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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 lezer,

ons tijdschrift heeft al vele bladzijden aan de eerste wereldoorlog besteed, aan de burgers en wat er zich 
hier militair in die jaren afspeelde.
Wolvertem en Imde kwamen al uitgebreid aan bod, maar de vroegere gemeente Meise was wat op de 
achtergrond gebleven.

En daar wordt met dit nummer aan verholpen.
Jan Buyens, de secretaris van onze kring, heeft er zich op geconcentreerd en bracht volgend prachtig 
overzicht ter publicatie.

Hij heeft er een hele tijd aan gewerkt en vooral vele en langdurige opzoekingen bij een rijke bron verricht, 
die tot nog toe quasi-genegeerd is: de documenten in de archieven van het “Huis van keizerin Charlotte”, 
die nu deel uitmaken van het koninklijk archief.

En het resultaat is dat we nu ook dat facet van ons verleden kunnen belichten dat voorheen een soort 
blinde vlek was, of hoogstens gekend uit vooral anekdotische, mondelinge en familiale overleveringen.

Maar deze schets van Meise in WO1 is veel ruimer dan dat: van de tramlijn tot de voedselhulp en 
de gemeentefinanciën, van begrafenisrituelen tot de dagelijkse oorlogsellende en de vluchtelingen, 
en nog zoveel meer…

Veel leesplezier,

Eric Van Baelen,
ondervoorzitter
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–

Parmentier “
aanspraak”

… 

olgens toont dit ook aan dat de “elite” van het 

                                                      
1  Verslagen van de gemeenteraad van Meise, archief 
gemeente Meise. 

–

eeuw, de periode die de “ ” 

de automobielindustrie, de luchtvaart, telefonie,… 
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–

Gentse universiteit…

                                                      
2  Sophie De Schaepdrijver, De Groote Oorlog. Het 
koninkrijk België tijdens de eerste wereldoorlog, 
Amsterdam, 2013, p. 13. 
3  Rijksarchief, Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
Beweging van de burgerlijke stand en loop der 
bevolking, 1841-1976. 

Van deze “ ” en van de grote 

4  Nadien steeg het aantal inwoners van Meise heel snel, 
zelfs in die mate dat bij de fusie van de gemeenten in 
1976 het aantal inwoners dat van Wolvertem overtrof: 
6.166 in Meise, tegenover 5.780 in Wolvertem.  
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de “
– –

” behandeld: de 

te plaatsen “

”.

                                                      
5  Jef Heyvaert, Meise, van oorsprong tot 1940, 
Merchtem, 2005, p. 321. 

“

”.
 

“

”

 

gemeentebestuur zal “
”.

6  Jef Heyvaert, id. p. 321. 
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–

                                                      
7  Jef Heyvaert, id. p. 222. 
8  Rijksarchief, archief van het Bisdom. Oorlogs-
verslagen WO1. Meise, parochie van Sint-Martinus. Dit 

“Karel”

 

nr. 143, in zijn “kasteel”.

Nu lijkt het ons dat zoiets “ ” is, 

verslag over de Sint-Martinusparochie werd niet door de 
pastoor geschreven, maar door schepen Jozef Puttemans 
(als dienstdoend burgemeester).  
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2 –   DE KEIZERIN 
VAN MEXICO IN BOECHOUT 

                                                      
9  Veronique Despodt, Inventaris van het archief van het 
Huis van keizerin Charlotte in België (1867 – 1927) 
(Brussel, 2014), p. 12 (voetnoot). 

–

– –
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kasteel van baron d’Hoogvorst aangekocht 
“ ”

                                                      
10  Veronique Despodt, id., p. 15. 
11  Achiel Bettesone, Keizerin Charlotte op rust te Meise 
(Meise 2013), p. 60. 

12  Veronique Despodt, Inventaris van het archief van het 
Huis van keizerin Charlotte in België (1867 – 1927) 
(Brussel, 2014), p. 19 – 29. 
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13  Edwin Ganz, Het Koninklijk Domein van Bouchout en 
zijn Kastelen (Brussel 1987 – vertaling van de 
oorspronkelijke Franstalige uitgave uit 1941), p. 63. 
14  Achiel Bettesone, Keizerin Charlotte op rust te Meise 
(Meise 2013), p. 60. 

als diens “rechterarm”

kasteel van d’Hoogvorst

december…

uit “hogere” kringen.
 

(kasteel van d’Hoogvorst) en 

15  In de periode van WO1 was de inwonende dokter Dr. 
Charles Verhaegen. Hij was bovendien de enige dokter 
in Meise (bron: Bestuurlijk Memoriaal der provincie 
Brabant 1915. Dezelfde bron vermeldt toen voor 
Wolvertem 2 artsen: H. Van Cauwelaert, Place 
Communale 8, en Eug. Vanden Bruel, Rue Haute, 3).  
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–

“ ”

er waren natuurlijk “grenzen” aan d

                                                      
16  Archief Koninklijk Paleis (AKP), Archief van het 
Huis van keizerin Charlotte map 602, Staten van het 
personeel, met onder andere vermelding van hun functie, 
hun leeftijd en hun woonplaats, 1916-1917, 1927.  

‘ ’ van 7 are

17  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 464, plattegrond met aanduiding van de nieuwe 
bedding van sentier 113. S.d. 
18  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 605, Dossier betreffende het overlijden van leden 
van het Huis. s.d. 

Situatieschets van de “emprise” van 7 are
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Overdag waakte 1 zuster bij het lichaam, en ‘s 
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eieren…
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14 

is (“un grincheux et un violent”

                                                      
19  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 100. Voogdij over de minderjarigen Asselberghs en 
Leemans. 1914-1916, 1920. 
20  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 893, register van binnen- en buitengaande personen 
aan de poort van het kasteel van Boechout. februari 1914 

“

(estaminet), coquette construction, qu’il a édifié 
”.

- januari 1916. Van Eeckhout en De Vreught verlieten 
het domein op 06.06.1914 om 17u, en kwamen terug om 
18u40. 
21  In 2018 hebben Willem De Ridder en Dirk Verbelen 
gepoogd om alle oud-strijders van WO1 uit Meise in 
kaart te brengen. Bij de meer dan 500 oud-strijders die 
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van de “gewone” mensen: ze bouwden zelf hun 

                                                      
gevonden werden is er geen Désiré Leemans, wat dus 
bevestigt dat Van Eeckhout de juiste informatie bezat. 

–

22  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 893, register van binnen- en buitengaande personen 
aan de poort van het kasteel van Boechout. 
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23  Rijksarchief, Archief van het Bisdom. 
Oorlogsverslagen WO1, Meise, parochie van St 
Martinus. Voor de St Martinusparochie is het verslag niet 
opgesteld door de pastoor, maar door de dienstdoende 
burgemeester. Frappant is ook dat dit verslag niet enkel 

aan het bisdom werd bezorgd, maar ook aan baron 
Auguste Goffinet. Dit wijst eens te meer op het groot 
belang dat werd gehecht aan een goede verhouding en 
sterke verbondenheid van de gemeente Meise met het 
Huis van de Keizerin. 



17 

tijdens de oorlog concreet “bescherming” genoot 

–

–
–

–

burgers die als “vrijschutters” het Duitse leger 

                                                      
24  Achiel Bettesone, Keizerin Charlotte op rust te Meise 
(Meise 2013), p. 79.  
25  Jan Van den Eynde, Meise (Brussel, 1967), p. 82. Jan 
Van den Eynde werd na de oorlog in 1921 verkozen als 
gemeenteraadslid en werd schepen, hij was van 1933 tot 
1937 burgemeester van Meise, en zetelde van 1925 tot 

–
doodgeschoten nabij “ ” en dat de 

1965 als katholiek volksvertegenwoordiger in het 
parlement. 
26  Jef Heyvaert, Meise, van oorsprong tot 1940 
(Merchtem, 2005), p.66.  
27  Edwin Ganz, Het Koninklijk Domein van Bouchout en 
zijn Kastelen (Brussel 1987 – vertaling van de 
oorspronkelijke Franstalige uitgave uit 1941).  
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Brussel, vele “stormen” beleefd, burgers die vanuit de venster op hen schoten,… plus de chronologie van 
–

Ook de verwijzing naar “vrijschutters”
elen…

Werter Herr u[nd] Frau 
Hüttmann 
[Ich] Befinde mich wohl auf. 
Wir sind weit hinter 
Brüssel  haben schon 
manchen Sturm erlebt. 
Die Leute schossen aus 
den Fenstern auf uns. 
Viele Grüße. 
H. Boschom 

An 
Herrn 
Hüttmann 
Tischlerm[ei]st[e]r 
Brunsdorf bei 
Schwarzenbek 
H[am]b[ur]g 
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“De «rosse»; want deze Belgische soldaat was 

Bos gedood.”

van “het Huis van keizerin 
Charlotte”. 

                                                      
28  Achiel Bettesone, Geschiedenis over Rode-Eversem-
Limbos en de parochie Sint-Brixius te Meise (Meise, 
2008), p. 150. 
29  Archief Berla, schenking Jef de Cuyper, WO1 in Meise 
(11.12.2016). 
30  Joannes Gillesjans (°15.11.1869) was koopman-
herbergier en woonde in de Boechtstraat 24 in Meise. Hij 
overleed op 23.09.1921. 
31  Frans De Roos werd in 2017 geïnterviewd door Gust 
De Bondt, in het kader van de herdenkingsactiviteiten 
van WO1 in Meise door erfgoedkring Berla. Dit 
interview werd (met andere) vertoond op de 
tentoonstelling in het administratief centrum van 
Wolvertem die Berla organiseerde van 10.11.2018 tot 
25.11.2018.  

had, en juist voor het voorval nog een “druppel” 

door de Duitsers naar het “kasteel” van Boechout 

“gijzelaars” na enkele dagen weer naar huis.

om 8u ’s avonds overleed.

32  Rijksarchief, Archief van het Bisdom. 
Oorlogsverslagen WO1, Meise, parochie van St 
Martinus. 
33  Louis Becq, Meise, een fusie met Wolvertem en 
Oppem. Bloemlezing politieke en sociale geschiedenis. 
Deel 1: 1921 – 1982 (Meise, 2013), p.52. Jozef 
Puttemans is een beetje te voortvarend in zijn verslag 
door zich burgemeester te noemen: van 01.01.1914 tot 
14.09.1919 was hij dienstdoend burgemeester van Meise, 
wanneer schepen Parmentier niet aanwezig was; vanaf 
15.09.1919 tot 31.12.1932 was hij volwaardig 
burgemeester. 
34  Jozef Puttemans verwijst hier naar Hendrik 
Moerenhout, een peuter nog, die werd geraakt door een 
Duitse kogel, toen zijn vader wegvluchtte voor Duitse 
soldaten. Het kind overleed enkele weken later op 
23.09.1914 aan zijn verwondingen. 



20 

de keizerin, zochten ’s avonds de Duitse 

“
”.

burgemeester, sinds 20 augustus ’s morgens naar 
Engeland vertrokken was…

“Tous les habitants du village s’y réfugièrent et 

chevaux, aux frais de l’impératrice. 
“.

–



21 

land dat als het ware nog tot het “Ancien Régime” 

n soort “ridderlijk” 
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35  Achiel Bettesone, Geschiedenis over Rode-Eversem-
Limbos en de parochie Sint-Brixius te Meise (Meise, 
2008), p. 150. 

36  Rijksarchief, Archief van het Bisdom. 
Oorlogsverslagen WO1, Meise, parochie van Sint 
Brixius. 
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“

men houdt zich stil t’ huis, verlaan in de 

gemaakt; (…) 

–
bijhoorigheden van ’t leven laten varen”.

                                                      
37  Louis De Bondt en Francis Hallemans publiceerden in 
1999 een heel uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen 
in de eerste weken van de oorlog in Londerzeel, met ook 
veel aandacht voor wat in de omliggende gemeenten 
gebeurde. Ze hebben hun werk in 2008 geactualiseerd. 

kool (“ ie”

“ ”

“gemeentebeenhouwerij” ingericht worden. De 

38  Geert Tamsyn, 24 augustus 1914: De slag van Imde, 
in Berla tijdschrift 121 (09/2018), p. 26-27. 
39  Stijn Streuvels, In oorlogstijd (Tielt 2016), p. 113. 
40  Dit was de lokale afdeling van het Nationaal Hulp- en 
Voedingscomité.  
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vereiste aantal van 235 lesdagen te komen…

                                                      
41  Gita Deneckere, Tom De Paepe, Bruno De Wever, 
Guy Vanthemsche, Een geschiedenis van België (Gent, 
2014), p. 206. 
42  Met deze voedselhulp was het onder meer mogelijk 
om voor de schoolkinderen de “schoolkoek” te bakken. 

steun van de Verenigde Staten uit het “neutrale” 

“ ”. Deze 

Tijdens de tentoonstelling over de Groote Oorlog in 
Meise in november 2018 heeft erfgoedkring Berla een 
“oorlogskoek” aangeboden aan de bezoekers, gebakken 
volgens een origineel recept uit ’14-’18. 



25 

                                                      
43  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 105, reglement betreffende de arbeiders. 1917. 

dat de “officiële” contacten tussen Meise

44  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 601, Dossier betreffende het personeel. Indemnités 
de cherté de vie. 1917 
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“ ”

n Leengilde “
”

                                                      
45  Op 14.06.1914 kreeg Van Eeckhout daarentegen wel 
een bezoek van t’Kint uit Wolvertem. 
46  AKP, Archief van het Huis van Keizerin Charlotte, 
map 893, register van binnen- en buitengaande personen 

“

40.”

aan de poort van het kasteel van Boechout. Het bezoek 
van de pianostemmer werd geregistreerd op 28.09.1915 
en op 22.12.1915. 
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In 1918 komen er 2 gemeentetaksen bij “

tgaven”. 

–

te laten opnemen in het sanatorium “
” in Buizingen, omdat Dr. Van den Bruel uit 

                                                      
47  Jef Heyvaert, Meise van oorsprong tot 1940, p. 70-71. 
48  Ingo Luypaert, Jan Meeusen, Jules van de Velde, 
Maurice Willocx, Danny Meskens, Getuigenissen van de 
“andere oorlog” Opwijk en Mazenzele (en omstreken) 
1914 – 1918 (Opwijk, 2004) p. 95 – 102. 

meer documenten en foto’s bewaard 

–
–

opvang van zo’n grote groep vluchtelingen zek

49  Mélodie Brassine, Les tensions entre Belges et 
Français lors des évacuations de 1917 et 1918. Situation 
dans les provinces de Namur et de Liège, in “Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis”, XLIV, 2014, 
2/3. 
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gemeenteraad om een “ ” op te 

d, zowel overdag als ‘s nachts.
Omwille van de vele diefstallen ’s nachts wordt in 

opgericht om ’s nachts te patrouilleren; de 
                                                      
50  Gita Deneckere, Tom De Paepe, Bruno De Wever, 
Guy Vanthemsche, Een geschiedenis van België (Gent, 
2014), p. 202-205. 

voor het “ontdekken der misdadigers”.

genomen over de politiedienst: zo worden in mei ’s 

’s avonds tot 5 uur ’s 

–

51  Gita Deneckere e.a., idem, p. 209-210 
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voor vrouwen zou mogelijk maken…

                                                      
52  Louis Becq, Meise. Een fusie met Wolvertem en 
Oppem. Bloemlezing politieke en sociale geschiedenis. 
Deel 1: 1921 – 1982 (Meise, 2013), p. 51. 

 

Lijst 1 
Van Malderen Lodewijk  -  98 
De Meuter Jan-Baptist  -  67 
Van Doorslaer August  -  165 
Flon Filip  -  95 
Huygens Victor  -  94 
Coppens J.B.  -  43 
Van der Veken Emmanuel  -  27 
Van Humbeeck Petrus  -  22 
Leemans Hendrik Gerard  -  17 
 

 

Lijst 2 
Puttemans Jozef  -  138 
Van den Eynde Jan  -  155 
Van Schaftingen Jan Baptist  -  99 
De Waet Emiel  -  164 
Verbruggen Jozef  -  81 
Brouwers Xavier  -  109 
Roelants Frans  -  41 
Bel Leo  -  30 
Verlinden Emiel  -  58 
 

–

erg te “leven”, althans niet op bestuurlijk vlak, 

genoteerd…
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et land. In 1918 komt daar nog de “
” bij, die meer slachtoffers m

                                                      
53  Rijksarchief, Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
Beweging van de burgerlijke stand en loop der 
bevolking, 1841-1976 (te consulteren op www.arch.be, 
archieven “mouvement”). 
54  Vanaf 1919 zijn er voor de overlijdens meer 
gedetailleerde statistieken beschikbaar naar 
doodsoorzaak. Voor Meise staan in 1919 volgende 
doodsoorzaken genoteerd: 3 tuberculose, 5 kanker, 11 

bronchitis of longontsteking, 5 maag- en darmziekten, 1 
nierfalen, 1 overlijden bij de bevalling, 4 
ouderdomsdementie, 1 zelfmoord en 6 andere niet 
gespecifieerde oorzaken. 
55  Achiel Bettesone, Keizerin Charlotte op rust te Meise 
(Meise 2013), p. 61. 
56  Deze vlag is permanent tentoongesteld in de 
hoofdbibliotheek van Meise. 
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–

–

van de “belangrijke” p

                                                      
57  Deze informatie werd bekomen van Simonne Van 
Evelghem, weduwe van Jan Vital van der Wildt, 
achterkleinzoon van Joannes Vitalis. 
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34 



35 



36 



37 

 

 
, archieven “mouvement”).
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–

 
 

 
in “Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis”, XLIV, 2014, 

 
 

 

 –
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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 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

bartdenbakker@timaya.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
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


