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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.

Beste lezers,

bij deze wenst het bestuur van Berla (wat laattijdig) iedereen nog een gelukkig nieuwjaar.
2020 was door de corona pandemie in alle opzichten een uitzonderijk en merkwaardig jaar.
Nochtans zijn wij niet bij de pakken blijven zitten.
Nog net voor de eerste lockdown bezochten wij nog het prachtige Trainworld en bijhorende 
Paul Delvaux-tentoonstelling en dit onder de deskundige leiding van onze gids en bestuurslid Lucianus van Rompaey.
We speelden het klaar om 5 tijdschriften en het boek “Bijdrage tot de geschiedenis van de rijkswachtbrigade Wolver-
tem 1838 – 2000” van Marc Gillisjans te laten verschijnen.
Maar daar bleef het niet bij. Onze betalende leden ontvingen gratis het boek en een bundel met zes verschillende 
wandelroutes die in het verleden door het gemeentebestuur werden uitgegeven.
Onze mensen van archivering zijn bezig met het verwerken van +/- 30.000 bidprentjes en doodsbrieven alsook met het 
digitaliseren van duizenden foto’s, dia’s, films en eeuwenoude registers.

En last but not least hebben we samen met de mensen van de technische dienst al 2 volle vrachtwagens archief van 
de zolders van het Cultuurhuis naar onze nieuwe archiefruimte in het Administratief Centrum verhuisd. Waarvoor onze 
welgemeende dank aan het gemeentebestuur en de vele helpende handen.
Het grote werk gaat nu pas beginnen want de immense berg papier en boeken moet nu geregistreerd worden. 
Vrijwilligers om mee te werken aan al deze uitdagingen zijn dus meer dan welkom.

Een nieuw jaar betekent ook de hernieuwing van het lidgeld. Zeven jaar na de heropstart zijn de lidgelden nog steeds 
ongewijzigd gebleven: gewone leden betalen 20 € en steunende leden 40 €. Een vereniging als de onze kost nu 
eenmaal handenvol geld en kan niet verder zonder jullie steun.

In deze uitgave hebben onze auteurs weerom pareltjes over lokaal erfgoed geschreven met onder andere een artikel 
van Geert Deblieck die voor de eerste keer in ons tijdschrift publiceert.

Veel leesplezier en hopelijk kunnen we binnenkort elkaar terug in een veiliger wereld ontmoeten,

Jan Verbelen,
Voorzitter Berla.

Met dank aan onze gemeente



werd?  Wel, dan zit je bij Berla aan het goede adres…

epidemie heeft ook daar zwaar op ingehakt…

… en ja, soms hebben we ook zaken jammer genoeg 
gewoonweg moeten uitstellen…

doorlopen: ons archief, de opzoekingen, het verzamelen van informatie bij mensen…

Want “erfgoed” is véél breder dan wat het 
op het eerste zicht lijkt…

geen “kleine” hulp

–

€ 20

€ 
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Dit is het verhaal van de “Avions Bulté”, een 
een vliegtuigindustrie probeerde op te starten… 
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“
“ 

“ ”
“ ”,

“ ”

Benedikt “Benoi ”
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“allereerste  Bulté”

S.A. d’ Entreprise 
Générale d’Aéronautique

“ ”.

“Dipl me d’Honneur à l’Exposition 
internationale de Barcelone”
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Onder: de “doop” van

’s

‘Aviation Belge
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“
”

“
“ te Gosselies in 1929 en “la C

”

’s
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“ ”

’s
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–

foto’s 
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“A ”

o 

o 

o 

’s ’s ’s

“ ”
…
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’

1  Een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van 
toneelactiviteiten in oud-Meise is terug te vinden in het 
boek: Piet De Cuyper, “Het toneelleven in Meise van 

…

1920 tot 2005”, Meise, 2005, 268 blz, uitgegeven ter 
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de 
toneelkring Kris-Kras. 
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pannen van ‘

…

kunnen opgebouwd worden…

toneelzaal te maken…

…
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“
”.

“ ” vermeld.
“

”
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zich in 1870 een huis op d’Hoogvorstplaats 19 

bakkerij d’Hoogvorst, want de nazaten zullen 

z’n echtgenote

“

”.

–
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en gaf het de naam “ ”.

– foto’s 1958.

–
–

–
– foto’s 1908 en 1952
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’

– ’s



25 

‘ ’ naar 

Hij bleef daar zo’n 3 maa

“hun” bakkerij draaiende te 

inzage kreeg en voor alle foto’
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gemeente en soms kunnen we die niet beantwoorden… Niet uit onwil, maar gewoonweg omdat wij het 

op te starten…
de “Labus ”

verder op speurtocht, want nu was er een eerste stukje van de puzzel gevonden…

…

‘Rhode’, ‘Eversheim’, ‘Beynghem’ en ‘Meysse’.
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“ ”
Ze waren gelegen tussen het ‘Bistvelt’ en de ‘Eversheimdriesch’, 
zowel in ‘Meysse’ als in ‘Beynghem’,

van ’t Hof te Rhode. 

‘Lint’

‘ ’ in 
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Catharina van der Roosen in ‘houwelijck’

–

kerkrente op de ‘Lanckeusel’

goederen tegen de ‘Hoogh Eusel’

goederen op het ‘Broeckvelt’
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‘Cattestraete’ en ‘ Gruenstraet’.

Groene lijn = huidige s’Herenweg
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07.05.1547) ‘aen de Gruenstraet‘

25.09.1534 ‘nevens de 
‘
citatie 1540 ‘nabij Middelveld’

1586 ‘Broeckvelt, comende 
oock aen de Labusstede’

citatie in 1634 ‘Coyeweyde’ omtrent het hof 
‘Cattestrate’

De ‘Coyweyde ’ en de ‘Cattestraete’

de Labushoeve, ‘naest de 
Cattestraete’ soms ‘Grueneweg’

‘Ter Plancken’
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92 ‘aan de 

‘

‘1 ½ 

’t Cleyn Brucxken‘

aan de ‘Gemeynte’ 

‘neven de Lanckeusel’

‘Hendrick Labusbosch’
00.00.1599 ‘aen 

de Moensstichel’
27.05.1750 ‘een 

geroeyt boschland‘

‘
wandelstraete’.

‘
Limbos’

’palende aen de Gemeynte’.
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kerkelijke ‘ceyns’ wordt door 
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…

lijken en handiger om te kunnen rekenen…

gekste theorieën horen over verkondigen… het zou 

enzoverder…

vaten van zo’n 225 liter, afgerond dus 50 gallons. 
En zo’n vat leverde dus bij het bottelen 300 flessen 

En “300” is makkelijker om mee te 
rekenen dan “225”: 1 vat = 50 gallons = 300 fles
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–

Die z’n grootvader was immers een van 

’
…

“ ”

…

” “
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–
Negen dagen na z’n priesterwijding 

zo’n 

in z’n kapel aan 

personen die me uit m’n jeugd sterk zijn 

“

1  Niet te verwarren met zijn naamgenoot Herman “Bie” 
Boon (Jette 28.02.1931 – Meise 27.09.2012), die van 

1987 tot zijn overlijden pastoor van dezelfde parochie in 
Meise was. 
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“ ”

… J

–

–
–
–

–

–
–
–
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’s lands 
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1  L’Echo du Parlement dd. 16.10.1864. Onder de leiding 
van luitenant-kolonel baron Van der Smissen. Het waren 
de 1e en de 2e compagnie Grenadiers en de 1e en de 2e 
compagnie Tirailleurs. Bij hun vertrek in Oudenaarde 
droegen ze het veldtenue bestaande uit een korte 
uniformjas van ongebleekt linnen over hun vestje, met 
rode tressen voor de grenadiers en groene voor de 
tirailleurs; een zwart linnen hoed met pluim, een 
grijsblauwe broek met lederen beenomhulsels. Verder 
een opgerolde capotjas op de rugzak met gamel, veldfles 
en pikettenijzers voor hun tentje; aan de koppelriem hun 
patroontas en verder nog een Enfieldkarabijn 13 mm met 
bajonet.  

2 Drager van de Médaille de St.Hélène met brevet nr. 
13008 dd. 22.06.1858; gewezen jager te paard bij het 11e 
regiment met garnizoen te Neuf Brisac (Fr). Nam deel 
aan de slagen van Leipzig (oktober 1813), Vauchamps 
(februari 1814) en Waterloo-Plancenoit (juni 1815). 
Hierna werd zijn regiment ontbonden. In de 
huwelijksbijlagen zit een papier waarop in het Frans 
verklaard wordt dat hij bij koninklijk besluit van 
22.12.1824 niet meer aan de militaire dienst is 
onderworpen. 
3  Pachters op het kasteelhof te Wolvertem. Zijn ouders 
woonden ondertussen ook in Laken. 
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uur ’s nachts inscheepten.

4  Le Bien Public dd. 16.11.1864 en Le Propagateur dd. 
19.11.1864. Volgens teruggevonden briefwisseling 
kregen ze drie keer daags te eten: ’s morgens koffie, 
suiker, beschuit en rum, ’s middags en ’s avonds: 
groentesoep, iedere andere dag vlees, beschuit en een 

kwart liter wijn. Onderweg werd hun theorie over 
hygiëne en over hun soldatenplichten gegeven. 
5  De Denderbode dd. 05 en 19.03.1865: hierin wordt ook 
een brief van een soldaat gepubliceerd die er met zijn 
vrouw (marketentster) is en die verhaalt dat er twee keer 

In het midden met de witte pluim op z’n hoed: L
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…, 

…

per week 10 à 20 Mexicaanse guerrillastrijders worden 
geëxecuteerd. Ze kwamen op 05.01.1865 in Mexico-stad 
aan en kregen 37 ct. soldij per dag waarvan ze 25 ct. aan 
eten dienden uit te geven. 
6  Le Propagateur d’Ypres dd. 17.12.1864. 
7  Een veldslag die voor het regiment faliekant afliep. Het 
bataljon met de tirailleurs van majoor Tydgat nam 
hieraan deel en van de 264 manschappen werden er 200 
gevangengenomen, 30 werden gedood, 15 waren 
gekwetst en de rest was verdwenen. In een schrijven naar 
huis klaagt een soldaat uit Diksmuide steen en been: we 
zijn bedrogen geworden, dag en nacht dienstdoen, tot 12 
uur per dag marcheren, maar half genoeg eten en 
drinken; we zien hier slechts ellende en slavernij; en een 

o 

o 
o 
o 
o 

Gentenaar schrijft: men had ons weelde en geluk beloofd 
maar al het geluk dat hier ons wacht zijn ziekte of een 
kogel. Van de 1.600 Belgen die ons korps uitmaakten 
blijven er slechts 700 dienstdoende; de anderen zijn dood 
of gevangen; stuur 50 fr. want ik heb geen geld meer! De 
soldaat dacht ook van nooit meer te zullen terugkomen. 
(De Denderbode dd. 11.06.1865; 09.07.1865 en 
07.09.1865). Een relaas van de slag vinden we in de krant 
De Toekomst van 04.06.1865. En in dezelfde krant wordt 
op 07.01.1866 over een uitwisseling van 
krijgsgevangenen gesproken. 
8  Onder leiding van Kolonel Van der Smissen. 
9  De Toekomst en Le Propagateur d’Ypres dd. 
24.11.1866 met het relaas van de slag. 
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10  De Toekomst 05.03.1865: in dit artikel is er sprake van 
vele vermoorde Belgen uit de eerste lichting. 
11  Kolonel Van der Smissen verlaat met zijn troepen, 
zonder hun wapens, het garnizoen te Puebla op 
11.01.1867 om samen met de keizerin te Vera Cruz op 
20.01.1867 aan boord van Franse transportschepen te 

gaan. Ze komen aan te Antwerpen op 10.03.1867. Op 
21.04.1867 van dat jaar komen er nog eens 80 
manschappen terug in Brussel. Ze hadden dienst 
genomen bij de gendarmerie te paard (De Denderbode 
van 17.03.1867 en 21.04.1867). 
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Maurits Peeters, had een vraag voor mij. “Of ik al had gehoor
… 1942, 1943“… 

“Het zou toch fijn zijn voor de dorpelingen als ze die film nog eens konden bekijken”.

“
“ “ ” 

waren. Zoals hij zelf zegde “ ”

De film zou de “ ” worden genoemd 
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o 

o 

o 

o 

o 

o de “Boerenbruiloft” werd te Oppem in de hoeve 

“châpeau”
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“wisselbeker” als  inzet.  Voor  de creatie  van dat laatste werd 

ken en z’n herinneringen aan de totstandkoming van dat Jeanne 

“ ” te 

“ … ”. 

1 Voor meer info, een overzicht van de beelden en een 
mogelijk bezoek aan zijn beeldentuin te Rossem: zie zijn 
website www.paulgregoir.be . 

mijn enig scheppingsmiddel: “mijn zangstem”
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“De Gave van sint Elooi” –

“Ik heb de stilte gevonden” –

Herman Boon, mijn “technische vaardigheid” en 
“verborgen kunstzinnig en creatief talent”. 

“Het corona musje” –
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“Oorzaak van onze blijheid”

“Ik ga het zelf wel maken“

…

“Oorzaak van onze blijheid”
–

–
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Wanneer men mij vraagt: ”
”, dan moet ik 

dragen die verband houden met “zang en lied”, 

o 

o 

o 
o 
o enz…

”
”, en 

tel: ” ”.

“Jeanne Streu juweel”
–
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dood of gedachten rond “
”.

Maar… de opdrach

woord “ ” bracht mij bijna 
onbewust tot het “Jeanne 

”

l foto’s deed 

open en riep verbaast: “Oei…
”.

was geworden maar een juweel… ”He
juweel”

“ ”, nu 
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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 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 tientallen 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. 

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



•  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



Wordt

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

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.bebartdenbakker@timaya.be



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





Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

1949 - 2019

www.bandenroelants.be
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