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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 Berla-lid,

Beste lezer,

je krijgt hier het nummer 140 van het Berla-tijdschrift onder ogen, opnieuw een exemplaar gevuld met 

verschillende interessante onderwerpen uit het verre en nabije verleden van Meise.

Onze auteurs van dienst zijn gevestigde waarden, die al meermaals voor Berla publiceerden: Geert Deblieck, 

Piet De Cuyper, Marc Gillisjans en Geert Tamsyn. Dit is een goede zaak, want bij deze auteurs is kwaliteit 

gegarandeerd, maar het zijn wel steeds dezelfde 7 à 8 namen die terugkeren.

Daarom nogmaals een warme oproep aan al wie een artikel(tje) wil schrijven over de geschiedenis van onze 

gemeente om ook in de pen te kruipen. Berla biedt dan graag redactionele ondersteuning aan; je kan ons 

hiervoor steeds contacteren op erfgoedberla@live.be.

Geert Deblieck beschrijft de geschiedenis van het café “In ’t Oud Meysse” met zijn uitbaters en Piet De Cuyper 

brengt enkele gekende families en personen uit Meise in herinnering, beide artikels ruim aangevuld met beeld-

materiaal. Geert Tamsyn gaat dieper in op het vermeend gebrek aan munitie van het Belgisch leger tijdens de 

slag van Imde, en Marc Gillisjans stelde de kroniek op van het Onze-Lieve-Vrouwhof in Meuzegem.

Zo kom je in dit nummer meer te weten over herbergiers in Meise en landbouwers in Meuzegem, over artillerie in 

Imde, en over lokale filosofen en moppentappers in Meise. Je verneemt ook wat zowel Fernando Álvarez de 

Toledo (“Alva”) als Bill Gates met het Onze-Lieve-Vrouwhof te maken hebben, en leest over een would-be 

clochard uit Meise, maar evenzeer over miljardairs in Wolvertem…

Veel leesplezier! 

Jan Buyens,

secretaris.

Met dank aan onze gemeente
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–

,  …

missen…
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’

De herberg op de Brusselsesteenweg (“den ouden weg naar Brussel” nr 26) nabij de witgekalkte muur omheen 
“à la cantine”

“ ”, verhuisde na enige tijd met 

Op de Brusselsesteenweg (“den ouden weg 
naar Brussel” nr 26 ) werd de herberg verder 

“Au Manneke Pis”

Links daarvan was het “De Cuyper Estaminet” 

Maria Charlotta Amelia Augusta Victoria Clementina 
Leopoldina (Laken 07.06.1840 – Meise .1927), prinses 
van België, prinses van Saksen-Coburg en Gotha, 

hertogin van Saksen, aartshertogin van Oostenrijk en 
keizerin van Mexico was de dochter van Leopold I van 
België en Louise van Orléans. 
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+
+ ✞

“De Cuyper estaminet” en daarnaast “Au manneke pis”
–
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+

“
”

–
–

“Au 
Manneke Pis”,

“Au Vieux 
Meisse/In ‘t Oud Meysse.

in de aankoopakte, kopie in ons bezit, staat “den 
ouden weg naar Brussel” nr 26)

–

–
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–

“Oud
Meise” 

“De Verenigde Broeders”
“De Morgenstar”

onderafdeling van de Koninklijke Fanfare “De 
Verenigde Broeders” ) had hier hun repetitielokaal 

gericht die later als “Euzelss” en 
“Ressen”, respectievelijk “Concordia” en “De 
Verenigde Broeders” het politieke landschap in 

“In t oud Meysse” als “Estaminet De Cuyper” 
Vandaag vinden we op die plaatsen begrafenissen Pauwels, de zaal “ ‘t Moment” 
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“De Triomf”.

“De 

Broeders”,

–
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–

–

“ ’ ”,
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gesprekken en het delen van de foto’s.

Bronnen: Clairette Huygens en dochter Nicole 
Coremans; Piet De Cuyper “Het Toneelleven in 
Meise (1920-2005)”. 

–
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“ ”

belangrijk om de potentiële kiezers “persoonlijk” te 
kennen… Maar onthou maar eens duizenden namen…

“ oe was de naam ook weer?”
“jaja, natuuuuuurlijk, maar de achternaam…”

Als die persoon z’n achternaam vertelde, was zijn repliek: “jaja, dat weet ik wel, maar jouw voornaam…”
Kortom: altijd prijs bij z’n ontmoeting…

1 Carolus Henricus Wauters, geboren te Wolvertem op 19 
01 1711 van drossard en meier Jan  en Maria Isabella de 
Beaufort; hij trouwt Petronella Josephina van der 
Cammen. 

2 Hij valt moeilijk te situeren vermits we voor Wolvertem 
vier kandidaten hadden, allen geboren omtrent 1700. 
3 Geboren te Wolvertem op 13 07 1695 van Martinus en 
Joanna van de Voorde. 
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generaal Stein d’Altenstein

Gen. Stein d’Altenstein   

ook dat elke soldaat ’s morgens vroeg

1  Bij de Slag van Imde waren 3 colonnes betrokken, elk 
ter sterkte van één regiment: een westelijke colonne (2de 
Regiment Jagers te Paard) die niet verder raakte dan de 
Bontestraat in Steenhuffel en niet aan de gevechten 
deelnam, een oostelijke colonne (2de Regiment Jagers te 
Voet) die in Nerom in gevecht raakte met Duitse troepen 

–

–

en die terugjoeg richting Wolvertem, en een centrale 
colonne (3de Regiment Jagers te Voet) die de eigenlijke 
Slag van Imde heeft gevoerd. [voor een uitvoerige 
analyse: zie het themanummer hierover: Berla-tijdschrift 
nr. 121, september 2018]. 
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obussen “lenen”, hoewel zij zelf met een tekort 

–

…

–
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–

uit “guano”. Guano 

“chilisalpeter”)
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niet weten …
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boek “Meise, mijn dorp” geschreven door 
ik een aantal “kleurrijke figuren” uit één en dezelfde familie, die ik aan de leden van Berla toch even wil 
voorstellen. Ze spreken allemaal een beetje tot de verbeelding, ieder op hun manier…

“café sint Anna” “ ”, 
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–

“Kapt hier af” en “ apt daar af”… 

“Kapaf”!
“menier Kapaf” “het zen st

”

(voorheen officieel de “Nieuwendreef”) 

zich wel afvragen waar de straatnaam “August Van 
Doorslaerlaan” vandaan ko

“pastoorsberg”
“’t es nie de pastoersberg ma 

!”.

En mompelden “het is te vroeg”
Voor ’t brein dat nog zoveel kon scheppen
Voor ’t hart dat nog zo krachtig sloeg.

–
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ieten van de overschot van de “keizerlijke 
keuken”.

fanfare “De Verenigde Broeders” en de 
huttersgilde “Sint Sebastiaan”.

Het kan verkeren…

Philibert “ ” –
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“’t en Zal”

fanfare “Concordia” ongekende hoogtepunten 

–

gedichten en ook van de “Ba cantate” ter 

fanfare “Concordia” 

“Concordia” onder de kundige leiding van Batist De 

–
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“’t 
en Zal” “Eikels worden 
bomen”,

“Morgendstar”

n onze toneelkring “Kris Kras”.

in “Slisse en Cesar” speelde hij 
gebundeld in “Meise, mijn 

dorp” en zijn oorlogsverhalenboek “Helden” 

Hij is houder van het statuut van “Nationale 
erkentelijkheid” en vereerd met verscheidene 
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— — — —

— — — —

—
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23 
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…

–

Alva’s Raad van Beroerten 

* Alphonse Wauters, Histoire des Environs de Bruxelles, 
deel Wolvertem. Hij noemt de hoeve op p. 260 “la ferme 
de Moseghem ou de Notre Dame (de Onze Lieve Vrouwe 
hoeve)”. Samen met het Hof te Meuzegem was het 
O.L.Vrouwenhof het voornaamste van Meuzegem. Het 

hof wordt ook beschreven in Bouwen door de eeuwen 
heen in Vlaanderen op p. 788. 
1 Vonnis gepubliceerd in 1735 door Jacob Marcus. 
Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten 
door Jamees en Vermaseren: de processtukken zijn op 
het ARA te Brussel niet te vinden. 
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–

2 Schepengriffie Brussegem 8678 s.p. en ook notaris M. 
du Prenne dd. 11.03.1642 (RAAnd: mf 769293) die 
schrijft dat deze drie blokken, 8 bunder groot waaronder 
nog ½ bunder weide, gelegen zijn onder Ossel en 
eigendom van Jan van Gindertaelen, schepen van 
Brussel, en Juffrouwe Maria Verheylewegen en dat dit 
alles afkomstig is van zijn voorouders. 
3 Schepengriffie Brussegem 1153 p. - dd. 26.01.1645: 
…sekere hoeve gem. geh. Lovegem binnen de prochie 
van Ossele jurisdictie deser bancke van Bruysseghem 
met allen zynen edificien daeropstaende, boomgaerden, 
bempden, landen, bosschen en plantasien daeraen 
wesende … ende eertijts gedeylt is geweest in twee 
partyen groot ontrent 23 bunderen… 
4 “Raedt”: raadsheer bij de Staten van Brabant. 
5 “Pensionaris”: rechtskundig adviseur, verdediger van 
de rechten van de stad. 
6 Schepengriffie Brussegem 1136 akten p. 8, 39, 76 en 
122. 
7 Dit was voorzeker Franciscus van Campenhout, zoon 
van Franciscus en Agneete Verbelen. Zijn broer heer 

…

van alle t’ gene 
…. 

…

ende geadjudiceert… 

d’ hoeve van 

Geeraerd was prelaat van Grimbergen van 1569 tot aan 
zijn dood in 1577. 
8 05.03.1592: RA Antwerpen: notariaat 1424 van notaris 
Gillis van den Bossche uit Antwerpen: …dat de vs. Sr. 
Marcq Antonio Perez verhuert ende verpacht heeft aen 
de vs. Peeter Verheijen de huere ende pachtinghe 
doende ende accepterende, eene hoeve met huijse, 
schuere, stallinghe, bempden, weijden ende winnende 
landt, gelijck die gespleten ende gedeijlt is van een ander 
hoeve ende gelegen dese verhuerde hoeve onder de 
prochie van Ossele… Met “andere hoeve” wordt het 
O.L.Vrouwhof bedoeld en Verheyen huurde het hof te 
Lovegem-Ossel. We vinden deze splitsing mooi terug in 
de latere goederenbeschrijvingen en lotingen: de grote 
blokken zoals de Vakker, het Bredenbroek en de Bet 
zullen telkens vermeld worden als zijnde de helft van het 
oorspronkelijke stuk. 
9 Alphonse Wauters, Histoire des Environs de Bruxelles, 
nieuwe uitgave deel 5 p. 147: Loveghem. De auteur geeft 
bijna nooit zijn bronnen weer maar waarschijnlijk betreft 
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…

… aan 

…

Ossele…

dit de akte van 26.01.1645 uit de schepengriffie 
Brussegem. 
10 Verordening van overheidswege. 
11 We vinden hem op 24.12.1595 nog als eigenaar van de 
gronden in de schepengriffie van Brussegem 1137 p. 1 
…de goeden des Godtshuys van Grimbergen die nu zyn 
Sr. Marcq Antoine Perez coopman binnen der stadt van 
Antwerpen… 
12 In 1610 werd deze castraat en deken van het kapittel, 
eigenaar van het kasteel de Borcht te Schaarbeek. In het 
kapittel van kanunniken was de cantor na de deken de 
hoogste in rang en hij leidde de koorzangen; een 
prothonotaris was een lid van een uit voorname 
geestelijken bestaand college te Rome belast met de 

…

weyden ende landen … consiste
…

 

 

leiding van alle het pausdom en de kerk betreffende 
zaken. 
13 Wanneer we de acht kavels van dit hof samentellen 
komen we tot 22 bunder 3 dagwand 54 roeden, dus de 
helft van het aloude hof te Lovegem, eigendom van de 
abdij van Grimbergen. Dit afgesplitste hof was gelegen 
in de noordelijke uithoek van Brussegem (= parochie 
Ossel) te paard op de grens met de parochie Meuzegem 
(= jurisdictie Wolvertem). De schuur (Poppkaart 
Brussegem C 263) stond op Ossel, de andere gebouwen 
(Poppkaart Wolvertem E 199) op Meuzegem: één deel 
werd dus d’ hoeve van Meuzegem (alias het 
O.L.Vrouwenhof) ressorterende onder de parochie 
Wolvertem en het ander deel bleef het Hof te Lovegem 
afhankelijk van de parochie Ossel. 
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…
 

 

 

–

14 Die andere helft vinden we terug in de loting voor de 
kinderen van Jan Meyskens en Margareta Leemans: 1-0-
16 kwam met den boonhof en opstal aan Philips 
Meyskens en 1-0-16 kwam met het pachthof, schuur, 
stallen, borreput en een klein elsbosje aan zijn halfbroer 
Peeter Layens: schepengriffie Brussegem 1152 akte van 
30 12 1645. Met de hoeve van Lovegem bedoelde men 
dus het oorspronkelijk Hof te Lovegem met zijn gronden. 
15 Gepasseerd op die dag voor notaris G. de Meltere (uit 
Brussel?). Kerkmeester van Meuzegem in 1614 
(visitatieboek Meuzegem, bisdom Mechelen), vrijgezel 
bij zijn overlijden te Meuzegem op 23.06.1653, 64 jaar 

…

… 

en waarschijnlijk pachter op het Eiksken te Meuzegem 
van 1627 tot 1653. 
16 Afkomstig uit Baasrode want hier werden al hun 
kinderen geboren. Ze verkochten op 13.05.1626 
(notariaat Steven van Herbosch 305) de hoeve en 
goederen onder Opwijk gelegen groot 9 ½ bunder aan 
Joos de Clerck Janssone. Waarschijnlijk werd met de 
hoeve het Hof ter Hoeven op Nijverseel bedoeld, een der 
grootste pachthoven van Opwijk. Met deze inkomsten 
kunnen ze dan enige maanden later het O.L.Vrouwenhof 
kopen. Koop die werd afgehandeld na de drie 
kerkgeboden op 08.08.1627. 
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…

… 
…voor sooverre de goeden binnen de ba
bruysseghem gelegen zyn…

o 
o 

o 

o 

o 

17 Overleden te Meuzegem op 14.04.1632. 
18 Pachter van het Hof van Pitzenburg te Meuzegem. 
19 Weduwe van Jan de Bruyne van Aalst en van Jan du 
Joy den Jongen. 
20 Dit is het O.L.Vrouwhof te Meuzegem. 

 

eer van Huizingen,… 

 

…

21 En men schrijft er ook bij dat deze gespecifieerd staan 
in de constitutiebrief: er wordt geen datum bij vermeld 
maar waarschijnlijk ging het over de brief van 
29.07.1624. 
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…
huyse, schuere ende stallinghe…

… … 

…

… 

22 Tevoren reeds verschenen voor de schepenen van 
Wolvertem op 12.11.1633: SG Wolvertem 7753 p. 44v. 
23 Frans, Philips, Jan, Catharina (x Laureys Meyskens), 
Anna (x Cornelis de Muylder), Livina (x Willem 
Rayman), Maria (x Jan Tielemans), Elisabeth (x Cornelis 
Peeters), Magdalena en Lieven. 
24 Gedaan op 21.06.1637 na het derde kerkgebod. 

Vacker en …

toebehoirten…

…

25 Schepengriffie Brussegem 1151 p. 149. Felixarchief 
Antwerpen: notaris L. van den Berghe 3551 p. 74, 207v. 
en 229 waaruit we afleiden dat anno 1637 Philips de 
Cuyper de pachter van het Hof was. 
26 In de akte opgemaakt op 29.05.1637 door notaris Louis 
van den Berghe uit Antwerpen is Frans de Proost 
verkoper samen met de weduwe en erfgenamen Lieven 
de Cuyper. Terzelfdertijd bekwam de weduwe Hannecart 
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van hen nog 6 b. land onder Ossel zijnde 4 b in de Beth 
en 2 b op de Vakker hetwelk ze op 31.12.1637 zal 
verhuren aan Philips de Cuyper voor 6 jaar aan 32 gulden 
per bunder per jaar: Felixarchief 3551 p. 74 en 229. 
27 Philips de Cuyper huwt te Meuzegem op 11 08 1636 
met Anna de Hertoghe, dochter van Laurentius van het 
Hof te Lovegem onder Wolvertem. Hun overlijden 
hebben we hier niet teruggevonden. 
28 Hier leydt begraeven den Eersaemen Jan Meskens die 
sterft den 11 september 1639 ende Margriete Leemans 
syne huysvrouwe die sterft den 19 january 1645. Bidt 
voor de Zielen. Uit: Epitaphes du canton de Wolverthem. 
29 Onder hoeve dienen we het geheel van de goederen van 
Juffrouwe Hannecart te verstaan. 
30 Hiermee wordt het Verbrand Hof onder Breestraten-
Merchtem bedoeld. 
31 Deze politiek nam reeds een aanvang in 1598 en verder 
anno 1604 wanneer Jan Mattheus in naam van Gillis 
Hannecart zoon van Gillis 1 dw op Eeckhout kocht (en 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

men vermeld er bij dat dit stuk gelegen was omtrent nog 
een stuk van 1 b hetwelk Hannecart van dezelfde Jan 
Mattheus had gekocht): SG Brussegem 1137. In 1611-
1612 kopen de echtgenoten Hannecart-Coene ½ dw land 
op de Windmolenkouter in de Meer, ½ dw land op het 
Klein Heideken, 3b van de H.Geest van Mechelen 
gelegen in een dellinge (pachter was Jan Mattheus) … 
byde hove vanden vs. Sieur Gillis Hannecart …: SG 
Wolvertem 7749 p. 25, 26v en 54. 
32 Felixarchief Antwerpen: notariaat Jan van Nos Senior 
4275 p. 203. 
33 Schepengriffie Brussegem resp. 1153 p. 1 dd. 
05.01.1645; 1153 s.p. dd. 09.05.1646; 1154 s.p. dd. 
31.03.1650; 1154 s.p. dd. 09.02.1651; 1155, s.p. dd. 
01.12.1650; 1156 s.p. dd. 01.12.1653; 1156 s.p. dd. 
16.04.1654; 1158 s.p. dd. ….1661; 1162 s.p. dd. 
09.05.1671; 1162 s.p. dd. 21.05.1671. Schepengriffie 
Wolvertem 7756 p. 86v. dd. 20.01.1664. 
34 Schepengriffie Brussegem 1159 p. 48. 
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Hannecart …

…

35 Hij trouwde te Puurs op zondag 06.04.1636 (getuigen 
Gommarus Zegers en Joannes Vervrangen) en stierf te 
Wolvertem op 09.07.1687. Elisabeth (1611-1693) 
overleefde hem en was de dochter van Cornelius en 
Joanna Demeyere. 
De negen kinderen van Jan en Elisabeth werden allen 
geboren te Puurs tussen 12.03.1637 en 12.01.1653. 
Elisabeth stierf te Puurs bij haar dochter Elisabeth (x 
Egidius Rochtus). 
36 In de schepengriffie meestal als Olbrechts vermeld. 
Getrouwd op 04.08.1637 te Wolvertem met Maria de 
Boeck. 

…

Hun zoon Norbertus zullen we omstreeks 1675 op het 
Hof van Pitzenburg als pachter ontmoeten. 
37 Schepengriffie Vlaams Brabant - Wolvertem 7760 p. 
434v; de waarde van het goed werd geschat op 11.550 
gulden zijnde 3.000 gulden voor de vervallen hofstede 
met 3 b grond en 8.550 gulden (want per jaar / per bunder 
werd de huurwaarde geschat op 450 gulden) voor de 19 
b landerijen. Er stonden nog wel twee renten op bezet nl. 
3.000 gulden op de vervallen hofstede en 6500 gulden op 
de 19 b landerijen. 
38 De naam Lieve Vrouwen Hof is m.i. te verklaren als 
zijnde een opdracht van de eigenares Juffrouwe Maria 
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…
…

… en nog verder …

…

 

 

 

Hannecart (° Antwerpen, O.L.Vrouw 15.01.1606) - die 
een godvruchtige geestelijke jonge dochter was met 
waarschijnlijk een speciale verering voor de H. Maagd 
Maria - aan O.L.Vrouw wiens naam ze daarenboven 
droeg en die eveneens patrones was van de kerk van 
Meuzegem (O.L.V. Boodschap). Ik denk deze verklaring 
realistischer te mogen inschatten dan de verklaring die 
Jan Verbesselt geeft in zijn Parochiewezen in Brabant, 
deel IV p. 56 e.v. Trouwens, in de archivalia ontmoeten 
we de naam O.L.Vrouwenhof voor de eerste maal anno 
1679, tevoren werd steeds van de Hoeve van (te) 
Meuzegem gesproken. 
39 Zoon van Willem en Barbara van der Veken. Geboren 
te Oppem in 1651 en x Wolvertem 21.11.1671 Jacoba 
Vervrangen (geboren te Puurs 24.12.1650, dochter van 

 
 

 

 

 

…

… 

…

Jan en Elisabeth Zegers) en overleden te Meuzegem in 
januari 1692. Zijn weduwe stierf te Meuzegem in januari 
1694 na tevoren in maart 1693 te Meuzegem met Paulus 
van Roy te zijn getrouwd. Hun kinderen werden geboren 
te Meuzegem. Arnold wordt in 1690 vermeld als schepen 
van Wolvertem. 
40 Felixarchief Antwerpen: 4275 p. 116v. Het betrof de 
verhuring van twee bijzondere stukken weide, 6 dw 
groot, in de Blakebergen te Ossel, 6 b 3 ½ dw land te 
Ossel, ½ b land op de Lindenkouter te Meise bij Oppem 
en ½ b land te Linthout voor zes jaren tegen 22 gulden 
per bunder per jaar. Van de verhuring van het hof is in 
dit contract echter geen sprake! 
41 Gerechtelijke bezitshandhaving. 
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42 Schepengriffie Brussegem 1114. 
43 Getrouwd met Margareta van Beveren; in 1665 
vertegenwoordiger van de gildebroeders van Sint 
Laurentius. 
44 Schepengriffie Brussegem 1165, s.p. … daer 
tegenwoordich pachter aff is adriaen van humbeeck …; 
Schepengriffie Brussegem 1168 dd. 22 12 1689; 
Schepengriffie Wolvertem 7759 p. 515; Notariaat Philips 
Marie Francot - Antwerpen dd. 07 11 1689 
(Felixarchief); Notariaat Henricus Ignatius Ringler – 
Brussel dd. 22 12 1689. 

 

 
 

45 Schepengriffie Wolvertem 7749 p. 25: Gillis 
Hanckaert, koopman te Antwerpen en na zijn dood zijn 
weduwe Juffrouwe Joanna Coene worden vermeld vanaf 
1598 tot in de jaren 1640 als kopers van goederen die 
gelegen waren tegen hun reeds bestaande eigendommen 
te Wolvertem en Ossel. 
46 Heer en Meester Jonker Ernestes de Rameloz, 
licentiaat in beide rechten uit Luik; Heer Toussaint de 
Rameloz, kanunnik in Thorn en Jouffrouwe Joanna 
Maria de Rameloz, jonge dochter. Hun moeder Catharina 
was de dochter van Petrus Gillemans en Jacoba 
Hannecart. 
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…

… de 

gemelde hoeve …

…

drye verckens … 19 13…

47 Waarschijnlijk was hij de zoon (° 17 02 1632) van 
Michael en Martina Thielemans uit Brussegem; hij 
huwde Egidia Verhertbruggen dochter van Geeraard en 
Josyne van Herbosch te Ossel op 16 06 1657; hun 8 
kinderen werden gedoopt te Brussegem tussen 1658 en 
1673. Hij stierf in Ossel anno 1699 maar boerde anno 
1679 op het O.L.Vrouwhof waar hij na de strubbelingen 
met Philippus Cleymans, pachter van het Hof te 
Lovegem, terechtkon (zie mijn artikel: Het Hof te 
Lovegem onder Brussegem). Zijn weduwe hertrouwde 
met Jan de Vilder (+ Brussegem 1726) dewelke na haar 
dood hertrouwde) te Brussegem anno 1706 met Joanna 
Croonens (+ Ossel 1721). 
48 De opbrengsten van het land, het vruchtgebruik. 
49 Arnoud van Humbeeck stierf te Meuzegem op 12 01 
1692 en Jacoba Vervrangen op 27 01 1694 nadat ze te 

pand …
…

… en 13 bunder landen, weiden en 

Meuzegem op 03 03 1693 was hertrouwd met Paulus van 
Roy. 
50 Deze goederen hadden een waarde van 47850 gulden 
17 st vertegenwoordigt door o.a. twee hoeven: het 
O.L.Vrouwhof te Meuzegem en de hoeve gen. Honlez te 
Monstreux bij Nijvel met 80 b grond gepacht door 
Antoon Burge. 
51 Zoon van Adriaan Aelbrechts (Olbrechts) en Maria de 
Boeck. ° Wolvertem 1638, x Wolvertem 1671 Maria van 
Humbeeck, + Wolvertem 1700; zijn vrouw stierf in 1703 
en was de nicht van hogergenoemde Arnold van 
Humbeeck. Hun kinderen werden te Wolvertem gedoopt. 
Zijn broer Norbertus was de pachter van het Hof van 
Pitzenburg. 
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…

gheleghen onder Meeseghem…

een rint … 

…

ploeghe …

… 2

52 Geboren omstreeks 1650 en gestorven te Meuzegem in 
1720 huwde hij in 1694 Martina Huysegoms, de weduwe 
van de vorige koster Martinus van der Perre met wie ze 
van 1687 tot 1694 was getrouwd geweest; na Philippus 
wordt zijn zoon Nicolaas de volgende koster. 
53 Het betreft hier drie keer dezelfde akte maar telkens 
opgemaakt voor een andere bestuurlijke instantie. De 
eerste voor schepenen der baronnie van Imde en 
heerlijkheden van Wolvertem, Rossem en Meuzegem 
met als officier Jeroen Wijns loco drossaard, meier en 
schepenen Laureys de Hertogh, Norbert de Hertogh, Jan 
de Roover, Laureys de Boeck, Jacques van Hemelrijck, 
Norbert Olbrechts en Robbrecht de Boeck. De tweede 
voor de erflaten van het laathof van Imde en 

…

…
 

 

 

 

 

 

heerlijkheden van Wolvertem, Rossem, Meuzegem met 
terug Jeroen Wijns loco de meier en schepenen Jacques 
van Hemelrijck, Norbert Olbrechts, Robbrecht de Boeck 
en Jan de Roover. De derde akte opgemaakt voor de 
leenmannen van prins de la Tour & Tassis met wederom 
als officier Jeroen Wijns loco de stadhouders Jan de 
Roover, Norbert de Hertogh, Norbert Olbrechts en 
Robbrecht de Boeck. 
54 Waar een rente van 145 gulden per jaar dient voor 
betaalt te worden; het kapitaal mag desgewenst in drie 
maal zijnde drie keer de som van 966 gulden 13 stuiver 
1 oort wisselgeld worden terugbetaald. 
55 Procureur bij de Raad van Brabant. 
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 …
die van Grimbergen…

 

 

 

 

56 Koster van Meuzegem van 1694 tot 1720; er overleden 
op 05.12.1720 en begraven in de kerk. Volgens het 
bedeboek der parochie Wolvertem uit 1718-1719 
bewerkte hij slechts 0-2-92 land onder Meuzegem en 0-
2-68 onder Rossem waarvoor hij 17 stuiver diende af te 
dragen; zijn gemaal bedroeg 30 stuiver. Hij betaalt dit op 
20 februari terug met 2-4-2, dus enkele stuivers te 
weinig. Deze toestand bleef ongewijzigd als we het 
bedeboek van 1724-1725 er op naslaan : SA Brussel, 
Pergameni, register 3449 en 3451. 
57 Was de zoon van de uit Hamme afkomstige Arnold de 
Coster, koster (1642-1684, begraven in de kerk) x 1665 
Margareta van Malderen (dochter van de vorige koster), 
xx 1670 Anna Verbeyst, xxx 1677 Joanna van Neervelt 
welke laatste, weduwe geworden van Arnold de Coster, 
in 1685 te Meuzegem hertrouwde met Jan van der Gucht 
met wie ze nog 5 kinderen kreeg waaronder in 1696 

…
… 

Hendrik vander Gucht de latere pachter van het Hof en 
kerkmeester. 
58 Jan de Boeck, ° Rossem 1670 en + Ossel 1751, zoon 
van Joos en Elisabeth Stallaert, pachters op het Hof ter 
Hagen te Rossem. Hij trouwt te Meuzegem op 
12.03.1695 met Catharina van Humbeeck, ° Meuzegem 
1675 en + Ossel 1759, dochter van Arnold en Jacoba 
Vervranghen en was dooppeter van hun tweede kind. Ze 
verhuisden omtrent 1717 naar Ossel (op het daar gelegen 
Hof te Lovegem) waar in 1718 hun twaalfde kind werd 
geboren. 
59 Maria Hannecart dochter van Gillis en Joanna Coene 
was zijn moeie en Franciscus den Jongen zijn zoon. 
60 Priester van de Duitse Orde verblijvend in de 
Commanderij van Pitzemburg te Mechelen, cit 1707-
1733. 
61 De familie de la Tour et Tassis blijft eigenaar tot 1835. 
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…

de naervolgende partijen…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 De letter en het nummer achter de kavel betekent de 
situatie op de kaart van Mottaer uit 1717. 
63 Een deel van de goederen ligt onder Ossel zodat de 
oppervlakte wel degelijk klopt. We konden ze spijtig 
genoeg niet exact situeren vermits we bij de caerte 
figurative der bancke van Bruysseghem gemaeckt in den 

 

 

 

 

 

… d’ een genoemt t’hoff te 
Lovegem ende d’ andere onse Lieve vrauwe hoeve 

…

Jaere 1679 door Peeter Meysman de erbijhorende legger 
niet meer terugvonden. Het pachthof wordt hierop met 
drie afzonderlijke gebouwen weergegeven. 
64 Opgemaakt voor een pieuse fundatie door notaris L. 
Willemsen uit Antwerpen op 28.09.1678. 
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–

–
–

–

65 Door afleidingen uit andere gegevens denken we het 
stuk te mogen dateren omtrent 1740. 
66 Zeer waarschijnlijk zoon van Jan en Joanna van 
Neervelt, geboren te Wolvertem 05.06.1696. Hij huwde 
te Meuzegem in 1730 Anna van der Cammen zodat we 
mogen aannemen dat hij rond die periode op het Hof is 
gekomen. Kerkmeester te Meuzegem in 1744, 1751. 
67 Schepengriffie Wolvertem 9049, s.p. 
68 Hier kwam dan nog een supplementaire belastingen op 
de thé bij die telkens weer opdook als de schatkist weer 
eens in nood verkeerde! Hendrik was hiermee de vierde 
meest belaste persoon in Meuzegem. We merken hierbij 
op dat de scribent een verkeerde optelling maakte en dat 
het juiste saldo 33 gulden en 18 stuiver dient te zijn. 
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 
verouderd begrip en afgaande op het doctoraat van Frank 

…alle d’ 

…

Daelemans over het Pajottenland in de 18e eeuw kunnen 
we het begrip ploeg omschrijven als zijnde voor Brabant 
een oppervlakte van ongeveer 20 bunder. 
69 Kerkmeester van Meuzegem in 1744 en 1751. Schepen 
van Wolvertem: schepengriffie van Wolvertem 9140 en 
Staten van Brabant: carton 397/2 farde 48. We zitten in 
deze periode (1745-1748) onder de Franse bezetting en 
onze voorouders zullen eerder hun aangifte wat naar 
beneden afgerond hebben. Nochtans was in deze 
verordening tot impositie aangestipt … dat de Gene iet 
soude verswygen … een boete van 10 pattacons zou 
opgelegd krijgen. Volgens zijn verklaring begin januari 
1749 (SG Wolvertem 7844 akte 1) had hij anno 1748 
gedurende 27 dagen met zijn wagen en 3 paarden naar 
het leger gereden, en verder nog eens met zijn wagen en 
3 paarden gedurende 6 dagen en tenslotte nog eens 1 
paard gedurende 1 dag ter beschikking gesteld. We 
vonden van hem ook een eigenhandig geschreven papier 
waarop hij zorgvuldig noteerde wat hij, tot last van de 
parochie, in 1746 en 1748 voor de franse overheerser had 
dienen uit te voeren: verschillende reizen met zijn wagen 
naar Brussel, Gent, Leuven, Dendermonde, Vilvoorde, 
Schaarbeek, het kasteel van Laken, …Tijdens één dezer 
reizen werden hem drie zakken haver die hij voor 
Adriaan Stallaert had meegevoerd ontstolen: SG 
Wolvertem 9142, ongepagineerd.
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70 Op 21.02.1751 te Wolvertem getrouwd met Maria 
Anna de Roover, ° Wolvertem 02 06 1723, dochter van 
Michiel de Roover en Jacoba van Humbeeck. Van 
Hendrik, die stierf te Meuzegem in mei 1764, behield ze 

drie kinderen. Tevoren was Hendrik op 06.03.1730 te 
Meuzegem getrouwd geweest met Anna van der 
Cammen die te Meuzegem stierf op 17.08.1750 en met 
hem twee kinderen had. 
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–

71 Geboren te Mollem op 28.06.1728, zoon van 
Laurentius en Petronella van der Goten, huwde op 
25.08.1764 te Meuzegem met Maria Anna de Roover (+ 
Meuzegem 01.08.1767) en nadien te Oppem op 
14.08.1768 met Joanna Maria van Bever (° Machelen 
1742) dochter van de pachter van het Klein Hof van 
Amelgem Peeter van Bever en Maria de Hertogh. Peeter, 
nog schepen van Wolvertem geweest, stierf te 
Meuzegem op 27.10.1781en werd in de kerk begraven; 
nadien hertrouwde zijn weduwe op 10.02.1782 met 
Michiel Jacobs ( geboren te Meise in 1750 van Arnold 
Jacobs en Anna Vrebos) dewelke de uitbating van het 
pachthof overnam. In de bevolkingstelling van het jaar 
IV (1796) voor het kanton Merchtem waartoe Meuzegem 
behoorde, verklaart hij in de gemeente gekomen te zijn 
anno 1783. Hij wordt erin vermeld als adjoint agent 
(municipale) samen met Joanna Maria van Bever, hun 
(stief-) dochter Anna van der Hasselt, 28 jaar; een meid 
Catharina van Dictum, 28 jaar; twee knechten Andre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Heyvaert, 47 jaar en Pierre van der Veken, 30 jaar en 
twee hulpjes Pierre Antoine de Mars, 19 jaar en Henri de 
Bont, 17 jaar. In het jaar IV werd hij van hogerhand 
aangesteld als adjoint; in het jaar V werd hij aangesteld 
na verkiezingen: Préfecture de la Dyle, liasse (?) 332. In 
1809 wordt hij in een etat du peupulation de la commune 
de meuseghem ingeschreven met zijn vrouw, drie 
stiefkinderen Verhasselt en 5 knechten waaronder 
Norbert Goelaerst enfant de patrie: SG 9145. 
72 RABeveren: notariaat P. van Malderen 5424 dd. 
13.08.1764. 
73 Hiermee wordt het Hof te Lovegem onder Wolvertem 
bedoeld (en niet het Verbrand Hof onder Merchtem dat 
ongeveer 1 km meer noordwaarts ligt). Het was enkele 
jaren tevoren afgebrand en deze vijf kavels vind men 
terug in de verkoop op 23.09.1715 door Hannecart aan 
prins de la Tour & Tassis: S.G. Wolvetem 7762 p. 164v 
en S.G. Brussegem 1173 dd. 19.09.1715. 
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74 Beducht voor dit soort praktijken van de sansculotten 
zullen onze inwoners wel gepoogd hebben een en ander 
over de hoeveelheid van hun voorraden te minimaliseren. 
75 Ook anno 1793 werd hij reeds opgeeist om op 04 april, 
03 mei, 12 juni, 28 oktober en 07 december met zijn 

wagen en vier paarden naar Mons, Valenciennes, 
Doornik,... te rijden: SG Wolvertem 9142, 
ongepagineerd. Meestal vertrok hij met een konvooi van 
een achttal pachters van Wolvertem naar deze steden; ze 
bleven vijf tot zes dagen onderweg. 
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–

76 Michiel Jacobs overleed in zijn pachthof te Meuzegem 
op 16.11.1816 om 18 uur; de aangifte werd gedaan door 
zijn dienstbode Joseph De Doncker; zijn weduwe Joanna 
Maria Van Bever overleed in haar huis te Meuzegem in 
de ouderdom van 90 jaar op 27.10.1822 om middernacht; 
de aangifte werd gedaan door haar kozijn Jan Baptist Van 
Bever, 52 jaar. 
77 Nadat de goederen van de prins – alleen al in 
Wolvertem bezat hij 313 ha – eerst onder staatsbeheer 
waren geplaatst krachtens een besluit van 9 Brumaire jaar 
III (30.11.1794) kon de prins al vlug bewijzen dat hij 
geen uitwijkeling was geweest daar hij nooit vaste 
verblijfplaats had gehad op het grondgebied dat 

geannexeerd was door de republiek en dat hij dus geen 
vijandelijke daad had gesteld. Zijn naam werd terug van 
de liste des émigrés geschrapt en hij werd op 14.11.1807 
opnieuw in het bezit gesteld van zijn goederen. 
78 RA Leuven: registratie & domeinen, F 374: 10354 p. 
32: hier ingeschreven voor 996,04 florijn; RA 
Anderlecht: repertorium der notarissen 48: anno 1824 
akte 84. Vermits de originelen in de brand van 1914 bij 
notaris Van Hove te Londerzeel werden vernietigd kan 
men nog de dubbels raadplegen op het departement 
Registratie & Domeinen te Brussel waar ze op 
07.07.1824 werden ingeschreven. 
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–
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79 We vinden geen andere inlichtingen over hoe de zaak 
is uitgesproken 
80 Aankondiging van l’ adjudication définitive in de krant 
l’ Indépendance Belge van 02.02.1835 en 07.02.1835: de 

L’Idépendance Belge, 02.02.1835, blz. 4

beuken, 4 abelen en 7 canada’s

verkoop van une belle ferme nommée het Lieven-
Vrouwen-Hof ging door bij Sieur Fieremans in de Groen 
Poort. Het 42e lot - de watermolen - was al gebracht op 
15.000 francs, al de rest stond op 141.220 francs. 
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beuken, 7 canada’s en 2 abelen

81 Notariaat G.F. Evrard, Humbeek 4 akte 20 van 
12.03.1835 en akte 82 en 83 van 26 11 1835. 
82 Notariaat Evrard, Humbeek 7 dd. 24.07.1836 akte 66. 
Deze weide was aan Den Abt gekomen bij de openbare 

verkoop der goederen van prins de la Tour & Tassis in 
1835. 
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vrouw’s jongere zuster Isabelle woonde 

83 Egidius Martinus Stuckens ° Evere 09 10 1794, zoon 
van Martinus en Catharina De Smet en + Meuzegem 17 
08 1858; Marie Elisabeth Verhasselt ° Meuzegem 14 06 
1779 en + Meuzegem 12 03 1824. De grafsteen van 
Egidius Stuckens werd bij de herbouwing van de kerk in 
1860 in de z-o muur ingemetseld. 
84 ° Merchtem 02 05 1790 en + Meuzegem 10 03 1871 in 
haar huis, wijk C 40. De aangifte wordt gedaan door haar 
zoon Egidius Carolus Stuckens. Ze was de dochter van 
Philippus Pesé en Anna Catharina De Boeck. Anno 1874 
bezet zij samen met haar zuster Isabelle op een perceel 
land vier jaargetijden, voor hen en voor hun ouders, ten 
eeuwigen dage te doen in de kerk van Meuzegem: 
Parochiearchief Meuzegem, klasse V Cordemans. 
85 RA Leuven: vredegerecht Meise 233 strafzaken akte 
69: op 13 mei 1873 werd Charles Stuckens, 45 jaar, 
pachter wonend te Meuzegem, beschuldigd om enerzijds 
bomen te hebben geplant in de openbare weg genaamd 
Loveghem Straat en anderzijds om op dezelfde plaats 

–

verwaarloosd te hebben zijn bomen te snoeien wat een 
inbreuk was op het artikel 38 & 39 van het 
provinciereglement. Een P.V. werd op 13 maart 
opgemaakt door wegenopzichter Antoine Cappelle en 
gezien de feiten vaststonden werd hij veroordeeld tot een 
boete van 1 franc vermeerd met de proceskosten van 1.25 
franc. 
86 We vonden dat de kerkfabriek van Wolvertem St. 
Laurentius Stuckens 65,30 fr. betaalde voor levering van 
6000 kareelstenen (ws. voor de vergroting van de kerk 
die in die jaren plaatsvond). Archiefstuk in privé bezit. 
87 Zoon van Antonius Van den Moortel en Anna Maria 
Van Hamme. De grafzerk van het echtpaar staat 
opgericht tegen de zuidermuur van de kerk van 
Meuzegem. 
88 Volgens verhalen in de familie Van den Moortel zou 
Petrus voorbestemd geweest zijn om na de dood (1885) 
van zijn moeder de nieuwe pachter te worden op het 
Spanjaardshof vermits zijn broer reeds op het Hof te 
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Linthout boerde; door strubbelingen met de rentmeester 
van de eigenaar (de familie Ghibert) kwam er na afloop 
anno 1886 van hun pachtcontract een nieuwe pachter op 
het hof zodat Petrus in allerijl een nieuw hof moest 
vinden. Waarschijnlijk is hij op voorspraak van zijn 
zuster Barbara (getrouwd met Edward Stuckens, brouwer 
te Merchtem en achterneef van de eigenaar van het 
O.L.Vrouwhof ) op het hof beland. 
89 Brandpolis 1064218 dd. 23.09.1907 van de Belgische 
Vereeniging. Het verzekerd kapitaal bedroeg 40.650 
frank en de premie 52,52 frank. Hierbij waren nog 

 

 

 

inbegrepen: 6.de inboedel van punt 1.; 7. de vruchten van 
de oogst zowel te velde als in de schuren; 8. het 
landbouwgerief en 9. de aardappelen in de schuur. Er 
werd in vermeld dat de pachter zelf het wagenhuis 
gebouwd had en er dus eigenaar van was. In de volgende 
polis uit 1920 
90 Dit artikel komt slechts voor in de brandpolissen van 
1920 en later. Het was inderdaad omtrent 1910 dat de 
pachter op zijn kosten een tweede wagenhuis liet 
bouwen. Het verzekerd kapitaal bedroeg toen 182.250 
frank voor een premie van 343.50 frank. 

–



49

91 Gemeentehuis Wolvertem: Gemeenteraadsverslagen 
1886-1895: 14 03 1889 artikel 1613. 
92 Verklaring in het infoblad van Meise dd.??? rubriek de 
Schatkamer door Jef Van den Brande in gesprek met Piet 
Van Keer, werkzaam op het pachthof van 1916 tot 1918. 
93 Gemeentehuis Wolvertem: doos 399 dd. 20.12.1922. 
We vinden hem ook terug in een Mémorial Administratif 
uit 1897 met in bezit van een zwarte 22 maand oud 
gekeurde stier goed voor bespringing. 

94 Overleden te Merchtem op 18.11.1920, rentenierster. 
95 Onderhands contract geregistreerd te Asse op 
11.02.1920, boek 50 blad 29. 
96 Normaliter zou de oudste zoon Joannes Josephus hun 
opvolgen maar deze wou een eigen boerderij opstarten 
om niet afhankelijk te moeten zijn van rentmeesters en 
eigenaars dewelke zijn vader rond 1885 de opvolging van 
het Spaans Hof hadden ontzegd. 

–
–
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97 Zijn dochter Irma Leemans trouwde met Julien De 
Cock, pachter op het nabijgelegen Hof te Linthout in 
Brussegem en wiens moeder Joanna Petronella Van den 
Moortel van het Hof te Linthout was. 
98 Onderhandse akte geregistreerd te Grimbergen op 24 
09 1930, boek 1 blad 86. 
99 Amand Stuckens kwam in de winter bijna wekelijks 
naar het Hof om van hieruit met zijn zonen en enkele 
vrienden op jacht te vertrekken. 

100 Julius werd geboren te Steenhuffel en huwde te 
Wolvertem op 26.05.1942 met Maria Joanna Van 
Hemelrijck, ° Wolvertem in 1912 en overleden in 1990. 
Ze was de dochter van Jan Emiel Van Hemelrijck en 
Leonie De Buyser. 
101 Ze kochte initieel de hoeve bestaande uit het 
woongebouw, twee stallen, een open schuur, een 
boomgaard en enkele weiden. 



51

– Ward’s zoon

102 Ward De Neys, °1940, was architect-urbanist 
getrouwd met maatschappelijk assistente Mia Vermeire; 
ze maakten van het hof een plaats waar ze met hun beide 
kinderen ponykampen en ponyrijlessen organiseerden 
nadat ze er in 1979 een nieuwe open hangar hadden 
opgetrokken. 

103 Zaakvoerder Stephan Conter, °1965, zoon van Emile. 
Hij woont op het oude hof de Bieshoecht in Wolvertem 
met Evi Saerens, °1973. Zijn bedrijf verhandelt 
topspringpaarden en hunters en bouwt luxe-
vrachtwagens voor vervoer van paarden. 
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Wordt

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

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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