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Wie reden met de eerste auto‘s
en motorfietsen in Temse?

De jaren 1885-1914 betekenden hoogbloei voor Temse, zowel sociaal-eco-
nomisch als cultureel en toeristisch. Heel wat nieuwigheden zagen toen ook 
hier het levenslicht. De auto, bij voorbeeld. Al jaren vroeg ik mij af wie de 
eerste bezitters waren in onze gemeente. Ik speelde de vraag door naar onze 
gemeentearchivaris Digna Coppieters. Aan haar bevindingen zijn de hierna 
volgende gegevens ontleend. 
 
125 jaar geleden (1886) diende Benz het patent in voor zijn Motorwagen 
Nummer 1 met verbrandingsmotor. De eerste auto kostte omgerekend naar 
vandaag 200.000 euro. In zijn boek ‘De blijde intrede van de automobiel in 
België, 1895-1940’ verhaalt historicus Donald Weber de geschiedenis van de 
auto. 

Auto’s  
Donald Weber heeft op vraag van Digna Coppieters de juiste bronnen 
aangewezen. Vanaf januari 1900 werden nummerplaten in België verplicht 
voor automobielen en motorfietsen. De archieven en de administratie die de 
nummerplaten uitreikte, zijn verloren gegaan. Maar vanaf 1902 werden de 
lijsten van nummerplaatbezitters (van auto’s en motorfietsen) jaarlijks gepu-
bliceerd. In de editie 1907 staan 10 Temsenaren. Nummerplaten werden chro-
nologisch uitgereikt en zo weten wij wie de eerste Temsese bezitters waren.
Kasteelheer Antoon Janssens (de Varebeke) was de eerste, maar hij was strikt 
gezien geen Temsenaar. Hij was ingeschreven in Sint-Niklaas, het kasteel was 
zijn zomerverblijf. Al in 1898 was hij lid van de Automobile Club de Belgique 
en ingeschreven als ‘automobielconstructeur’. Na hem volgden textielfabri-
kant Paul Van Der Schueren, houthandelaar Charles Wilford, notaris-schepen 
Paul Van De Perre en textielfabrikant August Wittock. 
De familie Wilford neemt een plaats apart in. Zij fabriceerde ook auto’s. 
Stamvader Charles en z’n zonen Maurice, Paul en Gustave worden al in 1900 
vermeld als automobielconstructeurs. Zoon Paul reed in 1899 op de weg naar 
Diegem met een zelfgebouwd voertuig een km-met-vliegende-start tegen een 
snelheid van 96,5 km/u., een benadering van het toenmalige wereldrecord. 
Wilford deponeerde verschillende patenten, maar stopte de fabriek in 1901. 
Anderen bouwden op die patenten verder. 
Paul Wilford, die in 1901 naar Antwerpen verhuisde, was nauw bevriend met 
Baron de Caters de Bosschaert, bezitter van het eerste officiële Belgische 
vliegbrevet (1909). Beiden waren auto- én luchtvaartpioniers en speelden een 
rol in de organisatie van de eerste vliegweek van Antwerpen (1909), waaraan 
zijzelf ook deelnamen. In 1912 hadden zij een aandeel in de organisatie van 
de vliegweek in Temse. Gustave Wilford werd later de officiële verdeler voor 
België van het automobielmerk Willys-Overland en richtte in 1947 in Brussel 
The Establishments Wilford S.A. op. 
Markant detail: Frans Meeus, die z’n eerste auto kocht in 1927 en datzelfde 
jaar het eerste taxibedrijf startte, startte in 1928 ook de eerste garage in 
Temse. Meer dan 80 jaar later is Garage Meeus (Akkerstraat) nog altijd spring-
levend. 
 
Motorfietsen 
Eind jaren 1890 reden de eerste motorfietsen in Temse. De pioniers waren 
adjudant bij de genie (Fort van Steendorp) Henri Geysen, de hoger vermelde 
Maurice Wilford, tabaksfabrikant Charles Vispoel, textielfabrikant William 
Wilford, graankoopman August Demeester en textielnijveraar Léon Van Den 
Haute. 
 
Fietsen
Wie in Temse het eerst met de fiets reed, is uiteraard niet bekend. Temses eer-
ste wielertoeristenclubs avant la lettre waren de ‘Tamise Cyclists Union’ (°1895) 
en ‘De Schelde’ (°1896). 
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Maurice Boel (Tielrode) bij zijn Buick
uit 1915. Met echtgenote en 
gemeentearchivaris Digna Coppieters. 

ALLE HERSTELLINGEN
EN KLEINE WERKEN 

Daken, schouwen, 
vloer, natuursteen, 
terrassen, plinten, 
riolering, beton,

gevelrenovatie/bekleding,
bezetting, gyproc, 

plafonds, chappe, arduin, 
roofing, trappen, 

renovatie badkamers/ 
kelders, metsel- 

en afbraakwerken
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AZIJNZEKERPRIJS 2010

Jong-CD & V-Temse
Azijnzekerprijs
Schoolstraat 107 Temse

kristofvanroyen@hotmail.com
http://temse.cdenv.be/

Nu kan het stemmen beginnen !
Naast de stem van de jury telt ook 
uw stem. Stemmen kan tot en met 
21 februari. Laat uw stem horen
via de volgende kanalen :

Op donderdag 24 februari om 20 u in JOC De Nartist 
reikt Jong-CD&V Temse de Azijnzekerprijs uit.
Uit uw massale inzendingen heeft de jury de 
volgende genomineerden uitgekozen:

• Zuster Lidwine: ondanks haar 79 jaar is zuster Lidwine 
 nog steeds een bezige bij, 7 dagen op 7 zet zij zich 
 onbaatzuchtig in voor de medemens

• Zorgboerderij de wollebol: dankzij de samenwerking 
 met de welzijnssector krijgen zorgvragers de kans 
 om actief mee te werken op de boerderij

• 30 jaar lucky dog: deze hondenschool die belonings-
 gericht werkt op gehoorzaamheid met als doel hond 
 en geleider tot een team om te vormen bestaat 30 jaar

• Editie Temse: internetkrant die op een objectieve en 
 aangename manier de bevolking op de hoogte brengt 
 van het reilen en zeilen in Temse

• Op stoapel: deze werkgroep houdt de rijke herinnering 
 aan de Wase Scheepsbouwer levendig

• Willy Van Britsom: deze havenmeester leidt al jaren het 
 boottoerisme in goede banen en registreert jaarlijks 
 aan de Wilfordkaai om en bij de 30.000 boottoeristen

• Gelaagpark Steendorp: dankzij de samenwerking 
 tussen verschillende diensten en verenigingen werd
 dit prachtig stuk natuurgebied op de kaart gezet
• United – Tielrode: door dit bijzonder voetbalploegje 
 kunnen ook kinderen met autisme voetballen
 in ploegverband

 

               


