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Voorstelling van boek “Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN, 

gesneuveld te Londerzeel in WO I” (ISBN: 9789082635225) 
 

In september 2021 zal de Geschied- 

en Heemkundige van Londerzeel 

(GHKL) samen met Joris SAERENS 

een boek uitgeven over Kapitein-

Commandant Hermann Berhnard 

GROSSMANN (3de Legerdivisie / 

12de Linieregiment / Bataljon II / 4de 

Compagnie), één van de drie 

officieren die gesneuveld zijn bij het 

“Gevecht bij Londerzeel” op 29 

september 1914. 

 

Kapitein-Commandant GROSSMANN werd dodelijk geraakt door kogels van het Duitse 

leger op de Provinciale Steenweg (thans Blauwenhoek) in Londerzeel Sint-Jozef op dinsdag 

29 september 1914 rond de middag.  

Hij was een zoon van Duitse ouders (° Etterbeek 09/09/1875 - † Londerzeel 29/09/1914) maar 

werd genaturaliseerd tot Belg in 1894 en heeft carrière gemaakt in het Belgische leger. 

Het boek over Kapitein-Commandant GROSSMANN zal unieke informatie/documenten/ 

aktes/foto’s over Kapitein-Commandant GROSSMANN en zijn militaire loopbaan bevatten. 

Ook genealogische gegevens zullen aan bod komen in het boek. 

Het “Gevecht bij Herstal” op 6 augustus 1914 en het “Gevecht bij Londerzeel” op 29 

september 1914 waaraan het regiment van Kapitein-Commandant GROSSMANN deelnam 

komen ook aan bod in het boek door vermeldingen uit verschillende bronnen. 

De aankoopprijs van dit boek (114 pagina’s/A4) is € 24 (+ € 6 bij eventuele verzending). 

[Une version française sera aussi disponsible. Si vous souhaitez commander le livre “Le 

Capitaine-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN, tué au combat à Londerzeel 

pendant la Première Guerre mondiale”, veuillez remplir la commande et appuyer sur le 

bouton “version française” sur www.londerzeelwo1.wordpress.com/bestelling/ (détails du 

livre: ISBN 9789082635232, prix du livre 24 €, date de sortie en septembre 2021)] 

Ook in het GHKL-tijdschrift zal er een (minder uitgebreid/korter) artikel over Kapitein-

Commandant GROSSMANN verschijnen. 

Waar en wanneer het boek in Londerzeel zal kunnen worden afgehaald zal later nog worden 

meegedeeld (rekening houdend met de Covid-19 maatregelen). 

Informatie:   www.londerzeelwo1.wordpress.com/nieuws/ 

Uitgever (mail): fons.m@scarlet.be (Fons MOEYERSONS, GHKL) 

Auteur (mail):   joris.saerens.wo1@outlook.com (Joris SAERENS) 

Bestellen (tot en met 31 juli 2021): www.londerzeelwo1.wordpress.com/bestelling/ of via de 

heemkring GHKL indien online bestellen niet mogelijk zou zijn. 
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Foto: Het oorlogsmonument aan het kruispunt  

Blauwenhoek-Ursene te Londerzeel Sint-Jozef.  

In deze buurt is Kapitein-Commandant GROSSMANN gesneuveld. 

 

Unieke aanbieding door GHKL bij het boek over Kapitein-Commandant GROSSMANN 

De Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel (GHKL) biedt aan de personen die een 

boek bestellen over Kapitein-Commandant GROSSMANN een ander uniek boek over 

Londerzeel aan. 

Iedereen die een boek over Kapitein-Commandant GROSSMANN bestelt of reeds besteld 

heeft krijgt automatisch het boek “De Lange Noveen” er gratis bij aangeboden 1. 

Terwijl het boek over Kapitein-Commandant GROSSMANN handelt over de Eerste 

Wereldoorlog gaat het boek “De Lange Noveen” over de Tweede Wereldoorlog.  

 

 

Boek “De Lange Noveen” geschreven door GHKL-lid Jan VAN DE 

RYCK en uitgegeven door heemkring GHKL. 

(160 pagina’s/A5-formaat) 

 

 

Dit boek handelt over het denken, doen en laten te Londerzeel in de jaren 1936 tot en met 

1944. 

Het boek brengt het verhaal van gebeurtenissen en bevat foto’s van Londerzeel tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. 

Sommige van die gebeurtenissen liggen soms nog heel gevoelig bij de huidige gemeenschap 

en werden geschreven door een bewoner van Londerzeel, Jan VAN DE RYCK, geboren in de 

Stationstraat te Londerzeel in 1931. 

De auteur, Jan VAN DE RYCK, vermeldt onder meer in zijn Proloog: 

“[…] Bij tijdgenoten zal het lezen eigen herinneringen wakker roepen. Ze zullen deze 

beschrijving inkleuren met hun eigen belevenissen. Wie die waanzinnige periode niet heeft 

beleefd, zal ontdekken hoe het leven van de gewone mens toen verliep. […]” 

 

Foto op blz 116 in het boek “De Lange Noveen”: 

Neergehaalde en gevangengenomen geallieerde piloot in WO II 

op het marktplein voor de ingang van de Sint-Kristoffelkerk. 

 

 
1 Quand on commande le livre “Le Capitaine-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN, tué au combat à 

Londerzeel pendant la Première Guerre mondiale” on reçoit aussi gratuitement le livre “De Lange Noveen”. 


