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Voorwoord

Na de doorstart, op volle kracht naar kruissnelheid…

Na enkele jaren in langzaam-aan-modus te hebben gefunctioneerd, duwde  Jan Verbelen, 
bestuurslid  met ervaring, stevig op het gas om BERLA opnieuw op  kruissnelheid te brengen.

Een kleurrijke, wervende huis aan huis campagne wist een vijftigtal geïnteresseerden 
samen te brengen op vrijdag 24 januari van dit jaar in de BIB te Meise.

Daar stelde BERLA zich voor en zette zijn missie  en realisaties in de spots.  
Het resultaat: vijftien spontane kandidaturen om op een of andere manier mee te werken 
aan een duurzame doorstart. 

Vergaderingen volgden en volgen mekaar snel op om de doorstart juridisch op het goeie 
spoor te houden en vooral om het momentum voor de geïnteresseerden te cultiveren:

28 maart: info- en overlegvergadering voor de  geïnteresseerden. De werking zal via 
diverse werkgroepen lopen.  Opstart  van de eerste werkgroepen zoals o.a.,  archiefbeheer, 
beheer van de VZW, keuze van hardware en software,… . Kandidatuurstellingen voor 
andere werkgroepen zoals: organisatie van evenementen, marketing, sponsoring, …

15 april: Raad van Bestuur met de uittredende raad die de Algemene Vergadering 
voorbereidt.

5 juni : Algemene Vergadering met verkiezing van het nieuwe bestuur, onmiddellijk 
gevolgd door de installatievergadering van de nieuwe Raad van Bestuur die tegelijk  de 
bestuursfuncties toewijst en een aantal praktische afspraken maakt voor de verdere 
werking.

Samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur:
Begyn Hedwig  bestuurslid
Carrière Peter  bestuurslid
De Keersmaecker Carl secretaris
Moyson Raoul                       ere-voorzitter
Thaelemans Marie-Jeanne bestuurslid
Van Baelen Eric  ondervoorzitter
Van Caekenberghe Stijn bestuurslid
Van Eesbeek Philippe bestuurslid
Van Rompaey Lucianus bestuurslid
Verbelen  Dirk  penningmeester
Verbelen  Jan   voorzitter
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Sinds 28 maart komen de reeds opgestarte werkgroepen regelmatig samen, werden ook de eerste 
ideeën tot organiseren van evenementen gelanceerd, en worden de eerste resultaten van hun nog 
prille werking achter de schermen zichtbaar.

De  Raad van Bestuur vergadert nu  iedere tweede woensdag van de maand. Zijn taak bestaat in 
hoofdzaak in het sturen van de werking, het ondersteunen van het vrijwilligerswerk en het actief 
faciliteren van initiatieven uit de werkgroepen.

De lijst van werkgroepen, waarover je verder in deze brief meer informatie vind, werd ook nog 
verfijnd en uitgebreid.
BERLA is ervan overtuigd dat velen de kwaliteiten, de kennis, de interesse én de zin voor 
initiatief hebben om zich op een of andere manier in een of andere werkgroep met veel 
enthousiasme en voldoening in te schakelen in dit gemeenschappelijk project. 

Indien ook jij je voelt aangesproken, vind je verder in deze nieuwsbrief de weg om met een druk 
op de knop je kandidatuur te stellen. Je kan het formuliertje met je kandidatuur ook met de post 
sturen of deponeren in de brievenbus Brusselsesteenweg 44 bus 1 aan de BIB te 1860 Meise.

Zo help je mee om BERLA een breed gedragen, actieve en succesvolle erfgoedkring te maken!  
Indien je een voorstel hebt om een andere dan vermelde werkgroepen op te starten of eraan mee 
te werken is de nodige ruimte voorzien om je voorstel toe te lichten.

Wanneer jij je kandidaat stelt of een voorstel plaatst ontvang je midden september een 
uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep waarvoor jij je interesse toonde.
BERLA heeft het geluk te kunnen functioneren dankzij de goeie wil en vrijwillige inzet van heel wat 
geëngageerde mensen begaan met ons erfgoed.

BERLA heeft als vzw ook een beetje ongeluk te moeten functioneren met beperkte financiële 
middelen. 
De jaarlijkse financiële bijdrage van zijn leden helpt dat euvel voor een stukje weg te werken.
De Algemene Vergadering van het najaar zal beslissen over het bedrag van het lidgeld voor 2015.

Voor de resterende maanden van 2014 werd het lidgeld vastgesteld op 5€.
Hoewel de echt zichtbare resultaten van de doorstart dit jaar nog bescheiden zullen zijn, toon je 
met je betaling en lid-worden alvast je steun en sympathie met de ambitie van BERLA, opnieuw een 
toonaangevende erfgoedvereniging te worden in Vlaams Brabant en Vlaanderen.

Verder in deze nieuwsbrief vind je de manier waarop je jouw lidgeld voor dit jaar kan betalen.
Alvast dank voor het vertrouwen.

Naast de nieuwsbrief die we ook vanaf nu weer regelmatig onder de leden zullen verspreiden,  komt 
er in het najaar nog een erfgoedevenement voor ieder die op 15 september 2015 het lidgeld voor 
2014 zal betaald hebben. Indien je daar bij bent word je, als nieuw lid, ook uitgenodigd op de 
Algemene Vergadering van het najaar waar je zal kunnen mee  stemmen over o.a. de nieuwe 
statuten , het lidgeld en andere aspecten van de werking.  Je zal er ook alle nieuws vernemen over 
de voortgang van de opgestarte werkgroepen . 

Ook daar zijn in het varia-agendapunt al je suggesties welkom !

Zo word je volop deel van de doorstart van BERLA en help je actief mee aan het bewaren van ons 
gemeenschappelijk erfgoed.

Carl DK 24 juli 2014
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Betekenis van de naam “BERLA”

De eerste nederzetting van wat de “ridder” en later de “dorpsheer” van Meise zou worden, was 
gelegen in de vlakte waar thans de eerste tuinwijk staat naar Amelgem toe.

Zoals meestal in deze tijden was het een omwalde hoeve, uit veiligheids redenen en ook wel voor 
afwatering der eerder laag gelegen gedeelten. Meerdere beekjes - die in verbinding stonden met 
de pastorijvijver - voedden de hofgracht rond het riddergoed. 

Zij zijn, op de O.L.Heerbeek na, sedert lang verdwenen door wijziging van de afwatering of zijn 
roemloos in het riolennet geeindigd. Dit riddergoed droeg dus met reden de naam 
“tolWATERKEN”, doch werd ook om ongekende reden “BERLA” genoemd. 

Het woord “Berla” komt niet voor in het Middelnederlandsch Woordenboek” van J. Verdam, uitge-
geven in 1911. 

Editie 1996

Editie 1983

Editie 2014
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The place to be

Om  leden en sympathisanten van Berla de mogelijkheid te geven wat bij te 
praten over erfgoed, houden we op donderdag 11/9 ons eerste praatcafé in 
“ ‘t Moment van Meise” Brusselsesteenweg 40, dit vanaf 18.30 uur.

Wil je deelnemen aan één van onze werkgroepen? Wil je zelf een werkgroep 
oprichten rond een bepaald thema? Laat het ons weten door het formulier in 
te vullen op: http://goo.gl/VrNPCy
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Kasteel van Bouchout

Het kasteel van Boechout is een kasteel dat 
gelegen is in de Belgische gemeente Meise. 
Het is een versterkt kasteel waarvan de 
oorsprong teruggaat tot in de 12e eeuw. Op 
het domein bevindt zich tegenwoordig de 
Plantentuin van Meise.

Het domein van Bouchout speelde in de eerste 
helft van de twaalfde eeuw een belangrijke rol bij het ont-
staan van het Hertogdom Brabant. Het domein bevond zich op een uiterst 
strategische positie tussen het Graafschap Vlaanderen en de heren van Grimbergen, 
de familie van Berthout. Het gebied was destijds moerassig, begroeid met beuken-
bomen en stond bekend als Boc-Holt, waarvan mogelijk de naam Bouchout is afgeleid. 
Het is ook mogelijk dat de oorsprong van de naam van het kasteel ligt bij de uitroep 
Boog-Hout: houd je boog gespannen, want de vijand kan op ieder moment aanvallen!

Tijdens deze periode lukte het Godfried I van Leuven om vrede te sluiten met de 
graaf van Vlaanderen, zodat hij de aandacht kon richten op de interne problemen 
van zijn jonge Hertogdom. Deze problemen werden vooral veroorzaakt door de op-
standige familie van Berthout, heren van Grimbergen, die de controle uitoefenden 
op de belangrijke handelsroutes tussen Brugge en Keulen. Zij bezaten een sterke 
burcht te Grimbergen en waren niet bereid om zich te onderwerpen aan de “Hertog 
van Brabant”. Dit leidde vanaf 1139 tot de “Grimbergse Oorlogen”[3] en vooralsnog 
slaagde Godfried II van Leuven, de zoon van Godfried I, er niet in om de Berthouts 
te verslaan. Godfried III besloot om circa 1150 in nabijheid van het kasteel van de 
Berthouts, twee burchten te laten bouwen. Het eerste, het kasteel van Nedelaar 
dat aan de rivier de Zenne stond, werd in 1358 door de Berthouts aangevallen en 
volledig verbrand. Een poging van Arnold van Craaynem (Kraainem alias Crainhem) 
om de Berthouts te ontzetten mislukte. De Craaynems bezaten domeinen in de regio 
Sterrebeek, Nossegem en Zaventem en de eerstgekende uit dit geslacht is Lambert 
van Craaynem. Godfried III had aan Wouter van Craaynem het domein van Bouchout 
geschonken met de opdracht om daar ook een burcht te bouwen.

Wapenschild van Arnold van Craaynem. Hij vocht in de 
Grimbergse oorlog tegen de Berthouts, heren van Grim-
bergen.
Uiteindelijk werden de Berthouts in 1359 verslagen door 
het gezamenlijke leger van de Vlamingen en de 
Brabanders. Het machtige kasteel van Grimbergen werd 
verwoest en ging volledig in vlammen op. Waarschijn-
lijk is het kasteel van Bouchout aan het einde van de 
Grimbergse oorlog gebouwd. Volgens Cantillon[4] was 
Bouchout toen reeds een versterkt kasteel. Echter, 
Willem van Craaynem, de zoon van Wouter, bezat slechts 
weinig grond (300-400 are) zodat het ook heel goed 
mogelijk is dat het “kasteel” toen slechts een 
verstevigde woning was, gebouwd rond 1160-1170.
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Zoals elke vereniging heeft ook een heemkundige kring als Berla nood aan inkomsten 
om de algemene werking te verzekeren.  

Bij de doorstart van Berla, een paar maanden geleden, hebben heel wat mensen hun 
interesse geuit om hun lidmaatschap te hervatten.

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat er voor de resterende maanden van 2014 een 
bedrag van € 5 lidgeld zal worden gevraagd.  
 
Mogen wij u dan vragen het lidgeld voor 2014 te willen storten op de hieronder vermel-
de rekening. Dit zal onze penningmeester heel wat zorg en werk besparen. 

Het leeuwendeel van dit lidgeld gaat naar verzekeringen en de overschot wordt 
gebruikt voor de dagelijkse werking van de vzw. 
 
FORTIS : BE31 0011 1894 9055
 
Ben je nog geen lid?

Krijg je de info brief graag elke drie maanden in je mailbox?
Dat kan!

Mail je gegevens door naar erfgoedberla@live.com

Lidgeld

B  E  3  1  0  0  1   1  1   8  9  4  9  0  5  5

B  E  R  L  A      V Z W
B  R  U S  S  E  L  S T  E  E  N W E  G  4  4      B U  S  1    
1   8  6  0     M  E  I S  E

L  I  D  G  E  L  D +   N  A A  M -  A  D  R  E  S  +   E M  A    I   L   A   D    R  E    S



Hieronder vind je misschien werkgroepen waar je bij wil aansluiten?

Algemene werkgroepen

c Archivering: Historisch archief
c Archivering:  Inzamelen en digitaliseren
c Archivering: Kunstschatten
c Archivering: Verenigingsleven
c Marketing en vormgeving
c Tijdschrift en nieuwsbrief
c Praatcafé
c Organisatie evenementen
c Familiekunde
c Archeologie
c Toponiemen
c Monumentenzorg
c VZW Rechtspersoon
c ICT
c Contact met andere gemeentes
c Subsidiëring
c Fondsenwerving

Je kan het formuliertje met je kandidatuur ook met de post sturen 
of deponeren in de brievenbus Brusselsesteenweg 44 bus 1 aan de BIB te 1860 Meise.

Interesse?

Naam:    GSMnr:

Straat: 

Email: 

Losse medewerker? Vaste medewerker? Sponsoring? Website maken?

Foto”s nemen?

Weblog maken?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Documenten
inscannen?

Archiveren? Brochure maken?

Organiseren? Teksten schrijven?

Gewoon 
meehelpen?

Rondleiding geven?

Weet nog niet maar word graag op de hoogte gehouden via email Per post

Facebook maken?

Foto’s scannen?

Deelnemen 
vergaderingen?

Omschrijving

@

Nr: Te: 

email: erfgoedberla@live.com

Werkgroepen rond specifieke onderwerpen

c Familie Bulthé (Vliegtuigbouwers)
c Vrije radio’s
c IJskelders
c Zelf een werkgroep voorstellen

Werkgroepen rond de verschillende leefgemeenschappen

c Amelgem
c Eversem
c Hasselt
c Imde
c Limbos
c Meise
c Meuzegem

c Nerom
c Oppem
c Rossem
c Sint-Brixius-Rode
c Slozen
c Westrode
c Wolvertem


