
Karel Heirbaut 
 

Naar de scheepswerf fietsen is gezond! 
 

 
Toen Karel Maes 17 jaar was, verliet hij de school zonder zijn humaniora te hebben beëindigd. 

Op een middag kwam Karel nogal gejaagd thuis. Moeder Mathilde had een karige tafel gedekt; 

in ’t midden stond een kom gestampte patatten, daarnaast een blauw kommeke welriekende 

ajuinsaus en de haring lag te kiskassen in de pan met wat schaarse boter erin. Karel kreeg het 

water in de mond. “Karel, tante Roos en ik hadden geluk, ’t was de laatste haring in de vismijn, 

ik geloof dat heel Sint-Niklaas vandaag panharing eet.” Mathilde ging naar de kast en nam ’n 

brief. “De facteur heeft ’n brief voor u afgegeven, ge moet morgen op het Arbeidsambt komen, ik 

denk dat ge zult moeten gaan werken!” Tante Roos zegt: “dat Karel maar oppast en wat beleefd 

is tegen die heren.” “Ja manneke, ge moet zo niet kijken, die smeerlappen zouden u naar 

Duitsland durven sturen!” “Moeder, maak u geen zorgen, dat zal daar niet zulke vaart lopen.” Op 

het vermelde uur stond Karel aan te schuiven in de gang van het Arbeidsambt. De dienst 

draaide op volle toeren. Het viel Karel nog betrekkelijk mee, hij werd helemaal niet verplicht 

om de hielen tegen elkaar te kletsen, noch om de Hitlergroet te brengen. Een bediende en 

stadsgenoot toonde zich zelfs van zijn vriendelijkste kant. Karel dacht, dat kan toch moeilijk ’n 

landverrader zijn. Toen hij aan de beurt was werd hij eenvoudig meegedeeld dat hij zich de dag 

daarop moest aanmelden als bediende bij de scheepswerf Boel in Temse. Wat een verrassing. 

Voor moeder Mathilde betekende het een pak van haar hart. Gelukkig was de blonde jongeman 

overgeschakeld van ’n trottinette naar ’n okkasiefiets. ’s Anderendaags, 23 september, fietste de 

belhamel van de Tabakstraat behendig om de Paterskerk heen, goed oplettend voor de 

stoomtram die uit de richting Doel kwam. In volle snelheid vloog hij door de Breedstraat, reed 

over het hobbelige fietspad tot voorbij Hoogkameren om zich vervolgens op een heuvelachtig 

parcours te begeven. De zwaar hijgende en zwetende fijne jongen op de rammelende fiets 

bemerkte tot overmaat van ramp dat zijn remmen het niet zo goed deden. Eindelijk kreeg onze 

vermoeide gast de Scheldegemeente Temse in zicht. In het centrum van het dorp sloeg hij op 

de manier van een volwaardige renner linksaf, ging de helling beneden, vloog in razende 

snelheid de markt over, passeerde flitsend de kerk en bereikte de ingang van de scheepswerf – 

zonder ongelukken. In het portiershokje troonde baas Van Buynderen die hem bars de weg wees 

naar de bevoorradingsdienst. Zo belandde Karel dus op de Boelwerf die zich gespecialiseerd 

had in het bouwen van binnenschepen. De werf was volledig aan de Duitse oorlogsindustrie 



ondergeschikt gemaakt. Onze werkzoekende passeerde de scheepshellingen waarop de 

Rijnkasten al pijnlijk lagen te wachten op hun voltooiing. De klinkers en matteerders bewerkten 

de staalplaten blijkbaar met genoegen, het veroorzaakte een voor Karels oren oorverdovend 

lawaai – het liefst had hij watten in zijn oren gestopt. Hij zette zijn fiets tegen de muur van het 

magazijn. In de poort stond ’n redelijk grote heer, een vinnig zenuwachtig type met donker 

gladgekamd haar en klare vurige ogen. Karel had maar één oogopslag nodig om te beseffen dat 

die hier de wet zou stellen. Zonder ’n goeie dag begon hij nors: “U bent zeker Maes die van het 

Arbeidsambt gezonden is? Ga maar binnen, mijnheer Paul zal u aan het werk zetten.” Karel wist 

direkt waar de klepel hing. Het werk in het magazijn viel mee. De scheepsbouwers waren 

geklasseerd bij de zware beroepen en dat betekende dat zij een bijkomend rantsoen ontvingen 

van boter, brood en vlees – in vergelijking met de andere burgers een belangrijk voordeel. 

Bovendien kregen ze van de bevoorradingsdienst soms een bedeling kolen, vis, groenten en 

fietsbanden, maar over dit laatste was Karel niet te spreken. Toen hij daar enkele weken werkte 

maakte hij zich behoorlijk boos: “Stel je voor, ik was aangesteld om fietsbanden te bedelen aan 

het personeel. Ik als bediende kon daar echter géén aanspraak op maken, onbegrijpelijk genoeg, 

want ik reed alle dagen door regen en wind heen en terug van Sint-Niklaas naar Temse: samen 

16 kilometer! Mijn fietsbanden waren totaal versleten, ik moest lappen leggen tegen de 

binnenkant van mijn banden. Ik had er geen recht op, hoe ik het ook draaide of keerde. Michiels 

zei kortweg: ‘Neen mijnheer Maes, niet voor de bedienden!’ Ik begreep er niets van.  

Maar ja, hij beslist nu eenmaal over goed en kwaad. In het magazijn werkten ze met vier 

bedienden. Ik sloot al vlug vriendschap met Roger De Graaf van Temse die mij in mijn oor 

gefluisterd had: ‘Karel, voor Michiels moet ge oppassen, dat is ’n Vlaamse SS-er, ’n zwarte, privé 

secretaris van Jefke Boel de grote baas, ook ’n zwarte en niet uit idealisme maar voor het geld!” 

Karel was een gewaarschuwde man. 

 

 

Fragment uit:  ‘Het levensverhaal van een veldwerker’ (pagina 20) 

Dit fragment werd in samenspraak met Trees Heirbaut en Jef Maes geselecteerd voor Klinkers uit het boek van 

Karel Heirbaut: Het levensverhaal van een veldwerker. Dit is het verhaal van een volksjongen uit de 

Tabakstraat in Sint-Niklaas die in de ban raakt van de gebeurtenissen rondom hem. Een verhaal over Karel 

Maes die als schooljongen actief was in het kamp van de witte, als jong bediende uitgenodigd werd om zich bij 

de weerstand aan te sluiten, werkte op het stadhuis in de boekerij, in de waterdienst tewerk gesteld werd, 

syndicaal actief was en een vredesactivist van het eerste uur was. De auteur van het boek, Karel Heirbaut, is 



bekend geworden voor zijn strijd tegen sociaal onrecht. Hij lag mee aan de basis van een belangrijke beweging 

van strijdsyndicalisten in het Waasland. Met zijn theaterstukken, boeken en foto’s verspreidde hij zijn 

maatschappijkritisch gedachtegoed. In 2001 overleed Heirbaut aan longvlieskanker. Hij werd 73 jaar en liet een 

belangrijk oeuvre na, waarin hij een deel van de sociale geschiedenis in het Waasland vastlegde. Alle info over 

deze boeiende auteur vindt u hier (www.karelheirbaut.be). 

http://www.karelheirbaut.be/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=2

