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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,

dit is alweer het laatste tijdschrift van 2019, ook voor erfgoedbezigheden vliegt de tijd…

Onze auteurs hebben opnieuw alle registers opengetrokken om na veel intens onderzoek volgende artikels 

aan te bieden.

•         “Foute” postkaarten van oud-Meise (Eric Van Baelen)

•         Kroniek van het Hof Te Wilre (Marc Gillisjans)

•         Kleudden (artikel uit “Eigen Schoon” van 1911)

 

2020 zal deels in het teken staan van de mobiliteit in onze gemeente.

Er zullen onder meer verschillende uitstappen rond dit thema worden gepland.

Het laten verschijnen van ons tijdschrift blijft vanzelfsprekend één van onze grootste prioriteiten: 

als er mensen zijn die ook eens in hun pen willen kruipen dan zijn jullie bijdrages meer dan welkom.

 

Naar jaarlijkse gewoonte roep ik onze leden op om hun lidmaatschap te verlengen en iedereen die onze 

werking met een helpende hand wenst te steunen is vanzelfsprekend meer dan welkom.

Meer informatie hieromtrent vindt U op de volgende pagina.

 

Tenslotte wil ik in naam van ons bestuur en al onze medewerkers iedereen een voorspoedig nieuw jaar 

toewensen en hopelijk mogen we u persoonlijk ontmoeten op onze geplande activiteiten.

 

Veel leesplezier,

Jan Verbelen,

voorzitter Berla.
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geleefd werd?  Wel, dan zit je bij Berla aan het goede adres…

de “gewone” machine ook draaien: er is ons archief

foto’s van de huidige toestanden maken, oude foto’s thuisbrengen, stukken ronddragen, contacten 
onderhouden, ga maar door…

Want “erfgoed” is véél breder dan wat het op het eerste zicht lijkt…

geen “kleine” hulp

–

€ 20

€ 40
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uitgezien hebben…

systeemcamera’s vastgelegd camera’s
de jaren ’30 ‘40 , toch niet voor “banale” onderwerpen als straten waar men iedere dag 

was zo’n fotograaf met z’n zwaar materieel “een evenement” in het dorp, wat dan ook vaak 
resulteerde in geïnteresseerde toeschouwers in het beeld (de zogenaamde “geanimeerde” postkaarten).

… Da

soorten “foute” postkaarten te vinden, 

e “fout ” omschrijvingen hebben meestal te 

…

dan dat…

*  Deze “foute” prentkaarten zijn zelfs terug te vinden in 
de 2 hierrond verschenen boekjes: Robert vanden Haute, 
Meise in oude prentkaarten, 1973 / R. vanden Haute, 
Meise & Kapelle-op-den-Bos in oude prentkaarten, 1973. 
1  Het is wel geen excuus voor foute info, maar feit is wel 
dat de mensen uit die grensomgevingen vaak dagdagelijks 
meer met die “andere” dan met hun “officiële” gemeente 
leefden en er inniger mee verbonden waren: kwestie van 
familie, kennissen, afstand, traditie, parochiegrenzen, 
scholen, enz. En dagjesmensen die de omgeving voor het 
eerst gingen bekijken, zagen nog geen straatborden van 

– –
“Meys emolen” werd genoemd?.

“ ”, zoals de naam 

volksmond: “ ”) die het gehucht 

“ ”

gemeentegrenzen en hoorden daar dan van plaatselijke 
bewoners over een interessante bezienswaardigheid “hier 
vlakbij” vertellen… En als het dan zelfs ook nog zwart-
op-wit op een postkaart gedrukt stond… 
2  Er zijn echter (tot nog toe) geen postkaarten bekend 
waarop die molen ooit in Brussegem werd gesitueerd. 
3  Zelfs nu nog staat bij de toeristische info op de website 
van de gemeente Meise die Amelgemmolen nog steeds als 
een eigen plaatselijke bezienswaardigheid vermeld met als 
adres “Bosweg – 1860 Meise”, hoewel het officiële adres 
“Bosch 160 – 1780 Wemmel” is. 
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4  Op dit en de volgende kaarten in het artikel zijn de 
huidige straten afgebeeld met de gemeentenamen en 
gemeentegrenzen van vóór de fusie van 01.01.1977. 



lag en vermits “
”…

5  Zelfs nog in de reeks postkaarten “watermolens van 
Brabant” (jaren ‘1980) werd deze verwijzing naar Meise 
foutief gebruikt, de foto op de voorzijde van die postkaart 
laat hierover niet de minste twijfel… 
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“ ” in al
(oorspronkelijk de “ ”, naar een al 

jaren ‘1970

boogscheut verder ligt…
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“ ” (verwijzend 

uitstapjes “naar den 
buiten”.
De brouwerij stopte in de jaren ‘1930 en de drank
en eetgelegenheid in de jaren ‘1

–

–
de tram “L” niet te vergeten…).

– –
– Meise was het voor zo’n “grensgeval” 

vinden is, en zelfs in Brussel of Laken…
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…

‘1890 het “ ”

‘1930 werd het door een grote villa vervangen.

locatie “Wolvertem” (ook in de oorlogskranten van 

Meise…
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–
– Krogstraat was de “Place 

Clémentine”.

plaatsaanduiding “ – ”

6  We kunnen deze vergissing vrij nauwkeurig dateren, 
vermits er zo’n afgestempelde postkaart-met-fout bekend 
is van een Duitse soldaat die er begin september 1914 een 

op een afgewerkte stapel ligt… dus werd er 

“recupereren” door 
de locatie “MEYSSE” 

“Londerzeel” 

exemplaar van naar z’n thuisfront stuurde… (voor een 
volledige recto-verso repro: zie: tijdschrift Berla, nr. 126, 
december 2018, blz. 18). 
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ging…

het standbeeld van d’Hooghvorst staat er dus wel 

exemplaren op, wat aantoont dat de “foute” versie 

uit…



11 

watermolen in “ ”: de 
“ ” 
gekend als de “ ”, naar de 

…
“ – ”, staat er 

andere raamschikking, enz…

“ ” van Achiel 

van de ’s Gravenmolen in 

7  Uitgave: Berla, oktober 2001, blz.9 – zie ook: tijdschrift 
Berla, nr. 76, juni 2004, blz. 12-22.  

de Meysemolen…

’s Gravenmolen –
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te bestaan…



13 
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, later met bijvoorbeeld logo’s

(technisch: een “ ”)

–

“gesplitst”: –

–

“ingekleurd” wit foto’s
…)

–

“vast” formaat. –

8  Prentkaarten bleven soms nog héél lang in een “oude 
vorm” circuleren: zie bijvoorbeeld de kaarten van “Meise-
centrum in spiegelbeeld” op blz. 10 supra: daar staan 

poststempels van 1912 en 1920 op… maar de 
oorspronkelijke foto en de gebruikte opmaak dateren dus 
hoogstwaarschijnlijk wel van vóór 1905. 
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versturen als “ ” (“ ”), ze mochten 

de melding “ ” (“
”) 

“ ” (“ ”) bij

massa’s

terug in te voeren…

o 

o 
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In 1938 verscheen in Nederland het boek “ ” onder de redactie van P.J. 
foto’s van Willem Van Malsen.

Vandaag in 2019 wat vreemd om te lezen, maar helemaal in de stijl van de jaren ‘1930 wordt daarin 

en de “volksaard” 

mensen er hier uitzagen…

“ ” 

was…

iemand nog z’n 

– 1860 Meise)…
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“ ”

…te Wilre…

…
… en de aankoop wordt door 

*  Algemeen Rijksarchief Brussel: Kaarten & Plannen 
896. 
**  Schepengriffie Wolvertem 8517 anno 1641 p. 10v: 
…ierst ontfangen van den eerweerdigen heere Abt van 
Diligem ter saken van het relieve van dry volle leenen, 
eerst te weten huys ende hof gelegen tot Wolverthem 
geheeten het hoff te Zaventhem ofte het hof te Wilre groodt 
synde het hof dry bunderen met den maenschappe ende 
heerelycke cheynsen oock mette landen bempden ende alle 
syne toebehoorten mits de moderatie van myn heere, eene 
somme van 74 Rg… 
***  Rijksarchief Anderlecht: Kerkelijk Archief 6962 p. 
41 brief 10 en p. 42 brief 14: Goswinus de Wilre staat in 
1265 60 bunder af aan de abdij van Dilegem om ze daarna 
van hen in leen te ontvangen. Het goed betreft hier het Hof 
ten Elder te Imde. 

–

1  Jan Verbesselt: het Parochiewezen in Brabant, deel IV 
p. 32 en 78. 
2  Doorheen alle onderzochte archiefstukken ben ik deze 
benaming slecht éénmaal tegengekomen. 
3  Dit was zeer waarschijnlijk Melchior van den Breeden 
(meisenier in 1567 en q. omtrent 1589), jongste zoon van 
Joos xx Katelijn Hendricx pachters op het Hof ten Breen 
alias het Boelshof te Opwijk, getrouwd met Maria van der 
Specht, dochter van Jan en Yde van Neervelde.  
4  In de late middeleeuwen werden de tienden van 
Wolvertem verpacht zoals blijkt uit hogervermeld register; 
deze verpachting gebeurde wellicht reeds eind 14de eeuw 
toen het pachtstelsel in alle abdijen uit onze streek in voege 
kwam en het stelsel der rechtstreekse uitbating werd 
vervangen. De tiendepachter van Dielegem te Wolvertem 
hief er de drie vierde van gans de tiende terwijl het laatste 
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…

vierde aan de pastoor toehoorde. Volgens deze gegevens 
hief de pastoor alleen de vleestiende maar hij moest 
hiervoor afdragen aan de abdij. Voor zijn aandeel in de 
grote tienden was de pastoor ook verplicht één vierde deel 
bij te dragen in de kosten van het onderhoud van de 
tiendeschuur van de abdij te Wolvertem. Waar deze schuur 
stond hebben we tot nog toe niet kunnen achterhalen. 
5  Vlessen = vlessijnen = van vlas; ook linnen. 
6  Geerd den Jongen was de zoon van Geert de Boeck den 
Ouden (°ca 1540 en q. 1622) die met Katelijne Smismans 
alias Versmissen was getrouwd. En hij was de broer van 
Joos de Boeck, pachter op het Hof ter Hagen te Rossem. 
Geert den Jongen was schepen van Wolvertem en stierf 
aldaar aan de pest vier dagen na zijn dochter Anna op 
03.09.1636 en werd op het kerkhof begraven; hij trouwde 
te Rossem op 27.09.1609 met Elisabeth  Callewaers, de 
dochter van Jan Callewaers, schepen van Meise en Maria 

…
…

toebehoerten … tselve te houden ende te gebruycken 

Mertensmisse ende Andries misse … voor elcken 

mudden geerste ende de reste in rogge … 

o 

o 

o 

o 

Goossens. Hun eerste kinderen werden geboren te Meise 
(Rode), daarna volgden geboortes te Rossem en vanaf mei 
1625 vinden we geboortes terug te Wolvertem; hij was 
omtrent deze periode op het Hof te Wilre aangekomen om 
er enkele maanden later de nieuwe pachter te worden (zie 
datum pachtcontract). Na zijn dood zal zijn weduwe te 
Wolvertem op 07.01.1638 hertrouwen met Jan de 
Hertogh, zoon van Laurentius. Waarschijnlijk is hij met 
Elisabeth Callewaers op het Hof gebleven maar na haar 
dood hertrouwde hij in 1656 met Egidia Jacobs, dochter 
van Jan en Catharina Parijs; deze boerde niet goed want op 
14.09.1661 liet mevrouw de abdis overmidts 
d’insuffisancie ende vlucht buytens landts van de weduwe 
Jan de Hertoch diens pacht over aan Norbertus de Boeck 
(KA 7836 p. 163: rekeningen klooster Groot-Bijgaarden). 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

7  Norbertus werd te Wolvertem op 19.04.1631 door de abt 
van Dielegem in hoogsteigen persoon gedoopt. 
8  RA Leuven: kerkarchief 601/3: Groot-Bijgaarden 8106 
p. 75 en 7836 p. 163. Tevoren was zijn vader, Geert de 
Boeck de huurder ervan geweest (contract van 04 09 1623: 
KA 8114 p. 114) en welcken meersche het clooster 
voertijde selve te weyden plach. Zelfs nog in 1692 wordt 

o 

o 

–

hij vermeld als pachter van deze beemd waarbij de 
bemerking dat de abdis hem 52 gulden vermindering gaf 
op zijn achterstallige pacht omwille van zijn verliezen 
geleden door de oorlogen en dat hij is aanbetaald tot 1691 
incluis. In 1685 wordt in de rand van de rekeningen (KA 
7837 p. 442 en 446) wel de bemerking gemaakt dat deze 
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ts de moderatie van mijn heer …

t’ Goitshuys van diligem als besitters van de hoeve 

driesche geheeten t’ hoff te Zaventem oft Wilre

Molenbeemd wel meer dan 5 dw groot schijnt te zijn i.p.v. 
de veronderstelde 3 dw. 
9  Geboren te Wolvertem op 02.10.1660 (zoon Norbertus 
en Maria de Smet) x Wolvertem 22.05.1686 met Anna 
Theeus (dochter Nicolaas en Catharina de Hertogh) en 
begraven in de kerk van Wolvertem 16.11.1735. Een van 

…

verckens 83 schaepen…

d’ander ontrent de acht jaeren drye knechten twee 

ende eenhondert schapen …. 34

–

zijn zonen, Laurentius, werd door de pastoor als petekind 
aanvaard; een andere zoon, Hendrik, werd het petekind 
van de prelaat van Dielegem. 
10  RA Anderlecht: Staten van Brabant, carton 394 farde 
14. 
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…
–

… en daarna …

–

…
driesch die te smal is … item den selven over de 
strijckhouten inde selve straete … item 

by faute van d’een noch 
d’ander…

11  Schepengriffie Wolvertem 9146, ongepagineerd. Dit 
boek betreft de schouwingen van beken, wegen en 
waterlopen gedaan door drossaard Jan Wouters op 28, 29 
en 31.05.1715. 
12  SA Brussel: Pergameni, register 3449 en 3451. 
13  Schepengriffie Wolvertem 9146, s.p. 
14  Geboren te Wolvertem op 10.03.1701, er gestorven op 
29.11.1756 en begraven in de kerk; hij bekwam 10 
kinderen met Catharina van den Houte die stierf te 
Wolvertem op 03.05.1793. Zij werd echter op het kerkhof 
begraven want sinds het edict van Jozef II mocht er in de 
kerk niet meer begraven worden. Zij was afkomstig uit 
Neder-over-Heembeek vermits we daar op 03.05.1726 
(ondertrouw) en op 16.05.1726 een huwelijk vinden van 

een zekere Hendrik de Boeck met ene Catharina 
Wannecouter (!), daar geboren op 08.08.1700 als dochter 
van Philippus van den Houte en Joanna de Smet. Een 
scheydinghe ende deylinghe voor Hendrik, Anna en 
Catharina de Boeck vinden we terug bij notaris De Cock 
uit Willebroek op 13.06.1737. 
15  Deze had reeds op 08.05.1731 een weide van 3 dw 98 r 
(dit was de Molenbeemd gelegen rechtover zijn pachthof 
en in twee gespleten door de Molenbeek) overgenomen uit 
de pacht van Gaspar de Hertogh, een naburige pachter uit 
de Godshuisstraat, die in serieuze betalingsproblemen was 
gekomen met het klooster van Groot-Bijgaarden: RA 
Leuven: kerkarchief 7839 p. 392. 
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16  In tegenstelling tot de telling uit 1755 betreft dit geen 
echte volkstelling maar een telling met als doel belastingen 
te heffen op personen, op dieren, op bewerkte 
grondoppervlakte, op het bezit van schouwen en op het 
verbruik van thee. Daardoor werden alleen de namen 
vermeld van de mannen aangevuld met de vermelding of 
ze een vrouw hadden, van kinderen boven de zeven jaar, 
van knechten en meiden, van het aantal dieren en 
schouwen die men in eigendom had. Wat betreft de 
vermelding van het woordje ploeg kunnen we het 
volgende zeggen: ploeg was een duister en toen reeds 

…alle d’ ingesetenen van ieder 

Schouwen, Ovens ende Forneysen …

“duts“ voor het 

verouderd begrip en afgaande op het doctoraat van Frank 
Daelemans over het Pajottenland in de 18de eeuw kunnen 
we het begrip ploeg omschrijven als zijnde voor Brabant 
een oppervlakte van ongeveer 20 bunder. 
17  Hierbij kwam dan nog een supplementaire belasting op 
de thee die telkens weer opdook als de schatkist weer eens 
in nood verkeerde! Jan was hiermee de hoogst belaste 
persoon in Wolvertem. We merken hierbij op dat de 
scribent een verkeerde optelling maakte en dat het juiste 
saldo 57 gulden en 4 stuiver dient te zijn. 
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o 
met drye peerden naert’ leger 34 daeghen
eenen waegen met vier peerden naert’ leger ten 

t’samen 

o 

item 4 fantassins eenen nacht, t’samen 35 –

18  RA Anderlecht: kerkarchief 6974 p. 25, 27, 43 en 48 en 
6975 p. 33, 43, 55 en 57. 
19  We vonden van hem ook een eigenhandig geschreven 
papier waarop hij zorgvuldig noteerde wat hij, tot last van 
de parochie, in 1748 voor de Franse overheerser had 
dienen uit te voeren: als guide naar Wespelaar voor drie 
dagen; naar Asse gereden om hooi en haver; soldaten naar 
Kampenhout gevoerd; reizen nar Brussel, Leuven, 
Mechelen, … gedaan; naar Namen met wagen en drie 

 

 
 

paarden hooi gaan halen om dan door te voeren naar 
Leuven; met vier paarden naar Gent gereden SG 
Wolvertem 9142, ongepagineerd. 
20  Schepengriffie Wolvertem 9052, ongepagineerd. 
21  RA Anderlecht: kerkarchief 6975 p. 123 en 134. 
22  RA Leuven: kerkarchief 601/3: Groot-Bijgaarden 7840 
p. 414. 
23  RA Leuven: schepengriffie Wolvertem 7868. 
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24  Notariaat Van Malderen Philippus, Wolvertem dd. 
24.09.1768 akte 94: De Boeck, pachter op het Hof te Rode; 
De Proost, pachters op het Hof der kinderen Gierts aan den 
Dries. 
25  Erflaat van het laathof van Groot-Bijgaarden. Getrouwd 
te Wolvertem op 06.05.1773  met Joanna Henssens (1740-
1812) dochter van Nicolaas Henssens en Elisabeth Jacobs, 
brouwers en tappers te Wolvertem. Ze waren na Michiel 
de Roover - getaxeerd met 55 gulden - de tweede grootste 
brouwers van het hertschap Wolvertem. Daar waar 
Michiel de Boeck de grootste pachter van het hertschap 
was getaxeerd met 54 gulden, kwamen Joanna’s ouders 
met 40-2 op de vierde plaats na de weduwe Merten 
Verbelen (Martina Jacobs) met 42-12. Op 10.06.1793 
wordt hij opgevorderd om met zijn paard guide naar 
Londerzeel te doen: SG Wolvertem 9142, ongepagineerd. 
Zijn eigendommen (en deze van Hendrik de Boeck, 
Michel de Boeck, Jan de Boeck en Carolus Josephus 
Vermoesen)  vinden we terug in schepengriffie Wolvertem 

–
–

9905 p. 81,82  en 83. Michael stierf bij zijn dochter te 
Meise op de Meisemolen in de Sint Annastraat (nu molen 
De Waet genoemd). 
26  In een “état des biens & revenus de la communanté 
réligieuse de Dilighem an V“ (KA 6982 p. 29 en 6984 p. 
3) lezen we dan weer dat Jan de Boeck vanaf  Sint Andreas 
(30 november) 1783 tot Sint Andreas 1801 een pachthof 
met 29-1-11 land huurde voor 700 fr bij akte voor notaris 
van de Daele. 
27  Alleen Jan de Boeck is de pachter; broer Michel speelt 
nu een ondergeschikte rol maar bleef waarschijnlijk samen 
met Jan de uitbating verzorgen. In juni 1794 diende Jan op 
bevel van de Fransen 25 sister tarwe en 100 bussels hooi 
in te leveren; Michel daarentegen slechts 10 sister en 50 
bussels. Op 09 04 1811 wordt deze laatste nog vermeld als 
pachter en brouwer te Wolvertem wanneer hij zich bij de 
familie de Cellier uit Brussel garant stelde voor zijn zoon 
Jean François toen deze vader Michels pacht van meer dan 
6 ha land op de Heide in de omgeving van de Bieshoecht, 
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o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

“den uytgeef“

in huur zou overnemen: notaris A. Kips 36349 (nieuw nr. 
48), 56. 
28  Er wordt vermeld dat de stukken voor het pachthof  
afgebeeld staan in de 8. caerte figuratieff gequoteert n° 1. 
29  RA Anderlecht: kerkarchief 6975, s.p. Jan was dus een 
vertrouwenspersoon vermits hij door de abdij betaald werd 
om gelden aan de pastoor en de armendis te geven. 

l’ Artilly 800

30  De abdij van Dielegem had te Wolvertem de totaliteit 
van de grote tiende of de 11de schoof op 480 bunder land 
en de 33ste schoof op 150 bunder land. Zie ook RA 
Anderlecht: kerkarchief 6980 en 6984: domaines 
nationaux. 
31  RA Anderlecht: kerkarchief 6980 p. 9. 
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–

…

…

32  Ook in het jaar 1793 vinden we Jan vermeld, nl. op 12 
april, 10 mei, 12 juni, 29 oktober en 12 december wanneer 
hij opgeëist werd om met zijn wagen en vier paarden naar 
Doornik, Ath, Mons en Valenciennes te rijden: SG 
Wolvertem 9142. 
33  RA Leuven: kerkarchief 601/3: 8093, stuk 414: akte 
voor notaris J.A. Van der Borght uit Brussel. 

–

 

34  We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat, gezien 
het toponiem den Molenmeers, op deze plaats een 
watermolen moet hebben gestaan. 
35  RA Anderlecht: notariaat Nicolaas Van Cauwelaert 
8870 akten 5 & 6 dd. 08.02.1791. Reeds een maand later, 
op 16.03.1791, sterft Cecilia.   
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36  RA Anderlecht: kerkarchief 6971 p. 576. Op 
26.08.1795 werd Michel benoemd als municipaal agent. 
37  Michel is er dan ook als de kippen bij om reeds op 
11.08.1794 een akte voor notaris De Kepper uit Brussel te 
laten verlijden waarbij hij de helft van een weide of meers, 
groot 94 a 27 ca (3 dw) met alle bomen en houtwas erop, 
voor 600 gulden verwerft van de gewezen abdij van Groot-
Bijgaarden: RA Anderlecht: NB 16259 akte 77. Hij zal 
deze terug verkopen voor 544,22 fr (300 gulden ) op 10 
Vendémiaire XII (01.03.1804) aan Jan Verhavert, 
molenaar uit Grimbergen op voorwaarde dat hij gedurende 
de volgende twee jaar het recht heeft om zijn eigendom 
terug te kopen voor dezelfde prijs plus de kosten. 
Vermoedelijk ging het hier om de Molenmeers: RA 
Leuven: A. Kips 39 akte 59. 

38  SA Brussel: Pergameni, liasse 535B. De griffier is in 
zijn proces-verbaal vergeten te vermelden hoeveel wagens 
en karren Michel bezat. 
39  De cijfers tussen haakjes geven weer de hoeveelheden 
die hij verklaart nodig te hebben om zijn gezin en 
werkvolk te onderhouden, om zijn land te kunnen bezaaien 
en om toe te komen tot de volgende oogst. 
40  Pachter Michel was voorzeker geen gemakkelijk 
iemand, getuige de vele verschijningen voor het 
vredegerecht. Meestal had hij het aan de stok met zijn 
familieleden Puttemans, De Proost in verband met 
erfeniskwesties: RA Leuven: vredegerecht Grimbergen 2 
akte 71 en 84; VG 3 akte 26, VG 4 akte 83, VG 6 akte 10 
en 12, VG 7 akte 25. 
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41  Ook te Merchtem is hij in de telling van het jaar IV niet 
terug te vinden. Er is echter kans dat hij enkele jaren de 
watermolen van Wolvertem uitbaatte waarop Cecilia 
Henssens, zuster van Joanna Henssens, Jan’s 
schoonzuster, in 1791 was overleden, drie minderjarige 
dochters achterlatend. We vonden hier in elk geval in juli 
1794 en januari 1795 een Jan de Boeck vermeld die resp. 
eens 18 sisters koren en 4.950 pond koren leverde.   
42  Anna Maria Leemans, °Haren 1718 van Nicolaas en 
Elisabeth Stallaert; trouwt te Haren in 1745 met Cornelius 
De Boeck en na diens dood op 27.03.1762 te Meise 
hertrouwt ze te Meise op 28.05.1762 met Jan de Boeck. 
Anna Maria stierf te Wolvertem op 15.12.1793, 75 jaar 
oud schrijft de pastoor. Hun testament laten ze op 
31.03.1790 verlijden voor notaris Laurentius Van 
Malderen uit Wolvertem. Ze willen en begeren ten eerste, 
dat de langstlevende de tocht zal hebben van al hun 
goederen waar ook gelegen en zal mogen kappen en 
planten op deze goederen wat hij believen zal en ten 
tweede, dat er jaarlijks in de kerk van Wolvertem een 
eeuwigdurend jaargetijde of gezongen mis van requiem 
voor hun zielen zal gedaan worden; deze fundatie zal 
ingaan na de dood van de eerststervende en de 
commendatiën dienden gezongen te worden te beginnen 
met het responsorium subvenite gevolgd door de vijf 
psalmen. De pastoor zal hiervoor jaarlijks vergoed worden 
met 36 stuivers en de koster met 18 stuivers. Tot 
verzekering hiertoe wordt er een stuk grond gegeven 
gelegen op de Birrebeek onder Meise. Getuigen waren de 
pastoor van Wolvertem en de kanunnik van Dielegem: 
N.Vl.Br. 12098 akte 5. 
43  Dit koppel had geen kinderen en wordt in die periode te 
Merchtem gesitueerd als renteniers. Een zeer interessante 
akte om deze familiebanden te verduidelijken is het 
lastencohier voor de verdeling van 22 kavels Vermoesen-
Jacobs opgemaakt voor notaris Crick uit Asse dd 
21.02.1818 (RA Leuven E.G.Crick nr. 26 akte 43) & Kips 
uit Grimbergen (RA Leuven D. Kips 33 akte 240 en 251 
dd. 30.10 & 06.11.1849). En de verdeling der goederen 
van Jan De Boeck voor notaris Kips (RA Leuven A. Kips 
59 akte 72, 83 en 95 dd. 01, 07 en 14.04.1818: lastenboek). 
Even voor zijn dood herroept Jan zijn testamenten en laat 
een nieuw opstellen (notaris A. Kips 56 akte 107 en 108 
dd. 21.05.1816) waarbij zijn schoonbroer Laurentius 
Vermoesen executeur testamentair is. In het kort 
beschreven komt het op het volgende neer: Jan wenst een 

dienst en uitvaart van een kerklijk waarbij na de uitvaart 
12 vaten koren verbakken in brood aan de arme mensen 
die de dienst bijwoonden zullen uitgedeeld worden; 
binnen het jaar na zijn dood zullen tot zijn zielelafenis 
dertien gezongen jaargetijden met orgelspel worden 
gecelebreerd en na het eerste jaargetijde zullen opnieuw 
12 vaten koren verbakken in brood aan de aanwezige arme 
mensen worden uitgedeeld; er zullen 200 gelezen missen 
gedaan worden; aan de kerk van Merchtem schenkt hij een 
legaat van 90 frank; de ex-religieuze Catharina Joanna 
Verhasselt die bij hem woonde krijgt ook een legaat van 
90 frank; de kosten van de hoger genoemde bepalingen zal 
de executeur testamentair betalen met liggend geld van Jan 
en de verkoop van zijn meubilaire objecten; een legaat 
komt ook aan de vier kinderen van zijn zuster Joanna De 
Boeck en als universele erfgenamen benoemt hij de 
kinderen van zijn broer Michel en deze van zijn zusters 
Anna en Theresia; om geschillen tussen de erfgenamen te 
vermijden zal de executeur testamentair door de notaris de 
nalatenschap van Jan openbaar laten verkopen en de 
executeur verkrijgt 5% van het batig saldo. 
Uit het lastenboek komen we te weten dat Jan het volgende 
naliet: drie percelen land onder Sint-Brixius-Rode (Meise) 
samen ongeveer 1 ha; een perceel land van 86 a 40 op de 
Windmolenkouter te Wolvertem, een obligatie van 600 
Nederlandse gulden aan 3% te trekken op Jan Baptist De 
Boeck en een idem obligatie te trekken op Philippus Pesé 
(x Catharina De Boeck). 
44  Op 16 Brumaire V (06.11.1796) decreteerde het 
Directoire de modaliteiten voor de verkoop van de 
genationaliseerde kerkelijke goederen gelegen in België. 
De verkoop diende ingezet met een bedrag dat vijftien 
maal het jaarlijks inkomen van het te verkopen goed 
bedroeg. Alles moest in klinkende munt worden betaald en 
niet met assignaten. De betaling diende als volgt te 
gebeuren: 1/10 moest betaald worden in klinkende munt, 
de helft hiervan binnen de tien dagen, de andere helft 
binnen de zes maanden; 4/10 moest betaald worden in 
obligaties uitbetaalbaar in klinkende munt, ieder jaar één 
(tiende) in de vier komende jaren en tenslotte 5/10 in bons 
van deelname in de staatslening. Andere bronnen schrijven 
dat de schattingsprijs 20 keer de jaarinkomsten van het 
goed bedroeg terwijl de inzetprijs niet lager mocht liggen 
dan 18 keer het jaarlijks inkomen. De betaling mocht 
gebeuren in assignaten (schatkistbons) of gereed geld als 
volgt: 1/10 diende onmiddellijk betaald te worden in 
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Wilre ofte Saventem …

klinkende munt en de rest binnen de vier jaren. Eenmaal 
eigenaar trachten de opkopers zo vlug mogelijk hun 
geïnvesteerd bedrag te recupereren omdat ze toch niets 
konden aanvangen met al deze gebouwen. 
45  De inzetprijs bedroeg 27.300 ponden waarin begrepen 
was 1.498 ponden voor de waarde van 980 bomen. 
46  Was getrouwd met Joanna Jacobs, dochter van Jean De 
Boeck’s zuster Anna De Boeck (x Martinus Jacobs). 
47  Geboren te Wolvertem op 08.07.1754 als Carolus 
Judocus Vermoesen, zoon van Jan en Maria Barbara van 
Hamme, pachters op het Hof te Lovegem onder 
Wolvertem. Municipaal agent voor Wolvertem-Centrum 
ante 1801. Hij is overleden in zijn pachthof op den Dries 
op 04.06.1815. Huwde te Wolvertem op 03.02.1796 met 
Joanna Jacobs. Hij bekleedde de functie van agent 
municipal onder de Franse Republiek. 

…
’t paghters huys, schuer, stalling, remisie, &c. 

eyndigende in ’t jaer 9, voor 1

voortskomende van d’ abdye van 

48  Deze Corneille Marie Beths, wonend in het huis 
Beauveau te Parijs, zal de hoeve met de landen, weiden en 
bossen, groot 36 ha 72 are 86 ca verkopen aan Philippe 
Joseph Boucqueau bij akte voor notaris Du Pré op 03 
Fructidor XI (21.08.1803): RA Leuven: Registratie  & 
Domeinen, bureau Humbeek 2425 (p. 9-42) en 2433 p. 9 
en RA Anderlecht: notariaat 17165, 270. Uit deze laatste 
Franstalige akte komen we een paar interessante zaken te 
weten: Beths verkoopt hier aan Boucqueau een pachthof 
genaamd Ten Dries uitgebaat door pachter Vermoesen, 
groot 36 ha 72 are 86 ca of 29 b 1 dw 20 r, in 11 kavels 
gelegen te Wolvertem. Het is de eerste keer dat we hier de 
benaming Ten Dries tegenkomen (het Hof was wel 
gelegen aan “den Dries”). Tezelfdertijd worden door 
beiden ook nog 160 ha land, 3 pachthoven, een molen en 
negen huizen onder Brussel, Groot-Bijgaarden, Ruisbroek 
en Sint Pieters Leeuw verhandeld en dit alles voor 18.000 
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francs. Een ander gegeven is dat Beths dit pachthof 
verkreeg van Marie Ange Susane, eveneens uit Parijs, 
volgens akte voor notaris Nillis uit Brussel op 05 Ventose 
IX (24.02.1801): RA Anderlecht: notariaat 20362 akte 19. 
Beths betaalde hiervoor nu 25000 fr. Susane op zijn beurt 
was er op 05 Fructidor VI (22.08.1798) eigenaar van 
geworden bij commandverklaring door J.G. Herbiniaux, 
gezondheidsofficier te Brussel. Tevoren was het hof op 13 
Pluviose V (01.02.1797) als lot 23 van affiche 19 door de 
administration centrale du département de la Dyle bij 

opbod verkregen van de Franse Republiek als zwart goed 
van de abdij van Dielegem. Zie ook: RA Anderlecht: 
Registratie  & Domeinen 3964 p. 31. 
49  Bemerk hier een lichte afwijking met de akte van de 
notaris: er wordt een duurtijd van 10 jaar ingeschreven en 
de heer Beths woont nu in Brussel, de pacht bedraagt 
2.307,05 fr (misschien belasting inbegrepen ?) voor 35 ha 
35 are 24 ca landerijen onder Wolvertem, Meuzegem en 
Meise gelegen. 
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t’ hof te Wilre oft Saventhem 

50  Vermoesen wordt hier echter Vermeylen genoemd en 
de pachtprijs was 2.097,5 fr. y compris les impositions. 
51  Geboren te Wolvertem op 21.05.1770 en er overleden 
op 15.07.1849, dochter van Martinus Jacobs en Anna de 
Boeck (xx Frans Lettens) van het Hof te Winckel; Anna 
de Boeck stierf anno 1821 in het huis van haar dochter 
Joanna Jacobs en werd geboren in 1733 als dochter van 
Hendrik de Boeck (de voorgaande pachter) en zodoende 
de zuster van Michiel en Jan de Boeck. Het bleef dus een 
familiezaak.  
52  Gedomicilieerd te Brussel maar in het fonds Kadaster 
van Brabant 1728 ingeschreven als zijnde uit Leuven. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53  Oudste zoon van Carolus Judocus Vermoesen; geboren 
onder de naam Joannes Franciscus te Wolvertem op 
04.09.1797 trouwde te Brussegem op 18.07.1831 met 
Anna Maria Theresia Van den Houtte, geboren te 
Brussegem op 28.11.1790 van Stephanus en Barbara 
Vleerackers. Zij stierf te Wolvertem op 06.06.1854. Hij te 
Brussegem bij zijn zoon Petrus Josephus (x Maria Anna 
Cockaert) op 13.01.1871. 
54  Eerst in Hollandse maat (bonnier, perche, aune) en 
tussen haakjes in de vroegere lokale maat uit het Ancien 
Régime (bunder, dagwand, roede). Men nam dezelfde 24 
kavels en 19 condities over van het voorgaande contract.  
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…
composé d’habitation de fermier, écuries, étables, 

Meysse…

dat tevoren François’ 

55  Gemeentehuis Wolvertem: kadastrale legger volume 1, 
artikel 39: geeft nog als eigenaar van sectie F 102/106 met 
het  pachthof Charles Boucqueau de Villeraie die verkoopt 
in … (niet ingevuld). Dus de vorige eigenaar. Hieruit blijkt 

dat de kadastrale legger vòòr de kadastrale atlas van baron 
Huart werd opgesteld. Omtrent 1860 verscheen de atlas 
van Popp waarin Alphonse Jacquelart eigenaar van het hof 
wordt genoemd. 
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56  Anna Maria Theresia Van den Houtte, geboren te  
Brussegem 28.11.1791, dochter van Stephanus en Barbara 
Vleerackers. Ze stierf te Wolvertem op 06.06.1854. 
57  Uit: de Geschiedenis van Wolvertem p. 632 door ’t Kint 
en Verhasselt. Dit is Gregoire Joseph Armand Jacquelart 
(1759-1838), dokter en hoogleraar, zoon van Joannes 
Remigius (1721-1809) zelf professor regius (1745-1790) 
aan de medische faculteit van de universiteit van Leuven. 
58  RA Leuven: notariaat P.J. Heyvaert-Grimbergen 24, 
akten 165 en 207 dd. 29.08 en 10.11.1855. Nog voor 
dezelfde notaris nummer 30 dd. 31.10.1861 akte 66: 
verkoop van 23 loten rapen, 5 loten schaarhout in de 
Beemden, 21 loten in de Koebos en 8 loten in het 
Langeusel voor 789 fr. 
59  RA Leuven: notariaat P.J. Heyvaert-Grimbergen 25, 
akte 8 dd. 15.01.1856. Uit de akte leren we dat zij de enige 

…

kinderen waren van Jan Frans Vermoesen en dat het 
pachthof was gelegen aan de Sint-Annakapel te 
Brussegem (D 127/129 + 140) en werd verkregen als zwart 
goed op 17 Floréal XI (28.04.1803). 
60  RA Leuven: notariaat Heyvaert 32 akten 102, 104 en 
117. 
61  Zo genoemd in de Franstalige akten, maar volgens zijn 
geboorteakte is het Joannes Stephanus (= Etienne)! 
62  Misschien omtrent zijn trouwdag op 09.07.1857 te 
Wolvertem met Elisabeth Paulina De Moor, °Wolvertem 
27.04.1836 van Josephus en Rosalia Coppens, pachters en 
broodmakers te Wolvertem. Huwelijkscontract voor 
notaris Heyvaert uit Grimbergen dd. 09.07.1857: NB 
36431 akte 108. 
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de Vermoesen’s

63  RA Beveren: Vredegerecht Wolvertem 68 akte 37; 
Vredegerecht Meise 219 akte 91, 221 akte 22; 222 akte 15 
en 225 akte 13: betreft meestal het aangetroffen worden in 
de herbergen ’s nachts na sluitingstijd. Hij wordt 
gedagvaard maar meestal verschijnt hij niet op de zitting. 
Bij het laatste feit wordt hij beboet om zijn twee 
jachthonden te hebben aangegeven als gewone honden en 
zijn gewone hond had hij zelfs niet aangegeven. 
64  Gemeentehuis Wolvertem: Correspondentieregister 
1871-1877 dd. 05.10.1872 (2288) brief van de gemeente 
aan de voorzitter der beheerraad van het Hospice van 
Brussel waarin gesteld wordt dat Vermoesen uit de 
gemeente is afgeschreven en zodoende zijn 
onderhoudskosten in hun gesticht ten laste van de 
gemeente Brussel zullen vallen. 
Uit latere correspondentie (05.07.1873 - 2399) blijkt dat 
hij in een gesticht te Froidmont zit; RA Beveren: 
Vredegerecht Meise 22 akte 25: dd. 02.04.1861 Jean 
Vermoesen, 28 jaar, pachter te Wolvertem bijgestaan door 
advokaat De Gronckel, wordt beschuldigd om in de avond 
van 14 maart in de herberg van Edouard Sammels te 
Wolvertem beledigingen en smaad te hebben geuit aan het 
adres van rijkswachter Pierre Thomas (29 jaar) en ook aan 
het korps der gendarmerie waartoe deze laatste behoorde. 
Er was een P.V. opgesteld op 14 maart door deze laatste 
samen met  Henri Blondel (23 jaar), ook rijkswachter. 
Volgens getuigen was een verhitte cafédiscussie door 
partijen, duidelijk boven hun theewater, uitgelopen op 
wederzijdse verwijten waarbij Thomas riep: merde au 
Thoubeau en Vermoesen repliceerde: merde pour la 
brigade. Verder had Thomas geroepen dat Vermoesen al 
eens in een gezondheidsinstelling had gezeten en dat hij 

met hem binnenkort naar Brugge zou trekken (sommige 
mensen uit Wolvertem werden in die tijd naar het 
zwakzinnigengesticht te Geel maar ook naar het St. 
Dominicusgesticht van Brugge gestuurd, in de volksmond 
‘t Klein Zothuis genoemd. In de gemeenteraadsverslagen 
vinden we hiervan melding in de begroting die voorzien 
werd voor deze mensen). Dokter Windelinckx die erbij 
geroepen werd verklaarde dat Vermoesen hem had 
gezegd: moet ge niet laf zijn om te zeggen: gij zijt al eens 
in Mechelen geweest, nu moest ge ook nog in Brugge 
worden gezet. Vermoesen had dan tegen Thomas geroepen 
dat hij slechts goed was om kinderen te maken bij de 
dochter van De Moor, dat de gendarmen lafaards en 
krengen waren waarop Thomas Vermoesen vroeg om eens 
buiten te gaan, waarop deze laatste weigerde zeggende dat 
Thomas wel in staat was hem daar dood te schieten want 
de gendarmen waren moordenaars. 
Ook in het correspondentieregister (1871-1877 nr. 2288 
dd. 05.10.1872 – aliéné) der gemeente vinden we een 
melding door het schepencollege aan de voorzitter van het 
Hospice van Brussel dat Jean Etienne Vermoesen uit de 
bevolkingsregisters van Wolvertem werd geschrapt op 
26.07.1872 en met zijn gezin naar Brussel is gaan wonen 
(zodat bij plaatsing van Vermoesen voortaan de stad 
Brussel voor de kosten verantwoordelijk is). 
Op 28.01.1873 (en 05.07.1873) vinden we dan weer dat de 
gemeente Wolvertem een postmandaat van 36,9 fr. heeft 
overgemaakt aan l’ Etablissement d’ Aliénés Saint Charles 
te Froidmont lez Tournai voor de behandeling van Jean 
Vermoesen: corresp.reg. 1871-1877 brieven 2288, 2329 
en 2399. 
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65  Uit: de Geschiedenis van Wolvertem p. 632 door ’t Kint 
en Verhasselt. Dit is Jules Alphonse Antoine Jacquelart 
(1798-1879). We kwamen over hem niets te weten behalve 
op het internet en we citeren …waar de Brusselaar Jules 
Jacquelart anno 1880 het kasteel van Kozen (te Wijer 
tegen Sint Truiden) aankocht en er met zijn dame kwam 
wonen. Zij waren beiden (omtrent 1861) zeer jong gehuwd 
want samen waren ze maar 36 jaar. Men vertelde van hem 
dat hij de zoon was van de meid van een rijke Brusselaar 
die heel zijn vermogen naliet aan die zoon. Dat was in 
Brussel bijna een hele straat, de Jacquelartstraat. Hij had 
hier boswachters aangenomen, paarden, koetsen, 
hoveniers, keuken en kamermeiden. Hij bezat rijpaarden, 

jachthonden en uitgelezen rashonden. Wanneer hij ’s 
avonds thuiskwam moest het personeel met de lantaarn in 
de hand naar buiten om de oprit te verlichten! Ze hadden 
ook een zitplaats in het koor van de kerk maar toen hij op 
zekere zondag zijn rashond meenam naar de kerk was de 
vriendschap tussen kasteel en kerk gedaan. Later liet hij 
zich scheiden en werd verliefd op Nieke, de dochter van de 
dorpsherbergier. Hij kocht zijn eerste auto, verliet met zijn 
nieuwe vrouw en haar ouders het dorp en verkocht al zijn 
goederen aan notaris Willems uit Sint Truiden. Blind 
geworden schonk hij zijn fortuin aan het werk der blinden 
en andere liefdadigheidswerken. 
66  Uit: idem. 
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“ Het Nieuws van den Dag “ van 10 en 
l’Indépendance 

67  Deze akte bevat eveneens de akten 107, 109 en 117  en 
de zeer mooie kaart van landmeter Edouard Crick. 

burgemeester Georges t’ Kint die er nog re

68  Enig kind en erfgenaam van dokter Alphonse Antoine 
Jacquelart, overleden in 1879 te Brussel. 
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69  Mondelinge mededeling van Isabelle Cl. Houman 
(1894-1987). 
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In dit nummer een artikel uit “ ” r de fusie met “De Brabander”) 
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1  Deze geschiedenis werd aan onzen medewerker over 
45 jaar door den held zelf, die toen een bejaard man was, 
verteld. 
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2  Wolf : Niederindische Sagen, nr 488. Hij geeft echter 
Lodder op in plaats van Kleud-den. Met A. De Cock en 
I. Teirlinck (Brabantsch Sagenboek 1 b. 89) meenen wij 
dat er hier wel eene vergissing vanwege Wolf zal zijn. 
Te Koekelberg spreekt men immers altijd van Kleudden. 
3  Berrebank (hier mannelijk), eigenlijk bordebank (van 
bord : kom?) gemetste bank in oude keukens waar het 
keukenkatill op staat. 

—
—
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4  Uit Brab. Sgb. 1 b. 85 
5  Wellicht om hen ’t gedurig vloeken op de peerden te 
leeren. 
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— —

—
—

—

—

6  Deze sage is merkwaardig omdat Kleudden in 
Limburg gansch onbekend blijkt te zijn. 
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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

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.bebartdenbakker@timaya.be



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
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1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be
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