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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 vindt u 5 artikels over onze toch wel heel mooie en bijzondere gemeente.

Willem De Ridder maakte een kritische en gefundeerde oplijsting over de “Centrale archeologische 

en geschiedkundige inventaris van Meuzegem”. Dit is het resultaat van zijn jarenlange inzet voor 

een soms wat miskende tak van erfgoed-onderzoek.

Een stukje uit een verhandeling van Zuster Julia Maria dat een inkijk geeft op de folklore in Wolvertem 

in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Eric Van Baelen laat ons meekijken in de spelonken van de kerk van Meise. In zijn artikel “De d’Hoogvorst-

crypte in de kerk van Meise” neemt hij ons mee naar een bijzonder funerair en verborgen erfgoed dat onze 

gemeente rijk is.

Voorts een bijdrage van Marc Gillisjans over “Het dossier Permentiers uit Rossem”. Een gerechtelijk relaas 

uit de 18de eeuw met daarin behoorlijk plastische beschrijvingen van diefstallen.

Afsluiten doen we met een artikel over Wolvertem dat verscheen in de “Zondagsvriend” van 1940. 

Een mooi stukje nostalgie over een dorp gelegen tussen akkers en bossen zoals het erbij lag vlak voor een 

oorlog zou uitbarsten...

Veel leesplezier,

Jan Verbelen 

voorzitter Berla.
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Met 2018 hebben we met Berla een geweldig jaar beleefd en we zijn vast van plan zo verder te doen…

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

–

het nog niet deed na onze vorige oproep…

€ 20

€ 40
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(het “ ”) 

 

 Kaarten met zones zoals “ “ zijn 

 

Hierna een beschrijving voor Meuzegem…
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uit hun systeem te weren…

schikbaar…

De “ “

of het latere “ ”
“Heren van Mosenghem”

“ “. Voormalige woning bestemd voor de kosters van Meuzegem (dd
tussen de “Hoelbeek” en de straat, amper 110 m
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“ “

of het latere “ “.
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25 maart met de “ ” of “ ”, een oud 

ehaald en het hele dorp loopt “ ” 

“ ”: 
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“ ” op

“’t Eycksken“.

Oude hoeve van de Heren van Meuzegem bezwaard met “ ”.
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van de hoeve “’t Eycksken”

‘t Amuzement
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“ “.

“ “.



13 

“ “

et latere “ ”. 

“ “.
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“ “.

“ “ van de abdij van Dilighem.

Een hoeve waar “ “ (de kleermaker)
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“ “.

“ “.

“
“
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–

–

–
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–

“ ”

‘Zusters Vorselaar’ 

…

–
–

“een varken in ’t mes”.
’t Is telkens in ieder gezin een grote vreugde op 

beewegen naar de kerk van ’t Centrum ter ere van 

varkenskoppen, kalveren,…
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“Zijn tanden verkopen”

“Pas op voor den haas”

schoof graan afpikt: “Nu zult g’ 
er den haas zien uitspringen”.

“Oogstgebruiken”

vergezelden hem en… stapten 
iedere herberg binnen. ’s 

Nu wordt er op sommige wagens nog een “meitak” 

“April vis”

aan, op 1 April, iemand te “verzenden”.

“Nieuwjaar” wordt nog fe

men er aan “het ene jaar 

“Sinter Greef”

mandje klaar van ’s zaterd

paardje. ’s Zondags

bezit twee fanfares: “Ste 
Cecilia” en “De Vrije 
Vrienden”. In Westrode 
draagt ze den naam van “De 
Eendracht”.

Wolvertem: “Hoger Op” en 
“Kajottersgroep”, te 
Westrode “Willen Is 
Kunnen”, te Meuzege
“Vrolijk en Vrij” en te 
Rossem “De Verenigde 
Vrienden”.

speciale groep “Reizend Imde”. De leden maken 

Wanneer die verenigen “teren” gaat het er lustig 

kluchten verteld… en het kan er ook zeer plezierig 
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–
van de toenmalige tramlijn “L” te vergelijken met de in 1948 in gebruik genomen 
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’H

. Want hoewel er foto’s van tijdens vroegere openingen 
systematisch gedocumenteerd was…

kasteelbewoners, de “
”, 

“
” 

“ ” 

Van der Linden d’Hoogvorst

d’

                                                      
*  Waarvoor onze welgemeende dank aan het plaatselijke 
kerkbestuur: deze grafkelder wordt maar hoogst zelden 
(en erg discreet) eens in zoveel jaren ontsloten, meestal 
om een technische reden. 
**  Er werden opmetingen, foto- en video-opnames 
gemaakt door Willem De Ridder, Dominique Hellinckx 
en Eric Van Baelen. Een aantal daarvan kan U in dit 
artikel zien. 
***  Er bestaat wel een archeologisch rapport, gemaakt 
ter gelegenheid van verbouwingswerken aan de kerk, 
maar daarin staat relatief weinig te lezen over de crypten 
met uitzondering van een achttal blz. over de crypte de 
Beauffort. Zie: Bert Heyvaert (auteur) & Bert Acke 
(redactie), “Archeologische opgraving Meise, Sint-
Martinuskerk – basisrapport”, Ingelmunster, Monument 
Vandekerckhove nv, 2013, blz. 70-77. 

(allen “ ”)

1  En dus geen “drie”, zoals het soms de ronde doet. 
2  Vroegere families die tot de “Heren van Meise” 
gerekend werden, zoals bijv. de families Van Immerseele 
en Van der Ee werden wel onder de kerkvloer begraven, 
maar niet noodzakelijk in de crypte(n). Mogelijk was dat 
laatste soms wel het geval, maar werden hun stoffelijke 
resten dan achteraf uit de respectieve grafkelder(s) 
verwijderd. 
3  In de omgang meestal verkort omschreven als de 
“familie d’Hoogvorst”. 
4  Door een latere nieuwe vloer in het hoogkoor is van 
deze toegang, net als die oude toegang tot de andere 
crypte, niets meer zichtbaar binnen de kerk. 
5  Er liggen in een hoek ook restanten van onder andere 
hout, mogelijk van oudere, gedesintegreerde kisten. 
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’H

Linden d’Hoogvorst

                                                      
6  Dat was traditioneel ook de meest “eervolle” plaats om 
bijgezet te worden: zo dicht mogelijk bij het altaar. 

’
foto’s zijn gezien de 

foto’s opgenomen en 

Vandaar dat men in crypten nabij het bovenliggende 
altaar meestal ook de oudste kisten kan aantreffen. 
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’Hoogvorst 
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nog over de bijhorende referenties zouden kunnen beschikken…
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metalen nummerplaatje “14” te zien, 
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–

(…

                                                      
1  Laurentius werd geboren te Wolvertem in 1682 als de 
zoon van Jan en Cecilia Wijns en stierf te Rossem. Hij 
werd in 1766 in de kerk begraven. Hij huwde te Rossem 
in 1712 Anna Roelants, geboren te Rossem in 1687, 
dochter van Petrus en Anna Fieremans en er gestorven en 
begraven in de kerk in 1754. 
Ze woonden ten noorden van de kerk van Rossem op het 
Kerkeveld, ten oosten palend aan een straatje en ten 
westen aan de beek. 
Ze werden in de archivalia pachters genoemd en bezaten 
een hofstede op 1 bunder 89 roeden grond met verder nog 
1 dagwand 21 roeden land te Rossem. 
2  Ook “sester” / “zester”: oude inhoudsmaat voor 
(meestal) droge waren, vaak granen en zaden. De grootte 
verschilde naargelang de tijd en de streek, toen hier in de 
buurt meestal ongeveer een halve hectoliter. 
3  Jan Monsieur stierf te Rossem in 1760 en werd er op 
het kerkhof begraven. Hij huwde (getuigen waren Petrus 

gehouden te Imde in ’s Heeren Camme voor de 

“ ”
Acht dagen later zijn ’s avonds bij hogergenoemde 

“
”

van Overstraeten en Jan Roelants) met dispensatie in 
1747 te Rossem Catharina Hanssens, geboren te 
Meuzegem in 1709 als dochter van Engelbertus en Maria 
Van Moer en gestorven en begraven te Rossem op het 
kerkhof in 1783. 
Catharina was sinds 1746 weduwe van Gerardus 
Bogaerts, geboren te Rossem in 1706 en zoon van 
Henricus en Petronella Van Verre met wie ze te 
Meuzegem in 1730 was getrouwd; hij werd begraven op 
het kerkhof van Rossem. 
4  Oude inhoudsmaat, een kwart van een sister. 
5  Kneedtrog (vgl. Fr: “moule”) 
6  Tijdsaanduiding: verwijzend naar de feestdag van Sint 
Bavo (1 oktober) met de bijhorende plechtige mis. 
7  Jan van Aspel, geboren te Rossem in 1708, er overleden 
in 1795 en er gehuwd in 1737 met Anna Roelants. 
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aureys’ vrouw 

’

                                                      
8  Peeter Craenhals, geboren te Rossem in 1718, zoon van 
Jan en Joanna Verelst. 
9  2 februari. 

“…cont ghy 
niet crijgen t’ gene ghy segt dat op desen rock is 

– …”

Jan Craenhals ’s avonds Monsieur gaan opkloppen 

p 28 juli is mijn dienstmeid mij ‘s 

10  Stoffel van Schel, geboren te Wolvertem in 1714, zoon 
van Willem en Maria Mertens. 
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–

                                                      
11  Grondbalken, funderingen. 
12  Commies: ambtenaar van middelbare rang, meestal 
belast met belastingen/douane, tolbeambte. 

dewelke haar man ‘s 

“
”

zware stok een dreun op Laureys’ hoofd, een dreun 

13  Hendrik van den Bossche, overleed te Rossem in 
1768, getrouwd te Rossem in 1739 Maria van Aspel. Op 
hun huwelijk waren Jan van Aspel en Jan Monsieurs de 
getuigen. 
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14  Jan Roelants, geboren te Rossem in 1685, broer van 
Anna Roelants (gehuwd met Laureys Permentiers). 
15  Peeter, geboren te Rossem in 1715 onder de naam 
Mayers, zoon van Hendrik en Anna Parijs. Zijn jongere 
broer Antoon werd er geboren in 1724. 

– – – – – – – – – –

16  Nicolaas Verbelen stierf te Rossem op 14.10.1740. Hij 
huwde er in 1717 met Petronella van Verre, de weduwe 
van Hendrik Bogaerts. 
17  Lefebure leefde nog in 1745 en was getrouwd met 
Anna van Campenhout.  
18  Geeraard Bogaerts werd geboren te Rossem in 1706 
als zoon van Henricus en Petronella van Verre. 
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“ ”

De foto’s werden zo goed en zo kwaad het kon overgenomen van het vergeelde en verkruimelende 
De auteur ondertekende alleen met “M.V.d.B.”. 

wereldoorlog…
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Een degelijke werking van onze VZW garanderen, het kost allemaal handenvol geld.

En het lidgeld alleen dekt deze kosten natuurlijk niet.

Daarom zijn we onze sponsors, die ons financieel en logistiek willen steunen, zeer erkentelijk.

 

Interesse om ons gezamenlijk erfgoed ook een hart onder de riem te steken?
Of gewoon te tonen dat je de doelstelling van onze kring een warm hart toedraagt?
Neem dan gerust contact op met ons via erfgoedberla@live.com

Als sponsor word je een heel jaar lang op onze website, in al onze publicaties en in al onze 

nieuwsbrieven en flyers vermeld. En die hebben momenteel een oplage hebben van meer dan 

1300 emailadressen.

Bijkomend worden er tot 300 papieren exemplaren van dit alles bij vrije beroepen, rusthuizen, culturele 

centra, in het gemeentehuis en bibliotheek enz. verspreid.

Vanaf een sponsoring van € 100 is de sponsor vrij om een banner of een reclamebord op een van onze 

jaarlijkse evenementen te zetten. We vragen wel dat de sponsor dan zelf instaat voor de aanlevering en 

de plaatsing. En ter info: tijdens het jongste evenement - de opendeurdag van het “oud-gemeentehuis 

van Wolvertem” - waren er maar liefst 600 bezoekers!

Als kers op de taart wordt bij sponsoring de opmaak gratis door onze graficus gedaan, eventueel 

wordt er ook een rechtstreekse doorklikmogelijkheid of QR       naar jouw eigen website voorzien. 

We leveren natuurlijk een betalingsattest af dat je voor inbreng in de algemene onkosten van jouw 

bedrijf kan gebruiken.

Jan, Dirk, Hedwig

Het Berla-sponsorteam.

Bezoek onze Facebook pagina, 
je vindt ze op https://www.facebook.com/erfgoedberla



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



•  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



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


