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Beste lezers,

 

Vanop de omslag, tegen de achtergrond van een Duitse stafkaart uit 1914, kijken drie mannen u recht aan.

 

De ogen waarmee ze u bekijken zijn 100 jaar oud, maar het waren mensen van vlees en bloed, net als u en ik, 

en hun belevenissen zijn apart.

 

Dit is een volgende aflevering in onze activiteiten om in 2018 de eerste wereldoorlog speciaal in de 

schijnwerpers te zetten.

 

De auteurs deden diepgaand onderzoek over deze 3 bijzondere mensen, en dit resulteerde in volgende artikels:

•             Sergeant Henri Keurvels (Lt-Kol Geert Tamsyn)

•             Het dagboek van Jozef Van Schel (Fons Moeyersons, Alfred en Johan Van Schel)

•             Paul Dutrieux, de bekendste sergeant van Imde (Eric Van Baelen)

 

En de grootste activiteiten zijn nog op komst. Dit najaar pakken we uit met zaken waar al jaren aan gewerkt 

wordt… Benieuwd ? Wij houden U verder op de hoogte via de pers, het gemeentelijk informatieblad, Facebook 

(Erfgoed Berla) en onze tijdschriften.

 

Veel leesplezier.

 

Jan Verbelen,

voorzitter Berla.

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.
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…

naar het “
” gestuurd.

1  In 1910 wordt in België een algemene amnestie 
voor deserteurs afgekondigd. 
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In “De Legerbode” 
we: “

het Kruis van Officier van de “Ouissam Alaouite” 
”

1907 is hij deserteur… en o

2 Dit blad werd door de piotten destijds ook wel de 
“Leugenbode” genoemd. 
3  Bevordering op 21 februari 1907. 
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4  Op 21 juni 1913 trad hij in Dendermonde in het 
huwelijk (akte nr. 42) met Martha Florentina 
D’Hollander (° Grembergen op 18 november 
1892). 
Hij woont op dat ogenblik in Gent en in de 
aktebijlagen wordt zijn beroep omschreven als 
“agent spécial de police (au bureau central)”. 
5  Cfr. ook voetnoot 4: hij was net gehuwd met een 
Dendermondse herbergiersdochter… 
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het boek “ ” van

“Op 23 augustus 1914 heeft te Opwijk een 

… Zij worden er 

toegejuicht.”

wel met een korreltje zout genomen worden… 

“ ” 

inmiddels het “ ” is gaan 

–

“
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.”

In “ ” van Paul Putteman klinkt 

“

”
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L’Indépendance Belge, 27.02.1917.

L’Indépendance Belge, 

“S’est porté volontairement au secours de 2 

d’arrêter un tirailleur sénégalais en état 
d’ivresse. Au cours de la lutte, a été 

”

“

”
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o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

6  Met een juiste geboortedatum, maar als 
geboortejaar 1884 in plaats van 1883. 

… en 

“Ge moet hem streng straffen… maar met zo 
ene wil ik naar den oorlog gaan…”.

[ De informatie uit dit artikel is afkomstig uit eigen 
opzoekingen, dienststaten van het Franse 
Vreemdelingenlegioen, uit het boek “1914-1918 in 
Londerzeel en Noordwest-Brabant” van Louis De 
Bondt en Francis Hallemans en uit stukken in de 
archieven van Defensie, waarvan mij een groot 
deel werd overgemaakt door Joris Saerens, 
waarvoor mijn dank. ] 
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neergeschreven, sommige kan je op foto’s en filmopnames terugvinden.

notaboekje en kleurpotloden…

achterliet zegt soms meer dan alle “droge” beschrijvingen die 

’ “ ”

–

‘h beschaafde’ naties slaven en strafkolonies 

van ‘beschaven van primitieven’ en 
werkschuwers, tot ‘verheffing van lagere rassen’ 

1  Vredesconferenties van Den Haag 1899 en 1907 
met o.a. wetten en gebruiken van oorlog te land en 
ter zee, in toepassing van de Conventie van 
Genève van 1864, enz. 
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‘werkschuwers’ of werkweigeraars 
(‘ ’) om hen ‘aan de edele arbeid’ te 

zich intensief te bemoeien met het ‘Belgisch 
arbeidersvraagstuk’: optreden tegen werklozen en 
werkweigeraars, tegen ‘nietsdoeners of 
leeglopers’ (

‘ ’ om alle werklozen, 
‘werkschuwers’ en steuntrekkers uit het 

dwangarbeid via ‘ ’ 
(burgerlijke arbeidersbataljons, daarom ZAB’ers 
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de frontoorlog. Het ‘Hindenburgplan’

’ ’ 
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– –

“ ”
“ ”

Hij werkte als trambediende op ‘ ’

reisweg van België naar Duitsland en van ‘
’, maar ook 

2  Hij werd op 03.11.1883 te Wolvertem geboren 
en overleed te Wolvertem op 07.07.1972. 
Zijn vader was Dominicus Van Schel, landbouwer 
(° Wolvertem 22.07.1841 + Wolvertem 
08.08.1914), en zijn moeder Maria Philippina 
Stallaert (° Wolvertem 24.02.1845 + Wolvertem 
31.10.1926). 
Hij huwde te Wolvertem op 13.06.1916 met 
Maria Catharina Van den Bloeck (° Wolvertem 
23.08.1891 + Wolvertem 14.11.1974). 
Zij hadden drie kinderen: 
Jan Albert (° Grimbergen 18.11.1916), 
Margaretha Louisa (° Grimbergen 11.11.1917) 
en Petrus Franciscus (° Grimbergen 24.10.1919). 
3  Gesticht op 27 november 1922 en toegekend aan 
55.000 weggevoerden als werkweigeraars en 
dwangarbeiders [voor- en achterzijde identiek, met 
de jaartallen 1914 en 1918 op de horizontale 
kruisarmen, het lint donkerrood met chevrons in de 
Belgische kleuren]. 
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(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
11,50 uren (…)ergen 1,05 

(…) 
(…) ven 7,12 uren …
(…) 
(…) 
(…) 
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 ”Driebourg” is (Bad) 

 

  – –

 



 

 



 

“ ” 
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sinds de jaren ‘1950 

En dus hebben we geprobeerd z’n belevenissen voor en na die slag van Imde wat te stofferen…

                                                           
A  Dit werd herhaaldelijk gepubliceerd, onder andere in 
ons Berla-tijdschrift nr. 56 (juni 1999, blz. 8 – 9) en nr. 
117 (januari 2018, blz. 24 – 25), zie ook Jo Van Assche: 
“90 jaar geleden!” in Eigen Schoon en de Brabander 
(jrg. 87, nr. 3, juli – augustus 2004; blz. 447 – 450). 
Jammer genoeg blijken er bij nazicht op nogal wat 
essentiële punten en details vrij storende vertaalfouten 
in te staan (bijv. over zijn verwonding), die steeds 
opnieuw van mekaar werden overgenomen. Daarom 
wordt hier verder zijn tekst in de originele Franse versie 
van zijn hand integraal overgenomen. 
1  Geboorteakte Casteau 1897 nr. 17. 

waarin hij z’n opleiding tot onderofficier 

een kaart naar z’n ouders met op de voorkant een 
foto uit het kamp te Beverlo. Daarop is hij met z’n 

“

champ de tir”).

                                                           
2  In zijn militair dossier is dit trouwens een constante te 
noemen: alle evaluaties waren steeds lovend en nergens 
gedurende zijn hele periode in uniform valt er een spoor 
van enige reprimande of sanctie te bespeuren. 
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“ ”.

24.08.1914 in Imde en maakt hij z’n eerste echte 

woorden “langs zijn buik scheerde, z’n geweerkolf 
”. 

leiden, vermits hij zelf schrijft dat hij “
” 

                                                           
3  Dit laatste is één van de meest storende, steeds 
overgenomen foute vertalingen: het is wel degelijk zijn 
onderarm die geraakt werd, niet zijn bovenarm. Zowel 
zijn origineel relaas zelf, als de medische rapporten en 
foto achteraf laten daar niet de minste twijfel over. 
4  Volgens de legerrapporten achteraf zou het zich ook 
bijna een uur later hebben kunnen afspelen. 
5  Hier staat in het relaas van Dutrieux een passage die 
in het verleden bij veel mensen de wenkbrauwen heeft 
doen fronsen: zwaargekwetst als hij aan z’n arm was en 
midden de haastige en hectische afvoer van gewonden, 
zou hij nog de mogelijkheid, tijd en interesse hebben 
gevonden om onderweg nog een “dolman” (een rijk 
versierde ruitersvest) te gaan losmaken en wegnemen 
van een gedode ruiter die langs de kant van de weg 
lag… 

“ ” van 30.09.2018 (blz. 4):

…

Vier dagen na z’n bootreis komt hij dan op 
16.10.1914 aan in z’n eerste hospitaal in 

“Farnbrough Hospital”

de krant “ ” volgend berichtje:
                                                           
6  Dit is de letterlijke benaming in zijn militair dossier, 
maar het is niet erg duidelijk welke plaats hiermee 
bedoeld wordt: in de uitgave van het Rode Kruis “List 
of Auxiliary Hospitals in the UK during the First World 
War”, blijken er twee mogelijke kandidaten te zijn: het 
Farnborough Court Auxiliary Hospital, Farnborough 
(Aldershot Command - Hampshire), zijnde het meest 
waarschijnlijke gezien zijn krantenoproep van 
04.12.1914, maar mogelijk ook: het Minley Hospital, 
Farnborough (Hampshire). Het was zeker in Hampshire 
(en niet een gelijknamig hospitaal in Kent). 
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“ – l’Echo de 
”, 04.12.1914, bijvoegsel blz. 1):

–

–

in dat “ Hospital nr. 3”, maar uit zijn 
papieren duiken er een hele reeks foto’s 

“Highgate Hospital”. 
als het “Byculla 

Auxiliary Hospital” op de 

Op enkele van de foto’s schrijft hij specifiek dat ze 
genomen werden door “nurse Pope”.

                                                           
7  Blijkbaar een hulphospitaal in the County of London 
dat door privé-fondsen opgezet werd, maar dat wel via 
the Red Cross door het “War Office” erkend werd. 
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28.06.1915 officieel overgezet naar de “
” 

voor “réforme”, dus de 

r. 3 hem “ ” voor 

op een verklaring van “ ”

“
”

                                                           
8  Een soort ondersteuningsafdeling van het leger, waar 
meestal militairen in afwachting van medische 
evaluaties geplaatst werden. 

zo’n 24 maanden na de 

een “garden city”, een soort modelstad die 

metaalfabriek hadden gesticht: “ ”.

                                                           
9  Zo’n 50 km ten noorden van Londen. 
10  Uitgebreide beschrijvingen hiervan in het boek van 
Dirk Musschoot “Belgen maken bommen”, Lannoo, 
2016, passim. 
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al snel tot “
” …

hij nu met “ ” is, 

militaire status: zo blijkt uit z’n dossier 

beslissing krijgt: “ ”…

“ ”) is hij opeens 15% 

                                                           
11  “Kleine of grote gewonde” zegt voor buitenstaanders 
vandaag eigenlijk weinig over de ernst van het trauma: 
“grote gewonde” slaat op mensen die hele ledematen 
kwijt zijn, zwaar verminkt, e.d. 

de l’avant
perte partielle des mouvements de l’avant

waar hij naar verwijst in z’n brief dd. 22.08.1960 

…
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aantrekt…

“
”.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hij z’n vader op: ook hij werd gemeentesecretaris 

                                                           
12  Zijn hospitalisatieperiode werd hiervoor meegeteld. 
13  “A titre honorifique”. 
14  Michel Berger uit Charleroi was de contactpersoon 
die heel bereidwillig en behulpzaam toegang verleende 
tot heel wat privé-documenten betreffende de familie 
Dutrieux, waarvoor onze hartelijke dank.  
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En dan vinden Dutrieux en “zijn” luitenant mekaar 

                                                           
15  Zie ook het legerrapport “Synthèse des évenements 
auxquels fut mélee la 4/II/3Ch. le 24 août 1914”, blz. 3 
en passim, uit de bundel reconstructies die in de jaren 
‘1920 door de generale Staf werden opgesteld. 
In zijn relaas verwart Dutrieux blijkbaar “een luitenant” 
die iets verderop stierf met Ghesquière die aan het 
hoofd zwaar gewond raakte, en afgevoerd werd. 
Het verdere verloop van hun ontmoetingen maken het 
onbetwistbaar dat Ghesquière de oorlog overleefde en 
nadien verder carrière maakte in het leger. 

jaren ‘1970?)
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Na de eerste wereldoorlog maakte hij in 1919 z’n 

n foto’s van.

’

’60 

En dan blijkt dat dr. Bollen z’n privé

gedeponeerd werd… en daarin zat 

                                                           
16  Zie ook William Van Hemelrijck: “De herdenking 
die ze terug samenbracht”, in Berla-tijdschrift nr. 117 
(januari 2018, blz. 26 – 27). 
17  De drie daarin aangehaalde foto’s waren er jammer 
genoeg niet meer bijgevoegd. 

…

“ Van den Bossche” 

beruchte foto’s (zie verder) 

terug in Imde bij zo’n herdenking 
geweest…
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documenten, diploma's, enz… 

–
…



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



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

5de

generatie

DAKWERKEN
LANIN W.BV

BA

Begonialaan 10
1853 Strombeek-Bever

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



•  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

MediaplannerErfgoedteam Berla Meise zoekt:

Ben je goed in coördineren en inschatten en agenda’s opstellen? 

Je kan activiteiten op een structurele wijze inplannen en je kan vlot met onze mensen in diverse werkgroepen zaken afspreken
om de projecten nog mooier af te ronden? Een persoon die samen met een groep vrijwilligers de zaken nog beter laat draaien?
Wel, dan ben jij net de constructieve collega die we zoeken!

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 


