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

Laar. Deel 1. 

 

Gerard Van Vaerenbergh (1931 – 1980), veldwachter van Weerde 

 

 

De eerste veldwachter die wij in onze bijdragen over de voormalige veldwachters 

spreekwoordelijk voor het voetlicht willen brengen, is Gerard Van Vaerenbergh.  

 

Mariette Ceuppens die bediende was op het gemeentehuis van Weerde, was zo 

vriendelijk om voor ons over Gerard enkele herinneringen op te halen en enkele 

biografische notities mee te delen. Wij danken ook Bart Bohets, die administratief 

medewerker is van de Dienst Stedenbouw en Archief van Zemst, voor de faciliteiten 

die we kregen om in het gemeentearchief opzoekingen te doen naar de voormalige 

velwachters. 

 

Gerard Van Vaerenbergh werd geboren in Eppegem op 16 mei 1931.  

 

In de zitting van 25 april 1958 van de gemeenteraad van Weerde werd besloten om te 

voorzien in de opvolging van Arthur Clément, de vorige veldwachter. Gerard was 

toen één van de kandidaten om hem op te volgen. Zijn schoonvader H.J. Keppens was 

toen gemeenteraadslid en was verplicht om de raadzaal te verlaten bij de stemming. 

Gerard werd als eerste kandidaat voorgedragen. Hij werd aangesteld bij besluit van 11 

juli 1958 van de gouveneur van Brabant. Gerard Van Vaerenbergh was van dan af de 

nieuwe veldwachter van Weerde. Hij had zijn bureau in het toenmalige gemeentehuis 

aan de Damstraat 51. Voordien was dat de woning van het schoolhoofd.  

 

Mariette Ceuppens schetste hoe het gemeentehuis eertijds was ingericht en hoe het 

evolueerde. De gemeentesecretaris Adolf Van Dyck deelde aanvankelijk zijn bureel 

met de veldwachter en de bediende. Er was één schrijfmachine, waarop o.a. de 

processen-verbaal werden uitgetikt...  

 

De burgemeester, de gemeentesecretaris en de bediende werkten naast elkaar; de 

veldwachter zat aan de andere kant, naast de schouw. Het toilet was buiten. 

Uiteindelijk werd er verbouwd en het lokaal werd de raadzaal en trouwzaal. Vandaag 

(2015) is er een artsenpraktijk in gevestigd. Er werden bijkomend drie lokalen in 

gebruik genomen: het eerste werd het bureel van de secretaris en de burgemeester; het 

tweede werd dat van de bediende en het derde lokaal met in de hoek nog een oude 

pompsteen, werd het bureel voor de veldwachter. Vanaf de fusie van gemeenten in 

1977 verhuisden de toenmalige veldwachters tijdelijk naar Weerde. Het gemeentehuis 

deed dan dienst als politiebureel voor de veldwachters tot de afwerking van de bouw 

van het nieuwe gemeentehuis in Zemst in 1986... 

 

Iedere dagtaak van Gerard Van Vaerenbergh begon met het ophalen van de post bij de 

burgemeester, een moment om bij te praten. Al zijn verplaatsingen deed Gerard met 

zijn fiets of te voet. Hij deed de landbouwtelling, inde de taks op de drankslijterijen, 

zorgde voor de taksplaten voor de fietsen... Gerard bezocht vaak thuis de inwoners 

waarvan hij wist dat hij hen kon van dienst zijn. Hij vergezelde ook de ambtenaar die 

het kadastraal inkomen vaststelde van een nieuwbouw of van een verbouwing. Soms 

werd hij opgeroepen voor één of andere echtelijke ruzie. In enkele gevallen haastte 



Gerard zich niet. “Ge moet niet te rap reageren”, zegde hij dan, “als ge wat later 

aankomt is die onenigheid meestal vanzelf opgelost...”.  

 

Tijdens het burgemeesterschap van Leo Janssens was het de gewoonte dat de kermis 

van Weerde op dinsdag werd afgesloten door de burgemeester én de veldwachter. Ze 

vertrokken samen om 19.00 uur. Al de cafés kregen een bezoekje. De dag nadien was 

de post dan iets later op het gemeentehuis...1 

 

Voor de verlofperioden maakten Gerard Van Vaerenbergh en Eugeen Van Hamme, 

die de veldwachter van Eppegem was, werkafspraken om ervoor te zorgen dat de 

dienstverlening in hun beide gemeenten zonder onderbreking zou verder lopen. 

 

 

Op 18 december 1980 in de voormiddag was Gerard Van Vaerenbergh op dienst. Hij 

voelde zich onwel en ging naar huis waar hij in de namiddag schielijk overleed. 

Gerard was 49 jaar.  

 

Tijdens zijn uitvaartplechtigheid droegen zijn collega’s-veldwachters zijn kist... 
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Wim Roofthoofd en François Van der Jeught 

Leden van de Werkgroep “Veldwachters van Zemst” – De Semse 
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Schriftelijk meegedeeld door Mariette Ceuppens in juni 2015. 


