
De veldwachters van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar 

 

Inmiddels ongeveer 15 jaar geleden werd in ons land het politielandschap totaal 

hertekend. Vandaag behoort Zemst samen met de gemeenten Kampenhout en 

Steenokkerzeel tot het werkingsgebied van de politiezone KASTZE. 

 

Vóór de eeuwwisseling had Zemst zijn eigen gemeentelijke politiedienst, ontstaan na 

de fusie van gemeenten in 1977. De toenmalige veldwachters van Elewijt, Eppegem, 

Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar gingen op in het veldwachterskorps van 

Zemst. Het werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw veruit het grootste 

veldwachterskorps. Pas op 1 januari 1999 kreeg de organisatie een andere structuur: 

de veldwachters werden politieagenten, inspecteurs, hoofdinspecteurs en stonden van 

dan af onder de leiding van de politiecommissaris. Al twee jaar later ging de 

gemeentepolitie van Zemst op in de nieuwe structuur van de Lokale Politie van de 

politiezone KASTZE... 

 

Heel anders was de geschiedenis van de veldwachters in de voormalige gemeenten 

Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar. Deze dorpen hadden al 

een veldwachter kort vóór de onafhankelijkheid van het land in 1830. Die 

veldwachters hebben m.a.w. gedurende ongeveer 180 jaar mee de geschiedenis van 

van hun gemeenten geschreven. Inderdaad, de veldwachters toen leefden echt 

temidden van hun dorpsgemeenschap, samen met de burgemeester, de 

gemeentesecretaris, de pastoor... Zij waren ongetwijfeld ook een sleutelfiguur, 

aanspreekbaar, zichtbaar, gekend door iedereen...  

 

Wie waren al die veldwachters? Wie herinnert zich nog de laatste veldwachters?  

 

Dat vroegen zich enkele voormalige politiemensen van Zemst af. Het was de aanzet 

om opzoekingen te starten naar hun voorgangers, de veldwachters van Elewijt, 

Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar vanaf 1830 tot de overgang van 

het veldwachterskorps van Zemst in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De doelstelling 

is om de personen zelf voor het voetlicht te brengen. 

 

Dat opzet is heel ambitieus. Er zal heel wat archiefonderzoek nodig zijn, maar de 

werkgroep hoopt ook dat bijvoorbeeld familieleden van voormalige veldwachters 

informatie, foto’s en dergelijke willen delen. Op die manier wordt het verhaal van die 

veldwachters nog beter getekend. Het is de bedoeling dat regelmatig en één na één 

een veldwachter onder de aandacht wordt gebracht op de website van De Semse. We 

gaan daarbij willekeurig te werk, dus niet strikt chronologisch of per gemeente. 

 

Het ambitieuze plan is bestaat er ook in om later - wanneer een maximaal aantal 

puzzelstukjes over de veldwachters zijn samengebracht - hun geschiedenis in één 

publicatie van De Semse samen te brengen. 

 

Heeft u informatie, een overlijdensbericht, een foto, een bidprentje... over één van 

onze vroegere veldwachters, laat het ons weten via: 

VeldwachtersZemst@gmail.com 

 

Wij nemen spoedig met u contact op. 

mailto:VeldwachtersZemst@gmail.com

