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Beste lezers,

 

Onze medewerker Marc Gillisjans heeft zich met dit tijdschrift weer eens overtroffen.

Hij heeft de kroniek geschreven van zijn dorp “Wolvertem” tijdens de woelige jaren van de eerste wereldoorlog. 

Een verhaal van gewone mensen die leefden in een dorp bezet door “Den Duits”.

 

Deze dorpsgeschiedenis is gedocumenteerd met unieke affiches, foto’s en documenten.

Zaken die we uit archieven haalden en die we ook mochten ontvangen van ettelijke schenkers tijdens onze zoektocht naar 

informatie over deze illustere periode.

De volledige collectie kan U komen bewonderen tijdens onze tentoonstelling “Meise herdenkt de Groote Oorlog” die 

doorgaat in het administratief centrum van de gemeente.

Als u denkt dat wij hiermee een streep onder de reeds vele activiteiten rond de herdenking van WO1 trekken, dan denkt U 

verkeerd. Er komt nog …

Veel leesplezier,

Jan Verbelen

Voorzitter

 

 

 

Is erfgoed ook iets dat jij belangrijk en waardevol acht? Wil je ons een steuntje in de rug geven?

Wel, kom dan ook als lid bij onze kring en help ons de waardevolle zaken van gisteren door te geven aan allen die na ons komen…

Hoe?                                
GEWOON LID:   stort € 20 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres

of nog beter:

STEUNEND LID: stort € 40 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres.

En samen zorgen we dat ons gezamenlijk verleden niet vergeten zal worden.



…

Georges t’Kint                                  Eugene Van den Bruel                                 Jan Huysegoms
– – –





t’Kint

 

 

 

t’Kint

1  Gemeentehuis Wolvertem: gemeenteraads-
verslagen 1903-1918 folio 203. 
2  Algemeen Rijksarchief Brussel en Archief 
Aartsbisdom Mechelen: pastoorsverslagen aan het 
bisdom en aan de deken: pastoors Finoulst van 
Wolvertem, Schuermans van Meuzegem, Lamot 
van Imde en Van Opstal van Rossem. 

“

3  Een andere bron spreekt van dokter Van den 
Bruel, burgemeester t’Kint en veldwachter Van 
Campenhout die zich aan de Duitse commandant 
aan de ingang van het dorp presenteerden en zich 
als gijzelaar stelden om de gemeente en de 
bevolking te sparen: archief gemeentehuis 
Wolvertem, doos 295. 
4  Geschiedenis van Wolvertem door t’Kint en 
Verhasselt; dagboek van zuster Françoise van het 
Ursulinenklooster te Londerzeel; 1914-1918 in 
Londerzeel en Noordwest-Brabant door L. De 
Bondt en F. Hellemans. 
5  Uit: de Gentenaar dd. 24.09.1914. 



”

was gesignaleerd, trekken massa’s Duitse 

“ ”

t’Kint

tot ’s avonds laat 



6  Een deel der familie Goethals vinden we vanaf 
10 september 1914 tot maart 1915 in Gent 
vermeld, rue de Bruges 25. Daarna zijn ze terug op 
hun kasteel gekomen. 

–

t’Kint

7  Gemeentehuis Wolvertem: doos 290. 



tot ‘s anderendaags 

t’

8  Uit: de Nieuwe Gazet, Gazette van Gent en Le 
Matin dd. 28.08.1914; het Volk en la Flandre 
Libérale dd. 29.08.1914, welke laatste titelt: 
l’Odysée de M. ’t Kint. 



Twee dagen later marcheert vanaf ’s morgens een 

9  Gebied (en straat) in Steenhuffel, grenzend aan 
ongeveer halverwege de verbinding Slozen – 
Rossem. 

tot ’s maandags



‘s Anderendaags is ook het centrum van 

Deze laatste wordt ’s anderendaags aangehouden 





maar de dokter kon een dag uitstel bekomen en ’s 

10  Uit: het Morgenblad en het Fondsenblad dd. 18 
en 19.09.1914; de Scheldegalm, het Weekblad van 
Maldegem en de Vooruit dd. 20.09.1914, onder de 
titel: de inwoners van Wolverthem verjaagd. 

en ’s anderendaags 

11  Volgens La Flandre Libérale van 22.09.1914 
waren het er 400.  
12  Volgens de Nederlandse krant de Grondwet dd. 
29.09.1914. 





uitstallen van foto’s van het Belgisch koningspaar, 

p schoolfoto’s uit di

13  Aan de Zivilkommissar te Brussel wordt op 
28.02.1917 gemeld dat alle vernielde huizen terug 
zijn opgebouwd: Gemeentehuis Wolvertem: 
register C.A. 1917. 

t’Kint

“

en Jan zou vervolgens Louis’ 

”

14  Vluchtelingen dienden zich te melden in de 
Groenpoort te Grimbergen waar ze inlichtingen 
kregen om naar Holland te kunnen vluchten. Van 
Eeckhout alias Paille uit de Mierennest is tot aan 
de grens geraak,t maar dan moeten terugkeren. 



 

 

 

 

“ ”

 

… in bewaring te 

“ ”
“

” “ ”
t’Kint

doen en p.v.’s uitschrijven

soort burgerwacht ingesteld die ’s nachts 

15  ARA: BE-A0510 – I 446, Rapport général sur le 
fonctionnement et les opérations de la CNSA – le 
département alimentation, tome I en tome IV: 
1921, annexes 38-40: provinciale commissie 
Brabant, inspectierapporten en gedetailleerde 
tabellen van distributie aan de gemeenten. 



g, verwarming, medicamenten,…

t’Kint

… 

16  Zie ook het artikel rond de geschiedenis van dit 
Neromhof in Berla nr. 111, februari 2016. 



17 Ze krijgt hiervoor menige dankbriefjes van de 
soldaten en hun echtgenotes. 

18 Jef van Bamis, Joseph Maes, August Van der 
Perre, Louis De Wit, Benoit Kiekens, Jean 
Kerremans, Frans Peeters, Frans Moerenhout, 
Auguste Spinnael, Edward De Schacht, Charles 
Van Hoeck, Jan Verbruggen, Joseph Van 
Hemelrijck, Gustaaf Van der Zypen, Joseph 
Thomas, Frans Van Ossel, Jef Van den Troost, 
Auguste De Wit, Joseph Van Aken en Frans 
Antoon Verstappen. Deze laatste ontbreekt op de 
lijsten vanaf 1916. Worden ook nog sporadisch 
vermeld Constant Van Erom, Jan Baptist Bogaerts 
en Jan Sas uit Meuzegem, Polydore Scheirlinck, en 
Philippe Kerremans uit Wolvertem. Waarschijnlijk 
kregen zij zendingen van andere organisaties bv. 
de Ursulinen, de gemeente. 
19 Aan sekretaris Eyckmans, aan de heer E. 
Goethals, aan Mademoiselle Goethals, aan de vijf 
parochies, aan het comiteit der krijgsgevangenen 
van Wolvertem, aan la cantine du soldat 
prisonnier, aan de gemeente Wolvertem. 



t’Kint

“

”



klasfoto’s met de Belgische vlag een hulde aan Amerika omwille van de voedselhulp van de Commission 



“ ”

… alles 

In de p.v.’s van onze veldwachter Van 

,…

20  Gemeentehuis Wolvertem: archief, doos 290. 
21  In februari bestaande uit burgemeester t’Kint, 
schepenen Huysegoms en Van den Bruel en 
secretaris Eyckmans; in april samengesteld uit 
t’Kint, Van den Bruel en Eyckmans. 

“ ”

22  Een andere bron zegt dan weer dat dit gekomen 
is door een anonieme brief uit mei 1915 aan de 
Duitse autoriteiten waarin geschreven stond dat 
Kint op 23 augustus de Duitsers verraden had door 
hun posities aan de Belgische troepen door te 
geven: archief gemeentehuis Wolvertem, doos 
295. 



–









–

23  Gemeentehuis Wolvertem: archief, gemeente-
raadsverslagen 1903-1918. 





toen bezet hadden… (verzameling Leo 



Troost werd op 12.03.1916 ‘s nachts 
“betrapt” en kreeg de keuze tussen 5 
Mark boete of twee dagen gevangenis…









De Duitsers begonnen eind ’16, begin ‘17 

24  Mondelinge mededeling van de weduwe Raes 
uit Rossem. 





t’Kint





“ ”







“ ”

’s Ander











t’Kint

 

 

 

 

25  Archief Gemeentehuis Wolvertem, doos 295.  



–



Een degelijke werking van onze VZW garanderen, het kost allemaal handenvol geld.

En het lidgeld alleen dekt deze kosten natuurlijk niet.

Daarom zijn we onze sponsors, die ons financieel en logistiek willen steunen, zeer erkentelijk.

 

Interesse om ons gezamenlijk erfgoed ook een hart onder de riem te steken?
Of gewoon te tonen dat je de doelstelling van onze kring een warm hart toedraagt?
Neem dan gerust contact op met ons via erfgoedberla@live.com

Als sponsor word je een heel jaar lang op onze website, in al onze publicaties en in al onze 

nieuwsbrieven en flyers vermeld. En die hebben momenteel een oplage hebben van meer dan 

1300 emailadressen.

Bijkomend worden er tot 300 papieren exemplaren van dit alles bij vrije beroepen, rusthuizen, culturele 

centra, in het gemeentehuis en bibliotheek enz. verspreid.

Vanaf een sponsoring van € 100 is de sponsor vrij om een banner of een reclamebord op een van onze 

jaarlijkse evenementen te zetten. We vragen wel dat de sponsor dan zelf instaat voor de aanlevering en 

de plaatsing. En ter info: tijdens het jongste evenement - de opendeurdag van het “oud-gemeentehuis 

van Wolvertem” - waren er maar liefst 600 bezoekers!

Als kers op de taart wordt bij sponsoring de opmaak gratis door onze graficus gedaan, eventueel 

wordt er ook een rechtstreekse doorklikmogelijkheid of QR       naar jouw eigen website voorzien. 

We leveren natuurlijk een betalingsattest af dat je voor inbreng in de algemene onkosten van jouw 

bedrijf kan gebruiken.

Jan, Dirk, Hedwig

Het Berla-sponsorteam.

Bezoek onze Facebook pagina, 
je vindt ze op https://www.facebook.com/erfgoedberla



BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.be

5de

generatie

DAKWERKEN
LANIN W.
Begonialaan 10
1853 Strombeek-Bever

email: willem.lanin@skynet.be
Tel./Fax: 02 267 83 06

Café OSSEL-STAR

Bij Nico & Sofie
Kasteelstraat 12
1785 OSSEL (Brussegem)
052 57 01 60

Openingsuren:
Ma-zat vanaf 10u
Zondag vanaf 8u (Periode April – September)
Zondag vanaf 8u30 (Periode Oktober – Maart)
GESLOTEN op woensdag



•  Bouwhistorisch onderzoek
•  Materiaaltechnisch onderzoek
•  Diagnostisch onderzoek
•  Restauratiebestekken
•  Waardestellingen
•  Beheersplannen
•  CHE rapporten
•  Laboanalysen
•  Georadar
•  Dendrochronologie
•  3D scanning

Mechelen. Hof van Palermo (15de eeuw). Voormalige residentie van
Jan II Carondelet, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen. 
Project in uitvoering 2016.

Johan Grootaers
E R F G O E D E X P E R T I S E

Johan Grootaers Erfgoedexpertise comm. v.
Fonteinstraat 38, B-3050 Oud-Heverlee
www.johangrootaers-erfgoedexpertise.be
e-mail: monumentae@ymail.com  •  Tel.  0492 65 64 38

Meditation is not escaping from life, it is escaping into life     O S H O

Uit sympathie 

Lid van de Raad van Bestuur Berla

keuken open van 12u tot 22u 
dinsdag en woensdag gesloten - open op feestdagen

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

Tel: 02/269.91.02
E-mail: van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

Bij S-Line Fitness werken we met een uitrusting van de hoogste en beste kwaliteit.
We helpen je om je doel te bereiken naar een gezonde en fitte levensstijl.

BRENG ONS EEN BEZOEKJE

S-Line Fitness
Brusselsesteenweg 58b
1860 Meise

Tel: +32 470 93 92 72
Email: info@slinefitness.be

Maandag   16:00 - 22:00
Di-Wo-Do-Vr   07:00 - 14:00 | 16:00 - 22:00
Zaterdag - Zondag  09:00 - 16:00
Feestdagen   09:00 - 14:00



Vestiging Wolvertem
VEILINGLAAN 12 - 1861 WOLVERTEM
T.+ 32 2 269 33 02
wim.van.campenhout@verz.kbc.be
https://www.kbcagent.be/zvc

Vestiging Londerzeel
MECHELSESTRAAT 20 - 1840 LONDERZEEL
T.+ 32 52 30 33 58
wim.van.campenhout@verz.kbc.be
https://www.kbcagent.be/zvc

BRUSSELSESTEENWEG 19 - 1860 MEISE                                Tel: + 32 2 272 72 00              Fax: 02 272 72 01

meise1@kbc.be

KBC BANK MEISE


