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Beste,
 

dit nummer van ons tijdschrift begint traditioneel met een dankwoord aan allen die ons het voorbije jaar 

steunden. Iedereen in onze kring werkt belangeloos en vrijwillig, hard en met veel inzet, maar materiële 

(en morele) ondersteuning appreciëren we altijd heel erg. En de mensen die ons daarbij extra steunden worden 

dus traditioneel jaarlijks nog eens bij naam in de bloemetjes gezet.

Misschien het ogenblik om te tonen dat ook jij een hart voor ons gezamenlijk erfgoed hebt?
 

Zoals al aangekondigd, gaat Berla dit jaar bijzondere aandacht besteden aan de herdenking van de eerste 

wereldoorlog, een ellende die net een eeuw geleden eindigde.

Er verschijnen dus extra-artikels rond dit onderwerp, wat niet wil zeggen dat we het overige erfgoed uit het 

oog verliezen… En u mag ook al uitkijken naar onze tentoonstelling (en nog veel meer) over WO1, die in het 

najaar zal georganiseerd worden.

 

Constructieve hulp, van welke aard ook, kunnen we steeds gebruiken en blijft erg welkom.

De gemeente en de cultuurraad zijn heel erg behulpzaam, maar de ware schatkamer van informatie over die 

periode ligt nog altijd bij de bevolking van hier.

Dus als u nog foto’s, voorwerpen, verhalen,… over die periode in onze gemeente heeft, contacteer ons dan 
alsjeblief: er moet nog veel interessants op zolders en in oude koekendozen liggen te slapen!
 

En om af te ronden: namens alle mensen in de Raad van Bestuur: het allerbeste voor jullie en allen die jullie 

dierbaar zijn, dat het een aangenaam jaar moge worden…

 

Eric Van Baelen,

ondervoorzitter.

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.





1  De leerplicht werd in België in mei 1914 opgelegd. 
2  Hij was schoolmeester te Rossem van 1885 tot 
1920, waar hij zijn vader opvolgde. 

3  Waarschijnlijk volgde hij er lessen in de 
tuinbouwschool en werkte als tuinman in de 
orangerie en moestuin van het Château du Rond-
Chêne (bewoond tot 1914 door de schatrijke 
aangenomen dochter van Georges Montefiore-Levi), 
het was gekend voor zijn bloementuin waar hij met 
zaden kon experimenteren.  
 



4  Waarschijnlijk te Vilvoorde. 
5  Na hun opleiding verschenen zij in januari 1915 
aan het front. Onze streek was toen reeds bezet zodat 
deze jongens niet meer weggeraakten. 
6  Op 20 augustus lag het 1e Eskadron von Wedel van 
het 3e Ulanen-Regiment van de 2e Kavallerie-
Division in bivak te Wolvertem (uit: Die Deutsche 
Kavallerie in Belgien und Frankreich 1914, blz. 31 
door M. von Poseck). 



7  Geschiedenis van Wolvertem door t’ Kint, 
Verhasselt en Lefèvre, blz. 647. Deze slag wordt 
beschreven in het Bulletin Belge des Sciences 
Militaires: deel II, n° 3 van 09/1926. Zie ook Le Soir 
van 25.08.1933 (Le Combat d’ Impden door majoor 
L. Tasnier). 
In feite is “de Slag van Imde” een verkeerde 
vertaling van “Le Combat d’ Impden”. Van een slag 
spreekt men slechts als alle middelen ontplooid zijn 
geworden, bijv. de slag aan de Yzer; een 
schermutseling is dan weer een gebeuren tussen 
voorposten of kleine groepjes soldaten. We zouden 
hier te Imde eerder moeten spreken van “de 
Gevechten van Imde”.  
8  Archief van het bisdom: oorlogsverslagen WO1: 
parochie Rossem door pastoor Van Opstal. 
9  Kwartier Koningin Elisabeth, blok 6C – 
Everestraat 1 te 1140 Brussel: dossier Denil. 

10  Nochtans staat in zijn Livret de mobilisation 
“entrée à l’armée le 02.01.1915”! Hij is dus 
vertrokken op een moment dat Brabant en Antwerpen 
niet meer in het etappengebied gelegen waren; dus 
minder kontrole onderweg. 
Logischerwijze zal hij wel de kortste weg genomen 
hebben naar de Hollandse grens. Dus van Rossem 
over Steenhuffel, Malderen, ergens de Schelde over 
en vandaar naar Sint-Niklaas. Van hieruit was de 
kortste weg naar de grens richting De Clinge en zo 
naar Hulst, waar een vluchtelingenkamp was. In 
Terneuzen kon men bij de Belgische consul een biljet 
krijgen om de Schelde over te steken en zo verder 
naar Vlissingen om een paspoort voor Engeland te 
verkrijgen. Zo arriveerde hij waarschijnlijk in 
Folkestone waar de binnenkomende vrijwilligers 
werden opgevangen om doorgestuurd te worden naar 
Frankrijk waar ze dan op de Citadel van Calais een 
eerste verhoor, doktersonderzoek, vaccinatie,… 
ondergingen, tekenden voor oorlogsvrijwilliger en 
“apte pour le service” werden verklaard. Ze werden 
ingekwartierd in de nog niet afgewerkte Nouvelle 
Mairie wat er op neerkwam dat ze een slaapplaats 
werden toegewezen met half-rot stro en vol luizen… 
verder niets: geen bestek, geen uitrusting, geen eten 
en drinken, niets! En daarna ging het per stoomboot 
naar Cherbourg en met de trein naar Le Mans. 
11  We reconstrueerden zijn reisweg aan de hand van 
een verslag nagelaten door Frans Van der Veken uit 
Nieuwenrode die dezelfde week als Philemon was 
vertrokken, evenals hem dezelfde dag aankwam in 
Parigné en eveneens dezelfde dag van hieruit vertrok 
met de trein naar het front: eindstation Adinkerke. 
12  Gemeentearchief Wolvertem, doos 310: militairen 
1870-1914. 



13  Deze 4e Legerafdeling onder luitenant-generaal 
Michel was een overwegend Franstalige divisie en 
verbleef van eind 1914 tot begin 1917 in het 
noordelijk deel van het Yzerfront met kantonnement 
in Wulpen. In mei-juni 1917 was de divisie actief in 
de sector Steenstrate en in april 1918 vocht ze mee in 
de omgeving Merkem. Ze werd eveneens ingezet bij 
het bevrijdingsoffensief in september 1918, stond van 
14 tot 31 oktober 1918 in eerste linie en van 01 tot 11 
november 1918 in reserve. 
14  L.K. = Legerkorps; T.A.G. = Troupes des 
Auxiliaires du Génie. 
Het 8e Linie werd ook het 8e Piotten genoemd. 
15  Uit andere gegevens in zijn militair dossier blijkt 
dan weer dat hij al op 02.02.1915 in Parigné 
arriveerde, dat hij op 04.02.1915 “en service actif” 
werd gesteld en dat hij reeds op 04.06.1915 “op ’t 
front” kwam. 
16  Van deze Georgette zal hij ook nog op 01.08.1915 
vanuit Le Mans een briefkaart ontvangen. In 
december 1914 was in Le Havre een Bureau de 
Correspondence opgericht: brieven voor het bezette 
België gingen via Engeland en Nederland. 



17  De nachten hadden een dubbele betekenis aan het 
front. Enerzijds was dit het meest gevaarlijke 
moment om verrast te worden door Duitse 
patrouilles, maar anderzijds bood de nacht de 
broodnodige bescherming voor de uitvoering van 
allerhande veldwerken op gevaarlijke plaatsen, voor 
de aflossingen en voor de uitvoering van eigen 
patrouilles. 
18  in Parigné l’ Evêque. 

19  (Linie)Regiment = 4 bataljons; bataljon = 4 
compagnies; 1 compagnie = ongeveer 120 soldaten. 
20  Een vaste regel was er niet, men paste zich aan 
aan de omstandigheden: hoe rustiger de sector, hoe 
langer men in de loopgraven diende te blijven. 10 m 
voor de loopgraven dienden ze massa’s 
pinnekesdraad te spannen en zakjes vullen gebeurde 
in de derde lijn.  
21  In zijn militair dossier is een fout in de datum 
geslopen want er wordt ook 12.08.1916 opgegeven! 



22  Vele van hun gevechtsposten lagen midden in het 
onder water gezette gebied in ruïnes of op 
opgehoopte grond, slechts te bereiken langs houten 
loopbruggetjes. 

23  Om aan de verveling en moedeloosheid te 
ontsnappen werden ze tijdens hun rustperiode achter 
het front onderworpen aan oefeningen, inspecties, 
dagmarsen, voetbalwedstrijden, allerhande 
klussen,… Maar omdat boven aangehaalde 
maatregelen niet volstonden, werden vanaf 1916 
klassen georganiseerd om de analfabeten te leren 
lezen en schrijven. Ook werden er vanaf 1917 
taalcursussen Nederlands, Frans en Engels gegeven. 
De scheiding van hun familie viel velen enorm zwaar 
en er was groot misnoegen over de voedselschaarste. 
De soldaten kregen alleen nog taaie rijstbollen, vlees 
uit blik en bonen. 
Franse en Engelse vrouwen zonden hen kleine pakjes 
met nuttige zaken (chocolade, tabak, talk, kousen, 
sjaals,…) vergezeld van hun adres en met de vraag 
om iets terug te schrijven. Alzo ontstonden de 
zogenaamde “marraines”. Belgische en buitenlandse 
frontblaadjes maakten in hun uitgaven plaats om de 
namen van soldaten en de adressen van potentiële 
marraines te publiceren. Gelukkigen onder hen, 
waaronder Philemon, mochten tijdens hun congé 
zelfs bij hun oorlogsmeter op bezoek; en ze stuurden 
soms een persoonlijke uitnodiging hiervoor vergezeld 
van een ticket om de reiskosten te betalen. 



24  Zie hoger. 
25  Hier diende hij opnieuw loopgrachten te 
verstevigen, op wacht naar vooruitgeschoven posten 
te gaan maar door de sneeuw en de modderbrij zakte 
stilaan zijn moraal weg. 



26  Is dit soms een beschuldiging wegens defaitisme? 
of wegens demoralisatie? Hierdoor verloor hij twaalf 
dagen soldij en werd opgesloten in een of ander kot. 
27  Deze waren het felst in de 4e Legerdivisie. In alle 
bataljons waren als gevolg van de voortdurende 
vernederingen door het officierenkader 
Vlaamsgezinde cellen opgericht geworden en 
waarschijnlijk was Philemon ook lid ervan. 
28  “Den besten soldaat en Vlaming die er ooit in ’t 
leger geweest is” (uit een brief van Philemon). 



29  Grote rust betekende een verplaatsing van gans 
het regiment tot 15-20 km achter het front. Hier 
dienden ze dan tegen hun zin nog vele 
gevechtsoefeningen, lange marsen, diverse 
inspecties, dril, turnen, persoonlijke hygiëne, reinigen 
van de uitrusting en wapens, schietoefeningen, 
oefening op verdedigen en aanvallen van een 
loopgraaf,… te ondergaan. Daarna vertrokken ze 
naar hun nieuwe sector. 
30  Dit is Saint-Pé de Bigorre, een dorpje in de 
omgeving van Lourdes, van waaruit correspondentie 
met Philemon gevoerd werd door zijn oorlogsmeter 
Andréa. In Le Havre was een Bureau de 
Correspondance Belge gevestigd en van hieruit 
vertrok de gecensureerde post naar Nederland om 
van hieruit over de grens gesmokkeld te worden tot 
bij de geadresseerde. 
31  Hij wordt onder D 263 – 7 vermeld in de 
Belgische Standaard van 13.09.1917 en 30.10.1917 
bij de uitslagen van het Raadselhoekje, waarin we 
lezen dat hij een aantal sigaren had gewonnen. 

32  Zie postkaarten Belgisch Leger te Lourdes: 
Militaire Lourdesbedevaart n° 9: 26.01.1917; n° 49: 
27.10.1917; n° 50: 02.11.1917 (hierop staat Philemon 
aangeduid met een kruisje, 1e rij staand, 5e van links) 
en een kaart verstuurd uit Gommerville van Gaston 
Peeters (Z 302 68 Bte) die aan Philemon (Z 178 7e 
Cie) vraagt wanneer hij naar St. Pé trekt. 
Lourdesreizen werden vanaf juli 1916 ingelegd met 
gratis trein tot ginder en kostten daarna 3,50 fr per 
dag voor slapen en eten. In het hotel Saint-Louis de 
France was het Soldatenheerd oftewel het Foyer du 
Soldat gevestigd. 
33  Brieven afkomstig uit de missiepost te Hong-
Kong, Happy Valley 81 – Sing Woo Road. 



34  Al bij al was het geweld aan het front, en zeker in 
de winter, beperkt door een zeker structureel 
munitietekort in combinatie met de defensieve 
militaire strategie van koning Albert. Geweld van de 
ene partij riep altijd geweld van de andere op. Men 
probeerde dus mekaar zoveel mogelijk te ontzien. 
35  De oorlogsvrijwilligers hadden een verbintenis 
aangegaan voor de duur van de oorlog en deze 
verbintenis zou slechts eindigen op het ogenblik dat 
de vrede definitief was. Dus van afzwaaien was er 
nog geen sprake. 



36  “MortMille” schrijft hij en “en toen wij er 
kwamen stierf er één en toen heette het dorp Mort et 
un Mille”. 
37  Het betreft hier de vader van Renaat De Rudder, 
deze laatste was een kameraad van Philemon, 
eveneens uit het 8e Linie - maar het 3e Bataljon. 
38  Volgens het verdrag van Versailles werd een 
bezettingsleger (“Wacht aan den Rijn”), waaronder 

ook Belgische soldaten, in Duitsland opgesteld om 
tot 28.06.1919 paraat blijven voor eventuele 
hervatting van de strijd. Aan deze militaire bezetting 
van het Rijnland kwam op 30.11.1919 een einde. 





39  Voor de eerste frontstreep diende men twaalf 
maanden front gedaan te hebben; de volgende 
frontstrepen stonden voor zes maanden frontdienst. 
Na het verkrijgen van een frontstreep kreeg de 
soldaat een aanzienlijke soldijverhoging. 
Vanaf 1917 had hij recht op een oorlogsvergoeding, 
berekend per dag in de loopgraven. Dit 
soldijsupplement werd gedeeltelijk gestort in de 
afzwaaikas, een soort spaarboekje waarvan het saldo 
werd uitgekeerd bij zijn demobilisatie. 
Vanaf hun 45 jaar leverden de frontstrepen een 
driemaandelijks uitbetaalde rente op, afhankelijk van 
het aantal frontstrepen: met andere woorden het 
aantal frontstrepen bepaalde de hoogte van het 
militair pensioen. 
40  Hij had ook nog recht op de Medaille van de 
Strijder-Vrijwilliger. Voor het Oorlogskruis: zie het 
Staatsblad dd. 13 en 14.09.1920 blz. 7000-7001. 
41  Vuurkaart 108/219. De houder van een vuurkaart 
genoot 75 % korting op de trein en op 
geneesmiddelen, had recht op gratis consultatie bij 
dokters aangesteld door het leger,… Hij wordt 
vermeld in het Guldenboek der Vuurkaart: boekdeel 
34-35 blz. 276. Hierin vonden we dat Petrus Van 
Hemelrijck en Frans J.M. Bogemans, beiden ook uit 
Wolvertem, eveneens dienst deden bij het 8e Linie. 
Hij vroeg deze kaart aan op 05.05.1933 langs het 
verbond der VOS-sen en we weten uit die aanvraag 
dat hij ook niet gekwetst is geweest. 

42  De idee voor de oprichting van een 
oudstrijdersbond werd voor het eerst geopperd in 
maart 1917 door Jozef Verduyn (1884-1936) en de 
leiding van de Frontbeweging. Omdat het tot mei 
1919 duurde eer Verduyn werd gedemobiliseerd en 
uit Frankrijk terugkwam werd het Verbond der 
Vlaamse Oud-Strijders daarna pas opgericht. Op 
06.04.1919 verschenen in Ons Vaderland de 
voorlopige en op 13.06.1919 de definitieve statuten 
van de Vlaamsche afdeling van den Nationalen Oud-
Strijdersbond. Het eerste nummer van “De VOS, tolk 
van den Vlaamschen Oud-Strijdersbond” verscheen 
op 01.08.1919. 
43  Waarschijnlijk Pieter Antoon Wijns, °Wolvertem 
16.07.1896, soldaat 1916-1919, woonachtig op den 
Dries. 



44  Mobilisatie-Zakboekje.  
45  Meestal werden deze kleren na het vertrek 
gedragen door de vader of een broer gezien men thuis 
steeds in het ongewisse bleef of de vertrokkene ooit 
zou terugkomen.  
46  Ingestelde begiftiging uit blijk van dankbaarheid 
ten gevolge van de wet van 01.06.1919 en voordele 
van oud-strijders.  



47  Gemeentehuis Wolvertem: doos 074.1(9) kieslijst 
1946. Door de krijgsauditeur op 20.03.1946 
ingeschreven op de lijst van epuratie inzake 
burgertrouw voor propaganda voeren en levenslang 
vervallen van rechten volgens art. 123 sexies van het 
Strafwetboek. 

48  Hij voelde zich te kort gedaan door de Belgische 
Staat die hem strafte om overtuigd Vlaming gebleven 
te zijn gedurende de periode 1940-1945… Hij, als 
oorlogsvrijwilliger, opgetrokken voor God en 
vaderland en overtuigd Vlaming geworden aan het 
front, werd in diskrediet gebracht door bepaalde 
elementen uit het dorp. De ware reden tot zijn 
afzetting is echter het gestook geweest om zijn post 
van secretaris van de C.O.O. te kunnen inpalmen. 



C' était un soir, sur un pont de l' Yser 
Un soldat belge, montait la faction 

Vint rencontrer, trois gardes militaires 
Parmi lesquels, se trouvait le roi Albert 

Qui vive-là ? cria la sentinelle 
Qui vive-là ? vous ne passerez pas 

Si vous passez, craignez ma baïonnette 
Retirez-vous, vous ne passerai pas, halte-là ! 

 

Le roi Albert mis sa main à sa poche 
Tiens lui dit-il et laisse-nous passer, 

Non, répondit la brave sentinelle 
L' argent n' est rien pour un vrai soldat belge 

Dans mon pays, je cultivais la terre, 
Dans mon pays, je gardais les moutons, 

Mais maintenant que suis militaire, 
Retirez-vous, vous ne passerai pas, halte-là! 

 

Le roi Albert dit à son capitaine 
Fusillons-le, c'est un mauvais sujet, 

Fusillons-le, passons-le par les armes, 
Fusillons-le, et puis nous passerons, 

Fusillez-moi, cria la sentinelle, 
Fusillez-moi, vous ne passerez pas,  

Si vous passez, craignez ma baïonnette! 
Retirez-vous, vous ne passerai pas, halte-là! 

 

Le lendemain, au grand conseil de guerre 
Le roi Albert, lui demanda son nom 
Tient lui dit-il, le prix de votre garde 
La croix d' honneur, et la décoration 

Que dira donc, ma bonne et tendre mère 
En me voyant, tout couvert de lauriers 

La croix d' honneur, pend à ma boutonnière 
Retirez-vous, vous ne passerez pas, halte-là! 
Retirez-vous, vous ne passerez pas, halte-là!



 

                                                           
1  Willem De Ridder, Dominique Hellinckx en Eric van 
Baelen. 
2  Jan Buyens, Willem De Ridder, Dominique 
Hellinckx, Eric Van Baelen en Raph Van den Steen. 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 



 



 

Lieve doden, 
wij komen vandaag u weer dankbaar begroeten 
want gij hebt ons de verlossing behaald, 
met uw kostbaar bloed onze vrijheid betaald. 
Wij bidden voor u en danken u zeer 
en we zeggen: nooit geen oorlog meer! 

                                                           
1  Zie in dit verband ook het artikel van Jo Van Assche: 
“90 jaar geleden!” in Eigen Schoon en de Brabander; jrg. 
87; nr. 3; juli – augustus 2004; blz. 447 – 450. 

 



 

 



 

                                                 
1  Ernest Claes, Ik en de Witte, Antwerpen-
Amsterdam, 1960, blz. 147. 



 

                                                 
2  Tempora mutantur, nos et mutamur in illis - De 
tijden veranderen onophoudelijk en wij met hen. 



 

                                                 
3  Jan De Maeyer, ‘De wending van de kerk naar het 
volk’ (1884-1926), De ascetische kerkvorst: Désiré-
Joseph Mercier (1851/1906-1926). ‘Apostolus Jesu 
Christi’, Het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 450 
jaar geschiedenis, deel II, 1802-2009, Antwerpen, 
2009, blz. 138-140. 



 

                                                 
4  Robrecht Boudens OMI, ‘De Kerk en de Vlaamse 
Beweging’, De Kerk in Vlaanderen - 
Momentopnamen, Averbode/Apeldoorn, 1994, blz. 
265-269. 

 
 

                                                 
5  Het Vlaamsch Nationaal Verbond of V.N.V. was 
een rechts-radicale (ook soms als fascistisch 
bestempelde) Vlaams-nationalistische partij, 
opgericht op 08.10.1933 door Staf de Clercq. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog collaboreerde ze officieel 
met de Duitse bezetter. Een klein deel keerde zich 
echter af van de collaboratie. 



 

                                                 
6  Professor (afkorting “prof.”) is in Nederland de 
aanspreektitel voor een hoogleraar, terwijl het in 
Vlaanderen de aanspreektitel is voor docenten aan 
een academische instelling (universiteit, hogescholen 
met masteropleiding). Zo worden in Vlaanderen 
zowel een docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon 
hoogleraar als buitengewoon hoogleraar met 
professor aangesproken. In Vlaanderen werden ook 
priester-leraars in colleges en seminaries professor 
genoemd. In het Frans kan professeur zowel 
hoogleraar als onderwijzer betekenen. In Nederland 
wordt de titel professor alleen verleend aan degenen 
die verbonden zijn aan een universiteit en daar de 
functie van hoogleraar vervullen. Het gebruik ervan 
is in andere gevallen dan ook onrechtmatig, dit in 
tegenstelling met Vlaanderen. 



 

                                                 
7  E-mail van Jaak Ockeley, historicus te Asse, op 
30.07.2015. 
8  Wies Moens werd geboren te Sint-Gillis-
Dendermonde op 28.01.1898. 
Tijdens zijn collegejaren werd hij lid van het 
Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond 
(AKVS). Van 1916 tot 1918 studeerde hij Germaanse 
filologie aan de vernederlandste universiteit te Gent. 
Wegens zijn activisme werd hij na WO I veroordeeld 
en verbleef hij tot maart 1921 in de gevangenis. Daar 
schreef hij meerdere dichtbundels. In 1931 was hij 
medeoprichter van het Verbond van Dietse 
Nationaalsolidaristen (Verdinaso). Ondertussen 
werkte hij mee aan verschillende tijdschriften. Hij 
brak met het Verdinaso in 1934 en zou zich van dan 
af profileren als invloedrijk theoreticus van het 
nationalisme in de Nederlanden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd hij directeur van Zender Brussel. 
Ofschoon hij zich in de oorlogsjaren had verzet tegen 
o.a. de anti-joodse excessen van de Duitsers, werd hij 
in 1947 bij verstek ter dood veroordeeld. Wies 
Moens nam de vlucht naar Nederlands-Limburg, 
waar hij leraar Nederlands werd aan een middelbare 
school. Wegens zijn nationalistische ingesteldheid 
werd en wordt hij tot vandaag vaak verguisd. Wies 
Moens overleed op 05.02.1982 in alle eenzaamheid 
te Neerbeek (Nederlands-Limburg). Vanaf 1987 
mocht de Stichting Wies Moens in Neerbeek geen 
jaardiensten meer houden voor de daar begraven 
Vlaamse nazi-collaborateur. Het bisdom Roermond 
had de stichting dit recht ontnomen op aandringen 
van burgemeester Albert van Goethem van Beek. 
Deze liet weten, dat hij massale bezoeken aan het 
graf zou aanmerken als demonstraties, waarvoor hij 
vervolgens geen vergunning zou verlenen wegens 
gevaar van verstoring van de openbare orde (Dagblad 
De Limburger/Limburgs Dagblad van 8 februari 
1987). Hoezeer de meningen omtrent Moens’ 
politieke gezindheid ook uiteen mogen lopen, zeker 
is dat hij in de geschiedenis van onze letterkunde van 
de 20e eeuw een blijvende plaats inneemt door de 
bezielende kracht, innerlijke waarachtigheid en 
taalschoonheid van zijn poëzie. (Wikipedia). 
9  André Demedts, ‘Moens, Wies, letterkundige en 
Vlaams-nationalist’, Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, deel 2, Tielt - Amsterdam, 1975, blz. 968-
970. 



 

                                                 
10  Jaak Ockeley, ‘Wies Moens in de jaren 1938-1944 
te Asse’, Ascania, 1, 1998, blz. 42-52. 
11  Deken M. De Strycker, ‘In Memoriam Frans 
Robberechts’, Pastoralia, beleids- en informatieblad 
Aartsbisdom Mechelen-Brussel, oktober 1986, blz. 
122. 
12  Robrecht Boudens OMI, ‘Kerkelijke hiërarchie en 
Duitse bezetting 1940-1944’, De Kerk in Vlaanderen 
- Momentopnamen, Averbode/Apeldoorn, 1994, blz. 
373-378. 



 

                                                 
13  Register der Beraadslagingen van ’t Kerkbestuur 
en Bureel der Kerkmeesters der Sint-Stefaanskerk te 
Nederockerzeel, begonnen op ‘1 April 1930’ door 
Dominicus Mertens (1874-1933), pastoor aldaar van 
1928 tot aan zijn overlijden. Het verslagboek berust 
in het archief van de kerkfabriek op de pastorie. 



 

                                                 
14  Franciscus Josephus Martinus Raeymaekers werd 
geboren te Nederokkerzeel op 11.01.1878 als zoon 
van hoofdonderwijzer en gemeenteontvanger Joannes 
Victor Raeymaekers en Catharina Deconinck. 
Franciscus Raeymaekers werd op 24.05.1902 tot 
priester gewijd om vervolgens leraar te worden aan 
het Sint-Pieterscollege te Jette. Vanaf 1933 was hij 
pastoor te Meise. Hij bleef dat tot 1944, toen hij 
geestelijk directeur werd aan het Instituut Sint-
Augustinus te Jette. Priester Raeymaekers overleed te 
Brussel op 16 januari 1956. (Odis-databank) 
 

 

                                                 
15  Clement Jan Louis Peeters werd geboren te 
Nederokkerzeel op 12.05.1922 als zoon van Jules 
Cornelis Peeters en Johanna Maria Poedts 
(Biststraat/Dorpsstraat). Op 13.04.1947 ontving hij in 
Mechelen de priesterwijding, waarna hij enige tijd 
leraar was aan het Sint-Pieterscollege te Ukkel. 
Vanaf 01.09.1947 studeerde Louis Peeters aan de 
Katholieke Universiteit Leuven, waar hij het diploma 
van kandidaat wetenschappen voorbereidend tot 
artsenijbereidkunde en van landbouwingenieur 
behaalde. Van 1952 tot 1967 was hij werkzaam aan 
het Sint-Jan-Berchmanscollege te Antwerpen, 
waarvan hij in de jaren 1967 tot 1982 ook directeur 
was. Daarnaast was hij vele jaren geestelijk leider 
van het Marialegioen. In 1982 werd Louis Peeters 
rector bij de Zusters van het Heilig Hart van Maria in 
’s-Gravenwezel. Hij overleed te Malle op 
01.07.1990. (Odis-databank) 
16  Binnen het bestek van dit artikel past het, ook 
enige aandacht te besteden aan een derde 
priesterzoon uit Nederokkerzeel: Karel Imbrechts, 
‘Charelke Ernoits’, passionist, zoon van Jan Baptist 
Imbrechts en Anna Maria Theresia Verhulst, 
woonachtig aan de Laarstraat (Hoog Laar). Geboren 
te Nederokkerzeel op 30.03.1926, deed hij op 
04.09.1944 zijn religieuze professie bij de 
passionisten in Kruishoutem. Op 26.03.1951 werd hij 
in Luik tot priester gewijd. Hierna ging Karel 
Imbrechts in Leuven klassieke talen studeren. Niet 



 

                                                                             
minder dan 45 jaar was hij leraar Latijn en Oudgrieks 
aan het college Hagelstein te Sint-Katelijne-Waver. 
In latere jaren was hij gebeten door de studie van het 
Nieuwgrieks. Zijn jaarlijkse vakantiereizen naar 
Griekenland besteedde hij aan het verwerven en 
uitbreiden van zijn kennis van de hedendaagse 
Griekse taal. Hieruit kwam de publicatie van een 
spraakkunst en een woordenboek van die taal voort. 
Pater Karel overleed op 08.02.2004 te Bonheiden en 
werd bijgezet in het familiegraf van zijn ouders op de 
begraafplaats in Nederokkerzeel. (Frans Damen CP, 
‘In memoriam P. Karel Imbrechts’, Het Teken, 
Bijlage, april 2004 (76), blz. 72. 
17  R. Van den Cruyce, ‘In memoriam E.H. Frans 
Robberechts’, De Asschenaar, Weekblad van 
publicitaire, opvoedende, wetenschappelijke en 
culturele aard, voor Asse en omgeving, 11.05.1986, 
blz. 1. 

                                                 
18  Door André Slegers, Frederik Wouterslaan 13b, 
vele jaren naaste buurman van de pastoor, aan de 
schrijver verteld op 01.07.2015. 
19  Getuigenis door Leo en Marcel Robberechts, 

 

. 



 

                                                                             
achterneven van de pastoor, te Wolvertem op 
13.07.2015. 
20  Persoonlijke herinneringen aan pastoor 
Robberechts door Maurice Bohets, Hoogveldbaan 15 
te Bertem, e-mail van 15.01.2014. Informatief 
gesprek op 07.07.2015. 

                                                 
21  Robertus Lucianus Mathijs, geboren te 
Nederokkerzeel op 30.05.1923, thans woonachtig in 
wzc Molenstee, Gemeenteplein 1 te Kampenhout. 
Was gehuwd met Simonne Imbrechts (+2014) (van 
‘Joinkes’). Luc Mathijs stamt uit een geslacht van 
schaliedekkers. Oudere Nederokkerzelenaren kennen 
hem als Luc van Octavie van Jef van Toinke Schoil. 
‘Schoil’ duidt op schaliedekker. Hij groeide op in de 
Driesstraat. Zie ook: ‘Kunstschilder-beeldhouwer 
Luc Mathijs, uit Berg’, De Haachtenaar/Ons Puts 
Weekblad, 14.05.1966, blz. 15. Eveneens: 
‘Heraanleg gemeenteplein in oktober van start - 
Kampenhouts Witloofboertje bracht ‘welstand’ in de 
gemeente’, De Streekkrant, ’t Klokske Haacht, 
09.09.1999, blz. 3. Voorts steunen we op een gesprek 
met Luc Mathijs op 19.06.2015. 



 

                                                 
22  ‘Don Camillo en de Kleine Wereld’ is de naam 
van de eerste van een serie satirische verhalenbundels 
over de vermakelijke verwikkelingen van een 
dorpspastoor, een communistische burgemeester en 
de rest van het dorp, geschreven door de journalist en 
schrijver Giovannino Guareschi. Deze boekenreeks 
werd ook verfilmd met Fernandel als de beroemde 
pastoor. (Wikipedia) 



 

 

                                                 
23  Dree Peremans sr., Naar de bronnen van de folk, 



 

                                                                             
Berchem, 2006, blz. 18-19. 
24  Getuigenissen door Hubert Boone, Jeanne en Theo 
Gielens op 04.08.2015. Tevens getuigenis door Jos 
Peremans (Antwerpen) per e-mail van 07.08.2015. E-
mails van Theo Gielens op 10 en 11.08. 2015. 
25  Het lof is de benaming voor een katholieke 
gebedsdienst met zang, waarbij het Allerheiligste (de 
heilige Hostie na de consecratie) aanbeden wordt. De 
gewoonte van het lof houden dateert uit de 13de eeuw 

                                                                             
en werd gedurende de volgende eeuwen wijd 
verspreid op zondagen en kerkelijke feestdagen. 
Gebruikelijke gezangen tijdens het lof waren de 
beroemde hymnen die worden toegeschreven aan 
Thomas van Aquino: Adoro te devote en Tantum 
Ergo. Het lof eindigde altijd met de zegen met het 
Allerheiligste. Na 1965 nam deze gewoonte op vele 
plaatsen af en verdween ze geheel uit de 
parochiekerken. (Wikipedia) 
26  Door André Gielens, Tiendeschuurstraat 78, aan 
de schrijver verteld op 16.07.2015. 



 

                                                 
27  Mededeling door Henri Vannoppen, historicus te 
Erps-Kwerps, op 30.06.2015 aan de schrijver van dit 
opstel. 
28  Jef Van Hoof, geboren te Berg op 28.07.1923, 
gehuwd met Justine Van Boxel (+2006), was van 
1944 tot 1982 koster in Berg, waar hij overleed op 
25.06.2011. Uitmuntend verteller en kenner van 
plaatselijke toestanden. Typeerde pastoor 
Robberechts als volgt: ‘één van de beste mensen die 
ik in mijn loopbaan heb meegemaakt. Hij was 4 à 85 
jaar, toen hij nog jongere pastoors ging vervangen.’ 
 

               

                                                 
29  De mortuis nil nisi bene. Latijns citaat: Van de 
doden niets dan goeds. Toegeschreven aan Chilo. 



 

                                                 
30  Persoonlijke herinneringen van Jeanne Koeck-
Scheers, Oude Brusselsebaan 1 te Nederokkerzeel, de 
schrijver in het voorjaar 2014 verteld. Aanvullend 
gesprek op 30.06.2015. 
31  Mededeling door Marcel Andries op 18.07.2015. 

                                                 
32  Zelfkastijding is het zichzelf pijn doen. Dit wordt 
vaak gedaan uit religieuze overtuiging en wordt ook 
wel ascese genoemd. De rooms-katholieke Kerk kent 
onder andere het silicium; dit is een band van metalen 
ringen, voorzien van haakjes die naar binnen gekeerd 
zijn. Deze band wordt om het bovenbeen gedaan en 
veroorzaakt pijn. Deze pijn is een soort boetedoening 
voor de kruisiging van Jezus. Daarnaast kent de Kerk 
onder andere de gesel ook om zichzelf op de rug te 
kastijden en een boetehemd. (Wikipedia) 



 

                                                 
33  Feestgids ter gelegenheid van het diamanten 
ambtsjubileum van pastoor Robberechts op 
28.06.1983. Daarin een chronologie van zijn leven 
als rijke bron van informatie. 
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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 nancieel 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 yers 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!

ls kers op de taart wordt bij sponsoring de opmaak gratis door onze gra cus 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



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

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

www.vanosselkeukens.be

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

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.be



  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

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

Uit sympathie 

Lid van de Raad van Bestuur Berla

MediaplannerErfgoedteam Berla Meise zoekt:

Je kan activiteiten op een structurele wijze inplannen en je kan vlot met onze mensen in diverse werkgroepen zaken afspreken

Contact: Hedwig Begyn 0478 73 25 70

Onze vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn.



KBC BANK WOLVERTEM

STATIONSTRAAT 2A 1861 WOLVERTEM

Uw KBC-Verzekeringsagent, altijd een stapje voor!

Welkom bij KBC Verzekeringen

Zakenkantoor Van Campenhout te Wolvertem

Els Verbruggen, kantoordirecteur 02 272 45 10

VEILINGLAAN 12 - 1861 WOLVERTEM
T.+ 32 2 269 33 02 - F.+ 32 2 269 06 06

wim.van.campenhout@verz.kbc.be

https://www.kbcagent.be/zvc

Wij helpen u graag

Verzekeringen voor u als 
particulier

Verzekeringen voor uw 
beroepsleven en voor 
ondernemingen

4 redenen om klant te zijn bij KBC

Onze nieuwe openingstijden Op afspraak

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Advies op afstand (telefoon-mail-videochat) kan voor particuliere klanten ook via het Regionaal Adviescentrum:

Regionaal Adviescentrum Vlaams Brabant - elke werkdag van 8u tot 22u & elke zaterdag van 9u tot 17u

Tel.: 016 43 13 60    vlaams.brabant@kbc.be     kbc.be/videochat

9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30

9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00 


