATHA ZIMIJK, 
geboren in Antwerpen op 6 februari 1816.  Zimijk dus !  Ik dacht aanvankelijk dat het hier 
ging om een Poolse of Hongaarse naam… maar in ieder geval geen Vlaamse.  Wat ik ook al 
eigenaardig vond, was het feit dat Agatha geboren was in Antwerpen, maar in Heist-op-den-
Berg huwde met Joannes Baptista Geens. 
 
Verwonderlijk toch, dat een boer uit Heist, in die tijd (1834) zijn meisje in Antwerpen ging 
zoeken.  Antwerpen was toch ver uit de buurt !  Hoe was dit alles in elkaar te passen ?  
Agatha Zimijk droeg een erg vreemde naam.  Dus kon er wellicht in Antwerpen, de plaats 
waar ze geboren werd, iets gevonden worden. 
 
En of ! Onze Agatha bleek niet Zimijk te heten maar wel… Zinrijk.   Dus was ze toch geen 
Poolse of Hongaarse.  Niettemin  :  Zinrijk als naam leek me ook niet alledaags.  Van wie had 
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ze die gekregen ?  Van haar vader, zou men terecht opmerken.  Of van haar moeder ?  Neen 
dus, want naam en voornaam werden haar gegeven door de ambtenaren van het 
vondelingentehuis, waar ze terecht kwam na haar geboorte.  Wie haar ouders waren, dat 
zullen we wellicht nooit weten, want Agatha Zinrijk was inderdaad een vondeling. 
 
Het tijdskader 
 
Het begin van de 19e eeuw was een ontwrichte en harde tijd, vol van armoede, ellende, 
oorlog en hongersnood.  Sommige moeders die geen uitkomst meer zagen, legden hun 
pasgeboren kindje te vinden in een kerk, een openbaar gebouw, een klooster of aan de 
poort van het vondelingentehuis. 
 
In 1811 werd door de wet bepaald dat vondelingen voortaan konden worden achtergelaten 
in de “schuif”. Keizer Napoleon, die altijd soldaten tekort had voor zijn talrijke 
veroveringstochten, vond dit een goed middel om aan manschappen te geraken.   Immers de 
vondelingen – wel te verstaan de jongens – moesten vanaf hun 12 jaar dienst nemen bij de 
marine van het Keizerrijk. 
 
De regelingen voor vondelingen 
 
De kosten voor het onderhoud van de vondelingen werden op de rug van de Burgerlijke 
Godshuizen geschoven, waarvoor ze aanvankelijk wel toelagen kregen van de nationale 
overheid. In 1818, onder het Hollands Bewind, werd deze staatstussenkomst echter 
afgeschaft.  De steden moesten nu de kosten dragen.  Door het feit dat vondelingenschuiven 
enkel in een paar grote steden te vinden waren, kwamen van het omliggende platteland 
moeders naar de stad om er hun kind achter te laten.  In 1835 werd dan ook bepaald dat de 
kosten voor vondelingen voortaan zouden gedragen worden, half door de stad en half door 
de provincie  
 
Werking van de schuif 16 
 
De Burgerlijke Godshuizen lieten een schuif bouwen naast de poort van het Vondelingen-
huis.  Het winket mat ongeveer 78 op 78 cm.  Langs de straatzijde was er een houten schuif-  
deurtje, dat normaal gezien open stond.    
 
Legde nu iemand een kindje in de bak en werd het deurtje dichtgeschoven, dan ging er een 
belletje rinkelen in de kamer van de portier.  Die opende dan de schuif aan de binnenkant en 
trok de bak met het kindje naar zich toe.  Er lagen propere doeken klaar en er stond ook zelfs 
steeds een papfles klaar.  Het kindje kon onmiddellijk verzorgd worden. 
 
De Antwerpse vondelingenschuif werd officieel in gebruik genomen op 16 juli 1812.  Het 
belletje klonk echter voor het eerst op 6 juli om 22.30 u., dus reeds vóór de plechtige 
opening.  Het jongetje dat toen in de schuif gevonden werd, kreeg de passende naam Du 
Tour, wat gold als de Franse benaming voor “de schuif”. 
 

                                                           
16

 Arm in Antwerpen:  uitgave O.C.M.W., 1993 
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Werking van de vondelingenschuif   ( C. t’Felt - 1896 ) 

 
Agatha in de schuif 
 
De vondelingenschuif was nog maar 3 ½ jaar in functie toen onze Agatha er in belandde.  Het 
was op een koude winteravond van 6 februari 1816.  Het kindje was in een paar povere 
luiers gewikkeld.  Het was pas geboren en… goed gezond.  Dezelfde avond werd er verslag 
opgemaakt en de daaropvolgende dag werd zij ingeschreven in de Burgerlijke Stand van 
Antwerpen. 
 
In het schuifboek stond het volgende vermeld: 
 
“L’an mil huit cent seize, le six février à neuf heures du soir, une fille, nouveau-née, bien 
portante, a été déposée dans le tour.  Elle portait sur elle une chemise de toile blanche garnie 
d’un collet de mousseline blanche, une camisole de toile de coton à fleurs usée, un béguin de 
toile blanche, un bonnet de dessus de basin blanc, un lange de mousseline blanche, deux 
dites de toile blanche usée, une dite de drap verd(?) garnie aux bords de ruban verd(?) (verd 
toch wellicht vert!) 
Le dit enfant a été inscrit au bureau de l’Etat civil le 7 du courant sous le nom de AGATHA 
ZINRIJK” 
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Of in onze eigen taal : 
“In het jaar duizend achthonderd zestien op 6 februari om 9 uur ’s avonds werd een pas 
geboren en gezond meisje neergelegd in de schuif.  Zij droeg als kleding een wit lijnwaden 
hemd versierd met een kraagje in licht katoenweefsel, een versleten gebloemd katoenen 
nachtkleedje, een ondermutsje in wit bombazijn17, een luier in licht katoenweefsel, twee 
dezelfde – luiers - in wit lijnwaad (eveneens versleten), een versleten baaien luier, een luier in 
groen laken, afgeboord met lint van dezelfde kleur.  Dit kind werd ingeschreven in de 
registers van de Burgerlijke Stand op 7 dezer onder de naam van AGATHA ZINRIJK”. 
 
Register Burgerlijke Stand Antwerpen-Geboorten 1816, akte 252 
 
“Le sept février dix huit cent seize à onze heures du matin, par devant nous Jean Paul Joseph 
MORETUS? ADJOINT DE LA MAIRIE DE LA VILLE D’Anvers et offivier de l’état civil 
spécialement délégué, est comparu Jean Philippe Timmermans, directeur de l’ hospice des 
enfants trouvés, lequel nous a présenté un enfant que nous avons reconnu être du sexe 
féminin, nouveau-né et bien portant, qu’il nous a déclareé avoir été dépose hier, six courant à 
neuf heures du soir avec les effets désignés ci-après savoir une chemise et collet de 
mousseline, une camisole de toile de coton à fleurs, un béguin de toile blanche, un bonnet de 
bassin blanc, un lange de mousseline usé, deux langes de toile blanche useés et un lange de 
drap bordé de ruban de même couleur, lui ayant ensuite donné les noms d’AGATHE ZINRIJK, 
nous l’ avons  remise ensuite avec les effets précisés au sieur TIMMERMANS, déclarant sus-
dit qui après lecture de proces verbal a signé avec nous” . 
 
En nogmaals in onze eigen taal : 
“Op 7 februari van het jaar achttienhonderd zestien om 11 uur ’s morgens is verschenen voor 
ons, Jean Paul Joseph MORETUS, adjunct van het Antwerps stadhuis en officier van de 
Burgerlijke Stand, Jean Philippe TIMMERMAN, bestuurder van het Gesticht der Vondelingen, 
die ons een pas geboren gezond kind heeft getoond, dat wij erkend hebben als zijnde van het 
vrouwelijk geslacht.  Hij heeft ons verklaard dat dit kind gisteren, de zesde van de maand, om 
9 u ’s avonds werd neergelegd in de schuif met de volgende kledingstukken : (cfr supra…) 
 
Wat hiervoor te lezen staat over het afleveren van onze kleine Agatha en hoe ze gekleed 
was, is buitengewoon.  Niet dat het zo bijzonder was… maar wel zo gedetailleerd !  Het uur 
van de nederlegging… wat het kindje allemaal aan had en hoe de kledij eruit zag.  Fantastisch 
toch !  Ikzelf weet niet eens wat ik aan had als ik pas op de wereld was en hoe dat er 
allemaal uit zag. 
 
Om 9 u ’s avonds werd de kleine Agatha in de schuif neergelegd.  Dit was geen ongewoon 
uur:  “De meeste kinderen werden tussen het invallen van de duisternis en middernacht in de 
schuif gelegd.  Dan kon dat het meest ongezien en onopvallend, gebeuren.  Omwille van het 
feit dat het strafbaar was om een kind langs de openbare weg achter te laten, brachten 
(bedrogen) vrouwen uit de stedelijke omgeving of de naburige kleine steden en dorpen, waar 
geen schuif bestond, hun wichtje naar de schuif in Antwerpen”.18 
 

                                                           
17

 Scheringdraad in lijnwaad, inslagdraad in katoen 
18

 Arm in Antwerpen:  uitgave O.C.M.W., 1993 
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Agatha Zinrijk kan dus in Antwerpen geboren zijn maar zeker is het niet.  In ieder geval werd 
Antwerpen genoteerd als haar geboorteplaats.  Ze was daar nu eenmaal in de schuif 
achtergelaten.  De kledingstukken hebben we reeds hiervoor keurig genoteerd.  Deze 
notering was blijkbaar erg volledig en nauwkeurig.  Had dit een reden en waarom die 
nauwkeurigheid ? 
 
“Soms legde de moeder bij het kind een herkenningsteken.  Het kon daarbij gaan om een 
doorgesneden speelkaart of heiligenprentje, een stuk grauw papier zelfs of een briefje 
waarop een zin neergeschreven was.  Ook een bijzonder lapje stof enz.   
Zij die hun kind terug opeisten, moesten namelijk een herkenningsteken kunnen voorleggen 
of de kledij van de vondeling en de omstandigheden waarin het kind neergelegd was, 
duidelijk kunnen omschrijven.  Pas dan kregen zij hun kind terug tegen gehele of gedeeltelijke 
betaling van de gemaakte kosten”19. 
 
Door de kledij van de kleine Agatha nauwkeurig op te schrijven, konden de ouders, die deze 
alleen maar kenden, hun kind identificeren bij de openbare onderstand.  De ambtenaar kon 
dan in zijn boekhouding terugvinden waar het kind “geplaatst” werd.  Maar… al die notities 
bij de kleine Agatha zijn voor ons alleen maar folklore gebleven.  De echte vader of vooral de 
echte moeder is nooit meer komen opdagen.  Dit was niet zo ongewoon voor die tijd (begin 
19e eeuw). 
 
Immers:  “Slechts een minderheid van de kinderen werd door hun moeder teruggevraagd.  
Ook bij dit terug opeisen bestonden er misbruiken.  Sommige ouders doken pas op als hun 
kind een jaar of twaalf was, oud genoeg om lonend werk te verrichten”20. 
 
Hoe kwam zij aan haar naam ? 
 
Agatha Zinrijk.  De naam werd al herhaaldelijk vermeld.  Wat een naam !  Waar komt die 
toch vandaan ? In verband met de naamgeving is wat volgt interessant en verduidelijkend 21: 
 
“De naamgeving van de vondelingen geschiedde bij de inschrijving in het register van de 
burgerlijke stand.  In 1842 kregen de Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen de toelating, de 
kinderen zelf een naam te geven.  Om niets aan het toeval over te laten, stelden de 
bedienden van de Godshuizen vooraf een lijst op met namen, alfabetisch geordend.  De 
eerste vondeling die binnen kwam, kreeg dan een naam beginnende met de letter A, de 
volgende met de letter B enz.  In een rondschrijven van 30 juni 1812 had de minister van 
justitie reeds aangedrongen op enige voorzichtigheid bij het geven van namen.  
Onbetamelijke of spottende bewoordingen moesten vermeden worden, alsook die namen die 
lieten merken dat het om een vondeling ging22.  De minister suggereerde de namen af te 
leiden van de omstandigheden waarin het kind gevonden was of van de kleding die het 
droeg.  Nu en dan maakte een moeder duidelijk hoe zij het kind wenste te noemen.  In de 
meeste gevallen werd hiermee rekening gehouden”. 
 

                                                           
19

 Arm in Antwerpen:  uitgave O.C.M.W., 1993 
20

 Idem 
21

 Idem 
22

 De namen Kerkstoel en Portael zijn daar voorbeelden van 
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Het jaar 1842 is mogelijk fout gedrukt en moet wellicht 1812 zijn (?)  Dit is immers het meest 
logisch, lettend op de datum van 30 juni 1812 verder in de tekst. 
 
De naam Agatha Zinrijk werd dus op 6 februari 1816 ook al gegeven door de ambtenaren  
van het Vondelingentehuis.  “Zinrijk” was zeker geen onbetamelijke of spottende naam.  De 
ambtenaren hadden duidelijk rekening gehouden met het rondschrijven van 30 juni 1812.  
Ze hadden blijkbaar een naam nodig met een “Z” als aanvangsletter.  “Zinrijk” dan maar. 
 
Volgens het woordenboek23 heeft dit woord deze betekenis : 
 
Zinrijk (bn): 1.rijk aan zin, betekenis, inhoud, zinrijke woorden of gesprekken 
  2.snedig, geestig, vernuftig 
  3.krachtig 
 
Was het een krachtige baby met geestige oogjes ?  Zou kunnen.  Maar hoe kwamen de 
ambtenaren aan de voornaam “Agatha” ?  Werd die lucratief gekozen ?  Had de moeder op 
een briefje aangegeven hoe het kind bij de voornaam moest genoemd worden ?  Wij hebben 
er het raden naar…. 
 
Op een bepaald ogenblijk schoot ons te binnen dat vroeger in de grote Kempische gezinnen 
– nadat de namen van de ouders of zussen en broers al opgebruikt waren – de boreling de 
naam kreeg van de heilige die op de kalender stond. 
 
Zou het mogelijk zijn dat op 6 februari de H. Agatha op de kalender staat ?  Neen, daar staat 
de H. Amand.  Maar de H. Agatha wordt op 5 februari gevierd !   
 

 

 
 

1
e
 Zes dagen van de maand februari - kalender 1950 uit  ‘t Zwaantje nr 1 - 

 

Toeval is dat toch niet… Heeft men de kalender nagekeken ? Dat is vrij duidelijk.  Op de dag 
van de deponering van het kind in de schuif, 6 februari, vereert men de H. Amand. 

                                                           
23

 Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 
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Men kon dus het kleine meisje Amanda noemen.  Dat heeft men nochtans niet gedaan.  Men 
heeft de naam gegeven van de heilige van de dag ervoor, de H. Agatha.  De 7e februari kon 
ook niet, want dan viert men de H. Jaak.  Wellicht omdat het een meisje was, heeft men de 
dichtstbijzijnde vrouwelijke heilige gekozen.  Het kleine meisje was wel op 6 februari in de 
schuif aangetroffen, maar was mogelijk geboren op de dag daarvoor, op 5 februari, de 
feestdag van de H. Agatha.  24 
 
 

           
 
De Heilige Agatha 
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664) 

 
Wat is er verder met het kindje gebeurd ?   Daarover meer in de volgende aflevering van de 
zeer bewogen geschiedenis van Agatha Zinrijk. 
 
       (wordt vervolgd) 
 

                                                           
24

 De H. Agatha zou volgens de legende op 5 februari de marteldood zijn gestorven in Catania (Sicilië).  
Traditioneel wordt ze afgebeeld met haar afgesneden borsten op een schaal. 
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Het oorlogsverhaal 1940-1941 van Jules Cannaerts (°1919 - +1988) – deel 5 
 
          Leo Cannaerts – Johan Cannaerts 
 
(Slot) KRIJGSGEVANGENSCHAP IN GNEISSENDORF – STALAG XVII-B 
 
31 MEI TOT 8 JUNI 1940 
 
Tegen de middag van 31 mei, daags na de ramp dus, gingen twee boten verder via de Waal 
tot Emmerich (Rijn); daar verbleven ze enkele dagen op een zgn ‘Sammellager’, waar ze dag 
en nacht moesten kamperen op een voetbalveld; daarna op een beestentrein (met 80 in één 
wagon) verder zuidwaarts, en dan waarschijnlijk verder per trein tot Regensburg, en via de 
Donau naar Krems (nu Oostenrijk), met één stuk brood : voedsel voor drie dagen! 
 
(uit een gelijkaardig reisverhaal) : 
“ Van hier naar Kemzeke en dan naar Hulst (in Holland). Van Hulst naar Walsoorden waren 
wij met 2.000 op een schijnzink (koolschip) werden uitgescheept. Na een reis van 3 dagen 
dwars door Holland over Dordrecht en Nijmegen kwamen we toe in Emmerich a/ Rhijn. 
Hebben wij dorst gekend op deze reis. ‘t Water uit den Rhijn smaakte als wijn. En slapen op 
die kas. U kunt denken met 200 man in één luik. Nog erger dan haringen in een ton. Geen 
middel zich te verroeren. Dan van Emmerich naar Hemer per beestenspoorwegwagen. 
Hemer, ons 1e Duitsch kamp, daar een vijftal dagen gebleven (en honger gehad) en dan naar 
Neubrandenburg in Westfalen. Een echte hel was het daar. Veertien dagen op den grond 
geslapen onder een tent zonder het minste beetje stroo. Om eten. Hoe wij dat kunnen 
doorstaan hebben begrijp ik heden nog niet. 3,4 pellepatatten, een beetje rijstwater en een 
klompje brood voor een ganschen dag. Wij moesten niet werken daar, maar wij hadden het 
toch niet gekund. Als wij ons rechtzetten (want van zwakte lagen wij den ganschen dag) 
begon alles te draaien. Dit geraakte hier dan ook gedaan. Dan naar het immatriculatiekamp 
(Stalag zeggen die smeerlappen hier) Greifswald op de Oostzee en van hieruit werden wij in 
met kleine groepjes uitgezonden om te gaan werken. Zoo zijn wij hier dan verzeild.”   
 
8 JUNI 1940 
Vanuit het Sammellager van Emmerich kwamen de gevangen aan in Gneissendorf 
(deelgemeente van Krems an der Donau), in Stalag XVII-B. Het register van krijgsgevangenen 
vermeldt “overplaatsing van ‘Sammellager’ Emmerich (nabij Arnhem) naar Stalag XVII-B.” 
 
Stalag XVII-B werd in 1939 in gebruik genomen als krijgsgevangenkamp. De eerste 
krijgsgevangenen waren Polen. Daarna Belgen, Fransen en Russen. Na 1941 werd het kamp 
vooral gebruikt voor gevangen genomen Britten en Amerikanen (vooral piloten). In totaal 
kon het kamp +/- 30.000 gevangenen herbergen. 
 
Stalag 17-B in Gneixendorf (Gneissendorf, bij  Wenen): aankomst Jules Cannaerts.  Op de 
‘Personalkarte II’ van het kamp lezen we : 
“Krijgsgevangene nr 8114 : Cannaerts Jules, geboren 18.12.1919 te Heist-op-den-Berg, Belg 
(Vlaming), graad van soldaat, Infanterie 7-e Linie, 4-e Bataljon, 14-e  Cie, gewijzigd in 12e en 
nadien in 12-e; , beroep fabrieksarbeider- schrijnwerker, gezond, bruin haar, vingerafdruk 
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aangebracht, Zoon van Dominicus Cannaerts en moeder De Wijn; Krijgsgevangen genomen 
te Nevele op 25 mei 1940; stamnummer Leger 107/88618;  te contacteren persoon in 
België : Cannaerts Emiel, Hoogebrug 389, Heist-op-den-Berg, prov antwerpen.” 
 

 
 

Heeft 100 BEF afgegeven, omgezet in 7,80 RM (ReichsMark), op zijn persoonlijke rekening. 
De ID kaart maakt geen vermeldingen (nihil) op het onderdeel ‘Ziekte en Hospitalisatie’. 
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Stalag 17-B in Krems Gneixendorf (Oostenrijk) 
 

Krijgsgevangenen werden kaalgeschoren en kregen nieuwe kleren met groot opschrift “KG” 
(Kriegsgefangene).  Eén maaltijd per dag : 2 sneden zuur brood, en ofwel een kop 
ersatzkoffie, ofwel een waterige soep (die ze soms aanvulden met gras dat ze konden 
aftrekken).  Het kamp herbergde enkele duizenden krijgsgevangenen, waaronder ook 
Fransen en Polen.  In het register van het kamp treffen we 336 namen aan van gevangenen 
die rond 25 mei in de omgeving van Gent werden opgepakt, waaronder enkele uit regio 
Heist-op-den-Berg  : 
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- Jules Cannaerts, °Heist-op-den-Berg 18-12-1919, zoon van Emiel Cannaerts en 
moeder De Wijn, Hoge Brug, Heist-op-den-Berg. 

- Amand De Raet; °Hallaar 13-09-1912, zoon van Frans De Raet en moeder Renap, 
Itegem (Bekkeneinde 120 ??)  

- Theofiel Goris, °Booischot 07-05-1913, zoon van Henri Goris en moeder Van Tricht, 
Liersesteenweg, Begijnendijk. 

- Jules Albert Naets, °Heist-op-den-Berg 20-12-1915, zoon van Frans Naets en moeder 
De Cuyper, Stationsstraat 71. 

- Jules Rosseau; °10-03-1914, (neef van Jules Cannaerts), zoon van Victor Rosseau 
(invalide WO-1) en moeder De Wijn, Bossestraat 294-a, Heist-op-den-Berg.  

- Emiel Van Bael, °Heist-op-den-Berg 04-04-1915, zoon van Frans Van Bael en moeder 
Panken, Halfstraat, Heist-op-den-Berg 

- Frans Van de Velde, °Booischot 09-05-1913, zoon van Jan Van de Velde en moeder 
Verstraete. 

- Achilles Van Gorp, °Heist-op-den-Berg 18-04-1918, zoon van Frans Van Gorp en 
moeder Van Tulden, Vogelzang, Heist-op-den-Berg.  

- Alfons Van Meerbeeck, °Schriek 21-01-1914, zoon van Theofiel Van Meerbeeck en 
moeder Van Oosterwijck, Pijpelheide 18,  Booischot. 

- Aloïs Welters, °Booischot 15-08-1913, zoon van André Welters en moeder 
Haesendonckx, Tuinwijk, Heist-op-den-Berg. 

 
In het kamp verbleven nog andere streekgenoten, die op een ander moment werden 
gevangen genomen : 
 
Jules Pauwels, Gommerijnstraat 10 
Jules Geerts, Lostraat 27  (schoonvader van onze vroegere poetsvrouw Josephine) 
Jules Paepen, Wouwerstraat 14 
Emiel Giron van Achterheide 
Frans Meuris, Verkensstraat 25, Hallaar 
Alfons Meeus, Slootstraat, Grootlo 
Theodoor Maris, Houwstraat 15, Beerzel 
Louis Volkaerts, Bergstraat  (textielzaak Het Schaapje, Bergstraat) 
 
6 JULI 1940 
Tewerkgesteld aan de Openbare Werken (Strassenbau) van Feldkirch.  Terugkeer op 2 
februari 1941. Bij de boer kregen ze veel beter eten. 
 
1 DECEMBER 1940 
ID kaart vermeldt ‘overplaatsing naar Stalag XVII-A. 
Sommige krijgsgevangenen mochten al naar huis ‘der Führer liebt die Flamen’. 
 
DECEMBER 1940 : 
JC krijgt een tegoed op rekening ad 13,04 RM als loon. 
 
31 JANUARI1941: 
JC krijgt een tegoed op rekening ad 12,88 RM als loon januari. 
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2 FEBRUARI 1941: 
Einde van de tewerkstelling Openbare Werken Feldkirch. 
 
11 FEBRUARI 1941 : 
Vrijgelaten uit Stalag 17-B. Maar op de ID-kaart van het kamp is elders ook 11/2 doorgehaald 
en vervangen door 15/2/41. 
Op de ID kaart : 11-2-1941 : Vrijgelaten, overgedragen aan de Kommandatur van Brussel. 
Entlassungsschein dd 11-2-1941 meldt dat Jules Cannaerts, Belgische Kriegsgefangene 8114 
XVII-B, beroep schrijnwerker (Tischler) wordt vrijgelaten, moet zich melden bij de politie van 
Heist-op-den-Berg en er ook zijn militair materiaal inleveren. Hij moet zich onthouden van 
elke vijandelijke actie en onmiddellijk zijn beroep hernemen. 
 
16 FEBRUARI 1941 : 
Met onbepaald verlof, begunstigde van het statuut der krijgsgevangenen van 25 mei 1940 
tot 15 februari 1941 (wet van 18 augustus 1947). 
 
13 JUNI 1941 : 
Stalag 17-B: Per postzending werd aan JC in België 7,80 RM terugbetaald, samen met een 
loon van 50,92 RM waarop 10,00 RM werd ingehouden voor ‘kledijvergoeding’. 
 
 
BRONNEN 
 

 De Ramp met de Rhenus 127,  door  Constant Van Nispen, oud gemeentesecretaris van Willemstad 

 Stamboekuittreksel van Ministerie Landsverdediging : Jules Cannaerts, soldaat stamnummer 107-
88618 

 Velddagboek 12-e Compagnie (legerarchief) 

 Krijgsgevangenenregister Stalag 17b (legerarchief) 

 Getuigenverslagen legerofficieren 18-daagse veldtocht (legerarchief) 

 Getuigenverslag Commandant Kennes 

 Carnet de Campagne 7-e Linie (legerarchief) 

 Slagorder 7-e Linie (legerarchief) 

 Kaart van de verschillende Stalags (legerarchief) 

 De oorlogsgeschiedenis en de gesneuvelden van Groot Heist WO II (Van Hoecke, Vanhove, Steurs) 
 
 
WEBSITES MET MEER INFO :  
 
http://18daagseveldtocht.wikispaces.com/7e+Linie     18daagse veldtocht 
http://www.bunkergordel.be/3-10-achttiendaagse%20veldtocht.htm   18daagse veldtocht 
http://www.deuzie.be/artikels/19-2-03.htm  Dagboek Albert D’Hondt 
http://nl.milpedia.org/wiki/Achttiendaagse_Veldtocht  Militair Plan 
http://www.on4ckz.be/WOII/HERDENKING%20VAN%20DE%20BELGISCHE%20SLACHTOFFERS%20AAN%20BOO
RD%20VAN%20DE.pdf     De Rhenus 127 
http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/node/79  De ramp met de  Rhenus 1 
http://www.stiwotforum.nl/viewtopic.php?f=47&t=15119  Foti krijgsgevangenen 
http://blog.seniorennet.be/jaak1927/  Krijgsgevangenentransport 
http://roosenboom.jouwweb.be/pastoor-roosen-albert   Aalmoezenier Albert Roosen Stalag 17b 
http://www.geheimprojekte.at/lager_gneixendorf.html    Stalag 17-b 
 
  

http://18daagseveldtocht.wikispaces.com/7e+Linie
http://www.bunkergordel.be/3-10-achttiendaagse%20veldtocht.htm
http://www.deuzie.be/artikels/19-2-03.htm
http://nl.milpedia.org/wiki/Achttiendaagse_Veldtocht
http://www.on4ckz.be/WOII/HERDENKING%20VAN%20DE%20BELGISCHE%20SLACHTOFFERS%20AAN%20BOORD%20VAN%20DE.pdf
http://www.on4ckz.be/WOII/HERDENKING%20VAN%20DE%20BELGISCHE%20SLACHTOFFERS%20AAN%20BOORD%20VAN%20DE.pdf
http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/node/79
http://www.stiwotforum.nl/viewtopic.php?f=47&t=15119
http://blog.seniorennet.be/jaak1927/
http://roosenboom.jouwweb.be/pastoor-roosen-albert
http://www.geheimprojekte.at/lager_gneixendorf.html
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Agenda 
 

 
Zaterdag 11 november :  jaarlijkse traditionele haringbak.  
Die heeft weer plaats in het heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve, 
Bruggeneindse Heibaan,  2220 Heist-op-den-Berg.  Inschrijven tot 5 november.  
  

 
 

 
 

 
Maandag 8 januari 2018   :  jaarlijks teerfeest op verloren maandag 
 

 
 
Noteer alvast de datum in uw agenda.   In het 1e nummer van de Swanekoerier 2018 
verneemt u er alles over. 
 

 
 

 

Ledenbijdrage 2018 
 
We maken onze leden er nu al attent op dat we binnenkort weer komen aankloppen voor 
hun lidgeldbijdrage.  Bij de volgende Swanekoerier,  dus het nummer 1 van het nieuwe jaar, 
wordt een overschrijvingsformulier gevoegd als geheugensteuntje, maar niets belet onze 
trouwste leden om zich nu al verzekerd te weten van hun  lidmaatschap 2018. 
 

Het lidgeld blijft behouden op 10,00 €, over te schrijven op rek. nr. BE13 4161 0959 5139 

 


