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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,

in dit tijdschrift vind je alweer een mooie reeks artikels over onze gemeente:
•  Chirurgijns en geneesheren te Wolvertem van 1780 tot 1950 (Marc Gillisjans);
•  Wetten en gebruiken rond het huwelijk (Paul Degraeve);
•  Catalogus van de sint-Elooikruisjes (Eric Van Baelen);
•  Wat is er mis met onze bril? (Frans Meskens);
•  Varkensslacht in Imde (met dank aan Leo Van den Elsen).

Bij deze wil ik mij even richten naar hen die -soms terecht- kritiek hebben op het feit dat wij af en toe 
veel publiceren over sommige deelgebieden van de gemeente en minder of haast nooit over andere. De 
voornaamste reden is dat het leeuwendeel van de artikels steeds door dezelfde auteurs wordt ingebracht 
en er over sommige onderwerpen en plaatsen gewoon niks binnenkomt...
Hierbij dus mijn oproep aan iedereen om ons schrijversteam te vervoegen!
Onze redactie zal jullie steeds bijstaan met bijkomende info, fotoshop, nalezing en verbetering van even-
tuele fouten.... De lay-out van tekst en afbeeldingen zijn onze zorg en niet van de auteur.
U kan dus rustig de geschiedenis van uw familie, uw vereniging, bijzondere gebeurtenissen... voor de 
eeuwigheid op papier zetten en zo voor de komende generaties veilig stellen.

Vervolgens is er ook onze vraag naar medewerkers voor onze werkgroep “Archivering”.
Berla is het slachtoffer geworden van haar eigen succes. Onder leiding van onze secretaris Jan Buyens 
worden elke dinsdagvoormiddag binnenkomende schenkingen verwerkt.
Voelt U zich geroepen om ons team te vervoegen? Dan ben je meer dan welkom!

Tenslotte wil ik in naam van alle medewerkers van het project WO1 de Cultuurraad van Meise bedanken 
voor de toekenning en viering van de titel van Cultuurlaureaat 2019. 

Veel leesplezier,
Jan Verbelen,

voorzitter Berla.
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“
”

                                                 
1  Jan Baptist Fransquin, geboren in Wolvertem op 
02.06.1783. 
2  Geboren te Grimbergen op 28.12.1715, dochter van 
Edmundus en Joanna Catharina Detrez. 
3  RA Vorst: schepengriffie Wolvertem 9047, settinghe 
en 9048. 

snijwonde in Judocus’ linkerhand waar

om 7 uur ’s avonds 
’s anderdaags op het kerkhof begraven.

                                                 
4  RA Vorst: schepengriffie Wolvertem 9144. 
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5  Een heelmeester of chirurgijn was een 
beroepsaanduiding voor personen die na een leertijd als 
knecht en het afleggen van een meesterproef gerechtigd 
waren bepaalde heelkundige handelingen uit te voeren. 
Te onderscheiden van de in hoger aanzien staande 
doctooren in de medecijnen die na een academische 
studie de geneeskunde beoefenden. 
6  Geboren op 30.09.1752 te Wolvertem in het 
hertschap (dorp) in het schoenmakersgezin van 
Everardus Bruylants en Joanna Verhofstadt. Ze stierf te 
Wolvertem op 02.06.1825. 

meurant proche de l’ église, un enfant en

                                                 
7  RA Leuven: schepengriffie Wolvertem 9054. 
8  SA Brussel - Pergameni 535B. Een quintaal of een 
centenaar was een gewichtsmaat gelijk aan 100 pond. 
900 pond vlas was dus gelijk aan 9 quintaal en 2 sisters 
(= inhoudsmaat) tarwe gelijk aan 1 quintaal 60. 



5 

 

We vonden ze in het boek “
“

–

                                                 
9  We vonden in die periode Cremer 85 keer vermeld als 
getuige en Dechèvres 117 keer. 
10  Geschiedenis van Wolvertem door t’Kint, Verhasselt 
en Lefèvre, blz. 411. 
11  Gemeentehuis Wolvertem: bevolkingsregister 1840-
1846, huis nummer 23. Knecht Carlier uit Ronse kwam 
hier aan in februari 1841 en dienstmeid Swinnen in 
januari 1843. Carlier zien we later trouwen met de 
dochter van Cremer; beiden werden toen ingeschreven 
als winkelier-herbergier en verhuisden naar het 
marktplein.  
12  Gemeentehuis Wolvertem: kadaster, boek 1 artikel 
63. In 1845 was hun bezit in totaal 1 ha 21 are 10 ca. Na 
de dood van dochter Maria Anna werd 1863 een deel 
van het huis, de hof en het land op de Lindenkouter en 
de Meuttepoelen verkocht. Het oorspronkelijk huis 
omvatte dan alleen nog 60 ca.  

                                                 
13  In de Bagijnenstraat, wijk C huis 126 (dit is de 
omgeving van de Sint Willibrordusbasiliek). In dit huis 
woonden in 1836 de pastoor en de onderpastoor. Van de 
oude dokter Van Leeuwen alsdan geen spoor meer. 
14  Bevolkingsregister Hulst 1818-1825, Volkstelling 
Hulst 1836 en Sterfteregister Hulst 1820. 
15  Meer inlichtingen: RA Leuven onder ARA 57: 
promotieregisters doctorandi academiejaren 1817-
1818; 1834-1835 en Universiteitsarchief Leuven, 
leeszaal: doctoraatsthesis van Geertrui Couderé uit 
1985: “de studenten aan de rijksuniversiteit van Leuven 
(1817-1835)”. In het Mémorial Administratif 35-36 uit 
1837 vinden we vermeld: lieu et date de réception 
08.05.1833. 
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16  Gemeentehuis Wolvertem: bevolkingsregister 1840-
1846. Wijk A is het Dorp. Het huis stond waarschijnlijk 
op het huidige Gemeenteplein langs de oostkant van de 
Steenweg. 
17  Diens vader, Louis Antoine, notaris en brouwer te 
Tienen was een volle neef van Jean Guillaume 
Windelincx (1754-1799) bijgenaamd de Generaal, 
brouwer en volksmenner te Tienen die er met 
vrijwilligers het Patriottenkorps oprichtte om te ageren 
tegen de Oostenrijkers tijdens de Brabantse Revolutie.  
18  Nochtans vinden we in het Mémorial Administratif 
van 1847-1ste semester: lieu et époque d’admission: 
Bruxelles 23.04.1841.  

                                                 
19  Later kwam hier het rustoord voor rijke vrouwen Sint 
Margareta en daarna de schoenwinkel De Smedt.  
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–

…

                                                 
20  Gemeentehuis Wolvertem: archiefdoos 69. Deze 
vaccinaties werden gratis uitgevoerd. 
21  Zie foto genomen ca 1874. 
22  Weekblad van Yperen 18.03.1899; l’ Echo de 
Courtrai 14.08.1890; Heldersche en Nieuwdieper 
Courant 02.09.1891. 

’

                                                 
23 Op 29.04.1867 werd tegen hem door de gendarmen 
Breugelmans en Vliebergh een p.v. opgemaakt omdat 
de dokter zijn hond niet had aangegeven en dus inbreuk 
had gepleegd op het provinciaal reglement betreffende 
de hondentaks. Hij zal hiervoor op 01.10.1867 voor de 
politierechtbank van Wolvertem verschijnen: RA 
Leuven: vredegerecht 228 akte 58bis. 
24  Er wordt hiervoor Brussel aangegeven maar we 
vonden zijn overlijden hier niet vermeld, noch te Sint-
Joost, noch te Jette, Laken of Schaarbeek. 
25  Le Panthéon de l’Industrie, 1888. 
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26  Op het gemeenteplein waar nu de apotheek De 
Boeck-Houman is gevestigd. Hij liet zich in het 
bevolkingsregister van Meise inschrijven op 
31.01.1872. In april 1874 werd hij samen met zijn twee 
nog jonge kinderen terug uitgeschreven voor 
Wolvertem. 
27  Heden eetcafé Brazzaville. Het was ook in deze 
herberg, den Nieuwen St. Merten genoemd, dat Vrouwe 
weduwe Callebaut een groot lot bomen openbaar liet 

Dokter Callebaut’s 

                                                                             
verkopen gelegen aan den Dries en in den Boskant 
(verkoopsaffiche van 17.01.1893 voor notaris van 
Zeebroeck uit Wolvertem). Tevoren (1867) woonden ze 
in het begin van de Stationsstraat langs de rechterkant in 
een groot herenhuis, nu afgebroken; en in een winkel te 
herkennen aan het groot driehoekig ingangsfronton. Op 
13.06.1879 werd tegen haar -ze was toen reeds 
rentenierster- een p.v. opgesteld door gendarm Alexis 
Dinant wegens het niet aangeven van een hond 
waardoor ze de hondentaks niet had betaald. Ze diende 
hiervoor een boete van 15 BEF te betalen of 2 dagen 
opsluiting: RA Leuven, Vredegerecht Meise 239. 
28  Geboren in 1832, dokter in Huldenberg, wiens vader 
Yvon Van den Bruel (°1808) dokter in Wiekevorst was. 
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Georges t’

                                                 
29  Meer bepaald op 16.02.1895. Hij was van de lichting 
1890, trok lot 404 waardoor hij niet onder de wapens 
moest maar gaf zich op als vervanger van zijn broer 
August. 
30  Nadat ze de gronden met een huisje erop hadden 
gekocht van de familie Bogaerts. De eerste maanden 
van zijn verblijf in Wolvertem woonde dokter Eugène 
naast de beenhouwerij Sammels, op den berg rechtover 
de kerk. 

                                                 
31  Verder was hij de oprichter van een voorloper van 
het Kinderwelzijn en de moeders kwamen met hun 
kindjes voor onderzoek samen in de klaslokalen van de 
zusters in de Oppemstraat. 
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“

openbaar belang.”

Eugène’s

in Limburg te bereiken waar ze ’s anderendaags 

                                                 
32  Ook vonden we nog een brief van het 
gemeentebestuur dd. 13.01.1920 met hoofding: Notice 
concernant le docteur Van den Bruel pour actes de 
dévoument patriotiques: Gemeentearchief, doos 295. 
33  Geboren te Wolvertem op 20.08.1898. 
Oorlogsvrijwilliger 14-18; gediplomeerd te Leuven op 
16.07.1924. Oorspronkelijk medestichter en voorzitter 
van de Vlaamse Oudstrijdersbond kreeg hij het aan de 
stok met zijn verwant, secretaris Leon Van Humbeeck, 
en verliet de VOS om zich in te schrijven bij de 
Belgische Oudstrijdersbond (de “Jassen” met aan het 
hoofd kasteelheer Goethals). Een andere reden van dit 
overlopen was dat hij als lid van de Vlaamsgezinde 
VOS weinig kans zou maken op het burgemeesterschap 
dat hij beoogde in opvolging van zijn vader. 
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34  Uit: Meise, een fusie van Wolvertem en Oppem door 
Louis Becq, blz. 95. 

moeilijkheden met zijn twee collega’s verkreeg hij 
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35  Hij werd opgevolgd door zijn zoon Yves (1935-
1978) en zijn kleinzoon Albert junior. 

t’
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36  Hij had ook nagelaten zich te laten inschrijven in de 
gemeente; dit gebeurde maar in juni 1877 toen zijn 
eerste kind hier werd geboren. Hij was correspondent 
voor de provinciale geneeskundige commissie voor 
Wolvertem en Meise: Mémoire Administratif 1909. 
37  Gelegen rechtover het warenhuis Aldi. In augustus 
1909 verkochten ze hun huis in de Stationsstraat aan 
landmeter Crick-Vijgen en gingen aan het 
Gemeenteplein wonen tussen likeurverkoper Muylle 
(daarna beenhouwerij Gillisjans) en notaris De Smedt. 

Louisa t’

vrouwe t’

                                                 
38  Enige zoon van de bekende dokter en entomoloog 
Jean-Charles Jacobs (1821-1907) en Marie Joseph 
Boudroit. Werd gediplomeerd aan de ULB op 
29.10.1887. Nadat zijn villa was afgewerkt liet de 
dokter zich in augustus 1909 een jachtbrief afleveren 
zodat hij met de in de buurt wonende gegoede burgerij 
kon gaan jagen. 
39  Zie foto met links de boerderij. 
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Coopérative Intercommunale pour l’ Alimentation 
de l’Agglomération Bruxelloise ‘

King Albert’s Hospital

                                                 
40  Uit: l’Echo Belge van 04.03.1917. 

                                                 
41  Ze werd geboren in Dentergem in een 
koopmansgezin op 28.03.1869, huwde er op 08.10.1901 
en bekwam te Lendelede met de notaris vier kinderen. 
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42  Archief universiteit Leuven. Deze studies waren in 
die tijd nog bijna volledig Franstalig. Sinds 1911 werd 
wel de mogelijkheid geboden om lessen te volgen in het 
Nederlands, maar dit hing volledig af van de 
bereidwilligheid van de professoren. 
43  Dienst van het Stamboek te Evere. 
44  Archief universiteit Gent. Hij slaagde echter maar 
voor de 1ste kandidatuur in het jaar 1935-1936; zijn 
laatste inschrijving was voor het jaar 1938-1939. Dit wil 
zeggen dat hij deze studies volgde toen hij reeds 
praktiserend geneesheer in Moerbeke en Oppem-
Brussegem was. 

                                                 
45  Dit is niets anders dan het huidige Rondpunt, 
grondgebied Oppem-Brussegem. Zie bijgaande foto. 
46  Zie foto. Later werd dit het nummer 32 en 36: 
bevolkingsregister 1931-1947, 3 en 1948-1960, 5. Na 
zijn vertrek werd dit gebouw betrokken door de 
diensten van de Registratie & Domeinen en daarna het 
restaurant Wolvenheem. Zie ook bevolkingsregister 
Brussegem 1931-1947 deel 5 folio 619. 
47  Was hier komen wonen in 1923 en stond in het dorp 
gekend als de kolonel. 
48  Akten voor notaris Paul De Bue uit Schaarbeek 
16.02.198 en Jean Marie Lahaye uit Poperinge op 
08.12.1971, verkoop aan de echtgenoten Van den 
Broeck-De Clerck. Overgeschreven 6e 
hypotheekkantoor Brussel, boek 4165–36. 
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Pillen’s vestiging in zijn dienst en zou er blijven tot 

                                                 
49  Toen hij gevangen zat in Sint-Gillis bezorgde zij 
langs Edward Wijns, toen rijkswachter (16.02.1940 tot 
05.05.1945) en begeleider van geïnterneerden die ook al 
eens van zijn moeder (Pauline De Mars) een pakje voor 
Pillen meekreeg met soms wat boterhammen en ook al 
eens wat sigaretten. 
50  Tussen september 1940 en juli 1941 kreeg hij nu 
eens één soldaat, maar soms ook twee en vier soldaten 
toegewezen. 
51  Ze deed moeite om wat Vlaams te spreken en was 
gul voor kinderen toen ze hun Sinterklaas kwamen 
vragen. Ze kwam begin februari 1943 vanuit 
Pommeroeul in Henegouwen naar Wolvertem en na de 
gevangenzetting van haar man vertrok ze begin 
september 1945 terug naar Pommeroeul. Henriette 
Blareau werd geboren in 1909 in Wargnies-le-Grand 
(Dép. du Nord, FR) als tweelingdochter van brouwer 
Achilles Blareau en Julia Patte. Deze laatste was 
herkomstig uit Pommeroeul waar ze de dochter was van 
landbouwer-gemeenteontvanger Antoine Patte. In 
tegenstelling tot haar man was ze niet groot van postuur. 
Ze overleed te Pommeroeul op 21.03.1957. 

“z’es wel
”

“
”

                                                 
52  Zo vonden we in het RA Leuven: inv. 320/3 bundel 
324: inning van de belasting op het kapitaal: in oktober 
1944 (operatie Gutt) verklaarde ze 1 ha grond in haar 
geboortedorp te bezitten en verder nog de versterkte 
pachthoven-herenhuizen l’Anjouère et l’Armaillé in La 
Pouèze (Maine et Loire) ter waarde van 1.210.000 FRF 
waarop echter nog 400.000 FRF schuld stond. Verder 
nog 23;000 BEF en 10;000 NLG in geld en 40.000 BEF 
in obligaties. 
53  Bedoeld werd de oorlogssituatie: vader Gustaaf was 
eerder patriot en Pillen eerder Duitsgezind. Voor dat hij 
opgepakt werd in september ’44 heeft hij nochtans 
vader De Cock gevraagd om zijn koffer met 
waardepapieren (maar waarschijnlijk de dubbels van de 
aangifte op het kapitaal?) in diens kluis te mogen leggen 
om ze later terug te komen ophalen. Dit schijnt dan wel 
gebeurd te zijn. Nochtans vinden we ook in het archief 
betreffende de inning op het kapitaal (10.1944) dat hij 
een zichtrekening, een spaarrekening en een 
postchequerekening bezat en effecten en obligaties bij 
de Kredietbank en de Société Générale De Belgique. 
Wanneer we de optelling maken van de geldwaarde die 
onder zijn naam werd aangegeven komen we aan het 
bedrag van 500.000 BEF. Hij scheen zo eigen aan de 
familie geworden te zijn dat, toen moeder De Cock 
(Maria Josephina De Mars) in november 1950 stervende 
was, hij beloofde om ‘s anderendaags vanuit 
Pommeroeul naar Wolvertem te komen. Moeder stierf 
echter dezelfde nacht en Pillen werd afgebeld.  
54  Waarschijnlijk voor de DeVlag en men was in het 
dorp de mening toegedaan dat hij ook de ambitie had 
om in 1942 oorlogsburgemeester te worden. 
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–

beroepsgerecht, plichtenleer,…

                                                 
55  Onuitgegeven documenten Robert Roosens (AVGV-
VGV) en José Daels: Archives Nationales de France, 
Parijs 
56  Gemeentehuis Wolvertem: archiefdoos 276. Zo werd 
de pokkeninenting door dokter Albert Van den Bruel 
gedaan te Nerom in de herberg In de Wandeling bij Jan 
Van den Brande. 

                                                 
57  RABrugge: toegang M26 en M27. 
58  Gemeentehuis Wolvertem: ordner briefwisseling 
1946: 303/46/S. Waarschijnlijk werd hij die dag nog 
opgesloten in het gemeentehuis om ’s anderendaags 
door leden van de weerstand en de rijkswacht 
overgebracht te worden naar het Centrum van 
Vilvoorde en aansluitend naar de gevangenis van Sint-
Gillis. 
59  Gemeentehuis Wolvertem: Ordner briefwisseling 
1944-1945; doos 325.  
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o 

o 

o 
vrijgave van Pillen’s 

’

o 

o 

o 

                                                 
60  Hiertegen kon de verdachte, na één maand, een 
verzoekschrift tot invrijheidstelling indienen; de 
commissie onderzocht dan de aanvraag en besliste de 
hechtenis te bevestigen ofwel de voorlopige 
invrijheidstelling ofwel de onverwijlde 
invrijheidstelling. Kwamen deze aanwijzingen na 
aangifte, verklikking, klacht, P.V.,… dan werd er een 
dossier geopend. 
61  In lijsten verschenen in de augustus-, september- en 
oktobernummers van het dagblad Volk en Staat uit 1940 
vonden we onder de personaliteiten aangesloten bij de 
beweging V.N.V.: Dr. Hendrik Pillen, geneesheer, 
Wolvertem.  
62  Begin maart 1949 werd dokter Pillen in het 
bevolkingsregister van Wolvertem uitgeschreven voor 
Pommeroeul. 
63  Ze had recht op vergoeding voor inkwartiering van 
soldaten tussen 13.06 en 20.08.1945; voor het 
elektriciteitsverbruik in de maand augustus 1945; voor 
de terbeschikkingstelling van zeven kamers, een garage 
en een eetzaal voor officieren (mess) tussen 11.01 en 
27.08.1945. De vergoeding hiervoor beliep 2.878,10 
BEF: GA, doos 327. 

 

 

                                                 
64  ARA2 Brussel: er is op de sekwesterdienst wel een 
fiche op zijn naam als suspect 106.445 maar er is geen 
dossier te vinden! In doos 327 van het gemeentearchief 
vinden we opeisingsbundels waarin de hele 
Wolvertemse bevolking wordt vermeld, dus ook dokter 
Pillen, die van januari ’45 tot augustus ’45 aan de 
geallieerden een kamer, een garage en een eetzaal voor 
officieren beschikbaar stelde en hen ook elektrische 
stroom leverde. 
65  Gemeentehuis Wolvertem: archiefdoos 9 en 195: in 
de kiezerslijsten van 25.01.1946 staat achter zijn naam 
in rood genoteerd: verlies van de kiesrechten bij vonnis 
van de krijgsraad dd. 14.09.1945. 
66  De gevangenen mochten om de 14 dagen een korte 
brief schrijven. En buiten zijn advocaten mochten alleen 
zijn ouders, die echter overleden waren, zijn broer en 
zus en zijn vrouw met haar zus met hem corresponderen 
en bezoeken. Gedurende zijn periode in het 
interneringscentrum te Kortrijk ontvangt hij 24 brieven 
en verzend hij er 38, gedurende zijn periode in Brugge 
ontvangt hij er 14 en verzend hij er 5. En op 05.04.1946 
wordt deze gunst hem voor een maand ontzegt.  
67  RA Brugge: toegang M 26:58 
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68  Twee brieven dd. 09.11.1948 van de burgemeester. 
Eén brief aan de dienst van voorwaardelijke 
invrijheidstelling (ook de voogdijdienst genoemd), 
Louisalaan 491 te Brussel en één brief aan de 
bestuurder van het interneringscentrum Sint-Kruis 
(Brugge) waarin telkens staat vermeld dat het 
gemeentebestuur meent dat het wenselijker zou zijn dat 
dokter Pillen buiten de gemeente een verblijfplaats zou 
opzoeken omdat men bij diens terugkeer de reactie van 
de bevolking niet kan inschatten. En, dat er in diens huis 
op dat genblik de diensten van de Registratie en 
Domeinen en het Bureel der Belastingen op het kapitaal 
zijn gevestigd. In zijn proces wordt vermeld dat hij 
opdraaide voor 500.000 BEF schadevergoeding aan de 
Staat. En vermits de huwelijksgemeenschap 
aanspraakbaar was voor de schadevergoeding zal 
misschien mevrouw Pillen (wel “stif rikke”) deze 
schuld hebben afbetaald? Sinds september 1945 werd 
het huis bewoond door ontvanger der registratie Jozef 
Aerts en zijn gezin. 
69  Waarschijnlijk bij zijn schoonzuster Pauline Blareau 
die eveneens in Vorst woonde. In Wolvertem liet hij 
zich uitschrijven op 03.03.1949. 

                                                 
70  Deze donkerkleurige wagen van het merk Dodge 
(nummerplaat 15179, motornummer 634.684, 
benzineverbruik 17½ l., 16 PK ) werd bij de bevrijding 
door leden van de Witte Brigade ook gebruikt om 
aanhangers en sympathisanten van de bezetter op te 
halen en over te brengen naar het gemeentehuis van 
Wolvertem. Hij werd verscheidene malen geïnterneerd, 
dan weer vrijgelaten omdat (naar men zegt) hij bewijzen 
kon voorleggen van zijn zorgen aan een Canadees piloot 
en terug opgepakt (naar men zegt op aandringen van 
zijn confrater-concurrent dokter Van den Bruel). Een 
Halifax, op weg naar het treinstation van Leuven, werd 
boven Bergbos te Londerzeel op 13.05.1944, even na 
middernacht, door een Duitse nachtjager Messerschmitt 
neergeschoten. Nochtans, een der bemanningsleden, de 
Canadees John Van Maarion, was met zijn valscherm in 
de Vlieten terecht gekomen en werd door Miel 
Coppens, die op den Dries woonde, opgenomen en door 
zijn dochter Maria, lid van de weerstand, naar 
Londerzeel gebracht (getuigenis van Jef Van den 
Brande). Hij bleef tot de bevrijding verstopt ergens te 
lande. Vier van de acht stierven, één werd 
gevangengenomen en drie ontsnapten. Zie ook: 
aircrewremembered.com; allied losses and incidents; 
www.luchtvaartgeschiedenis.be – Halifax te 
Londerzeel. Een andere keer zou een vliegenier tot bij 
dokter Pillen gebracht zijn voor verzorging en daarna 
nog enkele dagen worden verborgen gehouden in de 
Hoogstraat bij de vroegere rijkswachtcommandant 
Denys. Hij werd dan bij valavond door diens dochter 
Odette naar de boerderij van Leemans op den Dries 
gebracht (verklaring Luc Auwaerts, kleinzoon van 
commandant Denys). 
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‘s Anderdaags trouwden ze voor de 

                                                 
71  Gemeentehuis Wolvertem: archiefdoos 276. 
72  Periodiek Het Wekelijks Nieuws regio Ieper-
Poperinge van 10.10.1958 p. 8.  
73  Uit de kerkelijke huwelijksakte komen we te weten 
dat dokter Pillen toen herkomstig was uit Drogenbos. 
74  Die zou het huis tenslotte in 1971 verkopen aan de 
echtgenoten Van den Broeck-De Clerck. 

–

                                                 
75  Zelf zoon van Charles Emile Otten, bestuurder van 
het Instituut Otten, een private kostschool-internaat 
voor jongens te Buggenhout. 

 
76  Universiteitsarchief van de KUL. Zie foto: 31 Otten 
bij een lustrumviering omstreeks 1960. 
77   Hij had toen donkerblond haar, grijze ogen en was 
168 cm groot. Matricuulnummer 45.063. 
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78 Hij was bij de N.K.B. (Nationale Koningsgezinde 
Beweging) tussen 20.06.1943 en 14.10.1944. Hij werd 
erkend als gewapend weerstander op 03.11.1949. 
79  Als militaire onderscheidingen bekwam hij de 
Herinneringsmedaille 40-45; de Medaille van de 
Weerstand en het Kruis van Ridder in de Kroonorde. 
80  Gemeentehuis Wolvertem: bevolkingsregister 1931-
1947 en 1948-1960. 

                                                 
81  Volgens zijn kinderen was dit in Wolvertem met een 
Norton en een Duitse Triumpf 350 cc uit 1938/39 (zie 
foto). Daarna nog een oude Matchless, een Royal 
Ensfield en een BSA.  
82  We vonden van hem het eerste medisch 
schoolverslag voor onderzoek in de jongens-en 
meisjesscholen van Westrode en Rossem in maart 1947 
en het laatste in januari 1948: GA: archiefdoos 276.  
83  Gemeentehuis Wolvertem: verslagen gemeenteraad 
en schepencollege 1946-1947; archiefdoos 276. 
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84  Dochter van tandarts Alberic en zuster van dokter 
Rafaël De Vriendt eveneens uit Brussel. Ondanks de 
gespannen relatie tussen dokter Van den Bruel en dokter 
Otten is Margot De Vriendt levenslang vriendin 
gebleven met Marie-Jeanne, een dochter van dokter Van 
den Bruel. 
85  In de Almanakken van Brussel vonden we dokter 
Otten alleen in het jaar 1949 ingeschreven op dit adres 
en het is zeer de vraag of hij hier wel werkzaam is 
geweest vermits, in tegenstelling tot zijn schoonfamilie, 
er voor hem geen telefoonnummer werd vermeld. 
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“ ” (september 2019, blz. 3 – van onze collega’s van de Heemkundige Kring De Semse 

–

“ ”. 

“ ”

“ ”
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’ aan elkaar verwant.
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‘ moetens’

“de God van 

u”.

– –
–

–
–

–
–
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–

op hun voorpagina te laten verschijnen…
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Toen midden jaren ‘1950 de jaarlijks

“sint
kruisjes”

In de kapel zelf hangt er wel een “verzamelplaat” van, maar ze w nooit systematisch gedocumenteerd…

jaar, in de “eurojaren” aangevuld met 
zo’n

zo’n 

jaren ‘1970

*  Met dank aan Frans Heyvaert, die erg behulpzaam vrije 
toegang tot plaatsen, documenten en stukken gaf en 
bovendien geduldig oude herinneringen opdiepte. 
**  Er zijn wel enkele aanwijzingen dat al van bij de eerste 
heropstart in 1955 er soms ook herdenkingsobjecten 
werden verdeeld: bijvoorbeeld in 1955 een “verguld 
hoefijzertje” [’t Vrije Volksblad, 02.12.1955]; in 1956 een 
“gesmeed st-Elooistafje” [Het Laatste Nieuws, 
02.12.1956] en in 1957 een “kleine herinneringsmedaille” 
[Het Volk, 02.12.1957]. Geen van deze objecten kon tot 
nog toe met zekerheid terug gevonden worden. 
1  Normaliter zijn dit gratis giften aan deze personen, maar 
in het verslag van het bestuur dd. 06.12.1957 lezen we: 
“Door onze E.H. Proost [= toen onderpastoor Herman 

vervanger van Hanssens’ inzet bleek tot 
nog toe vruchteloos…

De foto’s kunnen dan samen met de beschrijving 

Boon] wordt vervolgens gesuggereerd de mogelijkheid te 
onderzoeken om tijdens de aanstaande 
wereldtentoonstelling [= de expo ’58 op de Heizel] aan de 
vreemde bezoekers der kapel «hoefijzertjes met kruis» als 
souvenirs te koop te stellen. Dit zou in een of ander 
restaurant van de Hasseltberg kunnen gebeuren”. 
Dit mercantiel pastoraal ideetje werd blijkbaar niet verder 
opgevolgd. 
2  De belangrijkste afwijkingen werden aangetroffen bij de 
armen die gevormd werden als twee hoefnagels aan 
mekaar gelast werden: de grootst vastgestelde afwijking 
was er een van 7 mm (= meer dan 13%) op de verticale 
armen bij het model van 2004… 
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JAREN ‘1950 – – – –

– – – –

“ ”

– – – –

– – – –
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– – – –

– – – –

– – – –

– – – –
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– – –

– – – –

aan de “gewone” versie 

– – – –

– – – –

– – – –
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– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –
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– – –

– – – –

– – – –

– – – –
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– – – –

– – – –

– – – –

– – – –
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t…
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“ ”

Is het u nooit opgevallen dat het woord “bril” in vrijwel alle talen door een meervoud wordt weergegeven? 

(meervoud), enz…

In al die gevallen ligt aan het woord voor “bril” een 
“(paar) oogglazen”

betekende dus oorspronkelijk “de brillen”

in ’t enkelvoud. 

Maar wat baten kaars en bril, als den uil……

mogen doen, al werd dat papiertje soms ook nog wel eens 'vergeten'…
Toen zo “banaal” dat het niet de moeite was daar foto’s van te nemen, vandaag zowat onbestaande. Met als gevolg 
dat het vrij zeldzame beelden zijn als die dan al eens opduiken…

Hierbij foto’s van zo’n varkensslacht op de hoeve Van 

uit te proberen. Vandaar dat we de foto’s vrij precies 

…

De man in de grijze stofjas is beenhouwer “ ” 

van het gezin, Aloïs “ ” Van den Elsen.

Met dank aan Leo Van den Elsen, die ons deze foto’s 
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•  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

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

Uit sympathie 

van architect Walther DeCleyn 
Sense of Co-housing-with-Nature®©



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
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