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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,

vreemde tijden tegenwoordig… de huidige corona-epidemie heeft onze manier van leven grondig gewijzigd 
en zal ongetwijfeld zelf ooit een rijk onderwerp voor erfgoedartikels worden.

We hebben onze leden al op 18.03.2020 bericht dat we noodgedwongen volop op de remmen gingen staan 
en onze activiteiten al zeker tot minstens dit najaar opschorten.

Eén van de gevolgen in de marge is dat opeens ook de belangrijkste bronnen voor de artikels in ons 
tijdschrift opdroogden – de bibliotheken gingen dicht, maar vooral ook: de archieven gingen op slot, 
evenals de vlotte mogelijkheid nog getuigen te gaan opzoeken.

Maar we gaan spijts alles in ieder geval ons best doen dit blad verder te laten verschijnen.

En zodra de maatschappij weer wat meer ontspannen draait, herstarten we zeker onze activiteiten.

In dit nummer onder andere aandacht voor twee Wolvertemse brouwerijen die veel dorstige kelen 
gelukkig hebben gemaakt, diverse Meisese herinneringen aan een dorp waar het leven toen anders was en 
een 18de-eeuwse Meuzegemse dichter die uit de collectieve vergetelheid wordt getild.

 
Veel leesplezier en vooral: wees voorzichtig en verzorg jullie goed…

Eric Van Baelen,
ondervoorzitter.
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1  Op de groepsfoto (zie verder): de tweede van rechts. 

morgen tot 6 uur ’s avonds met 

huisnummers 3, 5, 7, 18,…

2  Onder het volk het Kasteel genoemd.  
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3  RA Leuven, vredegerecht Meise 243 dd. 27.11.1883; 
245 dd. 22.09.1885; 248 dd. 28.08.1888. 
4  GA Wolvertem: gemeenteraadsverslag van 01.02.1883. 
5  Gemeentehuis Wolvertem: correspondentieregister 
1898-1902 nr. 11 600 en 11 610. 
6  Gemeentehuis Wolvertem: correspondentieregister 
1898-1902 nr. 12 026. 
7  Vermelding in februari 1926 van cinemazaal Cecilia in 
een factuurboek van drukker Troost. Ze werd gebouwd 
door Louis De Wit uit de Hoogstraat en deels 
gefinancierd met aandelen ten belope van 25 fr. per 
aandeel. 
8  GA Wolvertem: gemeenteraadsverslag 18.05.1901: 
hierin protesteert de brouwer tegen zijn aanslag in de  

uur ’s 
morgens tot 18 uur ’s avonds met een 

personenbelasting maar de raadsleden weerleggen dit en 
hierdoor kennen we ook zijn bezit. Er wordt door de 
gemeenteraadsleden aangehaald dat hij een brouwerij-
mouterij bezit, door hemzelf uitgebaat, met een jaarlijks 
inkomen, hen meegedeeld door de brouwer zelf, van 
100.000 fr; de laatste drie jaren heeft hij in Londerzeel 
drie herbergen laten bouwen en in Wolvertem vijf 
werkmanshuizen; nog in Wolvertem kocht hij een ruime 
rentenierswoning; hij vergrootte zijn fabriek en het 
belang van zijn mouterij verdubbelde; verder had hij een 
auto, verschillende luxepaarden en beoefende hij de jacht; 
de zuster van burgemeester t’Kint, mevrouw Jacobs, was 
mede-eigenares van een landhuis door de brouwer 
betrokken. Rekening houdend met deze gegevens vond 
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de raad het zeer billijk en gematigd dat de brouwer slechts 
150 fr belasting diende te betalen en verwierp ze zijn 
klacht. 
9  GA Wolvertem: gemeenteraadsverslag van 20.12.1901 
en 20.12.1902. 
10  Bij drukker Troost werden voor haar 600 
doodsprentjes in het Nederlands en 200 in het Frans 
gedrukt, verder nog 1.000 Nederlandstalige doodsbrieven  
en 500 Franstalige. 

Puma, Scot’s, Faro, Bock, 

sportvliegtuigen “
“ begon 

11  GA Wolvertem: doos 399: uitgaande correspondentie 
1922, 20.12.1922: Aangifte van werklieden: De 
Keersmaecker heeft dan 6 à 10 werklieden in dienst. 
12  GA Wolvertem: schepencollege 04.04.1924: de klacht 
kwam er op neer dat de wagens die hier zouden stilstaan 
om te tanken een belemmering zouden vormen voor het 
doorgaande verkeer. 
13  GA Wolvertem: gemeenteraadsverslag 04.04.1924. en 
schepencollege. 
14  Opgericht in 1928 en gevestigd in Haren tot 1931; 
tussen 1929 en 1931 maakte René Bulté vijf toestellen 
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In ‘t Hol 

waarvan het eerste het nummer RB1 kreeg. Vanaf 1932 
vinden we hem in Wolvertem. In 1936 verliet hij de 
vliegtuigindustrie. 
15  Op het personeelsfeest in 1961 waren er 23 
werknemers aanwezig. Volgende namen van werklieden 

zijn mij bekend: Toine, Josephine en Lucie Wijns als 
flessenkuisers, Gust Van Hoeymissen, gebroeders 
Cornet, Adolf Cornet, Jef Maetens, Jean Thomas, Jean 
Van Assche, Petrus Verbelen als werkmannen. 
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“Jacky”

16  Bij persoonlijke gesprekken werd hij steevast Meneer 
Charel genoemd. 
17  In 1969 verkreeg De Keersmaecker de licentie om 
Jack-Op (Werchter) te brouwen maar in 1990 wordt deze 

productie stopgezet en overgeheveld naar brouwerij De 
Neve uit Schepdaal die twee jaar later zelf onder de 
brouwerij Belle-Vue van Constant Vandenstock komt te 
vallen. 
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“Benoit” 
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lias Benooken Kees (vertrekt naar Wemmel in 1950 en (?) aansluitend naar de Côte d’Azur in Frankrijk) en 
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mse coöperatieve vennootschap “
“ waarvan zaakwaarnemer en 

genoemd “
“ alias “

“ –

1  Akte voor notaris De Puydts uit Brussel. 
2  RA Leuven: notariaat Kips-Grimbergen 882/369 
volume 30 akte 89. 
3  Ze bestond aanvankelijk als een coöperatieve van 
vijf landbouwers uit Wolvertem en omgeving; onder 
meer August Van Doorslaer, °Londerzeel 1847 + 
Meise 1939, pachter, schepen en ere-voorzitter van 
de fanfare Concordia te Meise. Hij was eveneens 

in bij de “
– “

voorzitter van de fanfare de Vrije Vrienden uit 
Wolvertem (= de “Nuuf” = de nieuwe fanfare stond 
tegenover de “Oô” = de oude fanfare Sint Cecilia ). 
4  Ook genaamd Brasserie Maes, die de eerste 
gebouwen had laten oprichten: Brasserie 
Economique alias de Spaarzame Brouwerij. 
5  Staatsblad 30/04-01/05 1900 akte 2134. 
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6  Gemeentehuis Wolvertem: correspondentie-
register 1898-1902 nr. 12 185. 
7  Gemeentehuis Wolvertem: correspondentie-
register 1898-1902 nr. 11 600 en 11 611. 
8 Opgericht bij akte voor notaris Groensteen te 
Laken op 09.04.1900; publicatie hiervan werd 
gedaan in het Staatsblad van 30.04 – 01.05.1900 
onder nummer 2134 en proces-verbaal der algemene 
vergadering op 04-05.11.1900 onder nummer 5132. 
9  Uit: le Soir dd. 17.11; 24.11; 01.12; 08.12; 22.12; 
29.12.1901; het Laatste Nieuws dd. 05.01.1902 en 
het Nieuws van den Dag dd. 17.11; 01.12; 08.12; 
22.12.1901 en 05.01.1902. 

deze ” “
o 

o 

o 

Het is de aankondiging van een notariële verkoop 
door notaris Alphonse Bombeeck uit Wemmel van 
een brouwerij-maalderij-mouterij die doorgaat in de 
herberg dragende het uithangbord “Groot Hotel“. 
Op 25.11.1901 had de eerste koop met verdiering 
plaats. Bij eindelijke toewijzing op 09.12.1901 werd 
het bod op 41.500 BEF gebracht maar er diende nog 
een eindelijke toewijzing zonder uitstel te gebeuren 
op 06.01.1902; RA Leuven : notariaat Bombeeck-
Wemmel 882/588 volume 12 dd. 25.11.1901 akten 
826, 827, 842 en 830. 
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10 Bevestiging volgt door notaris Nachtergaele-
Minne uit Londerzeel: de Société de Fait Van 
Campenhout, opgericht in 1904 met 
maatschappelijke zetel te Wolvertem wordt door de 
drie kinderen Van Campenhout op 27.07.1945 
verkocht aan Yvonne, Maurits, Paula en Amelia 
Van Doorslaer, kinderen van Jan Adriaan Van 
Doorslaer uit Imde-Barbierstraat. Het betreft het 
woonhuis, de brouwerij, de mouterij, een hof met de 

Brasserie et Malterie l’ 

l’ Espérance.

grond, alles staande op 26 are 12 ca en gekadastreerd 
F 524d, 524f en delen van 524e. Edmond woonde 
toen in de Murillostraat te Brussel, Henry nog in de 
brouwerij te Wolvertem en Clementine in de 
Komenstraat te Wervik. De kadastrale toestand op 
01.01.1975 is de volgende: F 524G, het huis op 1 
are; 524L, de tuin op 6 a; 524N, de mouterij op 18a 
43 en 524O, de elektriciteitscabine op 17 ca. 
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11  Gemeentehuis Wolvertem: correspondentie-
register 1902-1908 nr. 19 071. 
12  Gemeentehuis Wolvertem: correspondentie-
register 1909-1912 folio 374. 
13  GA Wolvertem: gemeenteraad 08.11.1905. 
Hij somt verschillende personen op die volgens hem 
meer bezitten en toch minder moeten betalen maar 
zijn klacht wordt niet ontvankelijk verklaard. 
De gemeenteraadsleden halen aan dat François De 
Keersmaecker samen met zijn broer geen brouwer is 
maar slechts betrokkene in de brouwerij en 35 fr. 
betalen ten persoonlijken titel; dat hengstenboer Van 
Doorslaer uit Imde het familiebezit zal moeten delen 
met zijn mede-erfgenamen en dus slechts recht heeft 
op een vierde, dat hij reeds verplicht is geweest land 
te verkopen en dat meerdere van zijn eigendommen 
gehypothekeerd staan, dat hij slechts brouwt voor de 
onmiddellijke omgeving en dat zijn zogenaamde 
model landbouwuitbating slechts een gewone 
boerderij is; verkeerd is ook dat de schepenen en 

–
–

raadslieden minder belasting betalen dan de klager 
en dat de heer t’Kint niet 100 fr. maar 150 fr. 
belasting betaalt; dat de vorige eigenaar van de 
brouwerij slechts 25 fr. betaalde is ook een 
verkeerde voorstelling want de brouwerij werd 
uitgebaat door de vennootschap “de Vereenigde 
Boeren“ getaxeerd aan 100 fr. maar doordat deze 
vanaf mei 1900 ontbonden werd, werd een 
vermindering van 50 fr. toegestaan. 
Van Campenhout daarentegen wordt getaxeerd 
wegens tekenen van financiële welstand zowel van 
hem als van zijn gefortuneerde vrouw, door zijn 
persoonlijk bezit en uitbating van een brouwerij, een 
huis, enz. welke onder zijn naam ingeschreven staan 
bij het kadaster. En ten laatste haalt het bestuur aan:- 
Van Campenhout diende twee maand te laat een 
bezwaarschrift in!  
We merken hierbij wel op dat bijna alle 
belastingplichtigen uit de hogere burgerij in die 
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rschijnen in het “
“. Het was een tekening van zijn 

periode vermindering vroegen: Van Campenhout 
was dus zeker geen alleenstaand geval! 
14  Hij was op 15 07 1941 met Reisgies Benina 
getrouwd, die geboortig was van Königsbergen in 
Duitsland (12.04.1917). 

“
”

15  In 1932 liet ze ook nog eens 4.500 postkaarten 
drukken. 
16 Edmond en Henry worden in de kiezerslijsten van 
Wolvertem anno 1938 vermeld als brouwers met 
adres Statiestraat 31.  
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–

(…) 
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17 Franstalige aankondiging van hun verloving op 
19.09.1937.  

L’Aigle de Paris

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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‘t Kasteelveld, in de volksmond anno 1950

“H ”

–
De bewoners van de eerste sociale woningen die werden gebouwd door de maatschappij “De Kleine 

Landeigendom” kregen van de toen nog kleine leefgemeenschap (2.500 inwoners) de naam van “poefers”!

“ ”

niets anders dan “
wonen boven aan de Krogstraat”.
“Zij konden daar een huis kopen zonder geld!”

“hoe is het 

verwerven zonder geld”...

dden al wel gezien dat in het “ ” 

“beefsteak”
“zo groot als een hand en zo dik als hunnen duim”

“ ” “

”
kopen zonder zich “huizenhoog” in de schuld 

“d
nagel nemie um aan heule gat te krabben”

“Het is allemaal vreemd volk, binnenkort hebben we 
zeggen”.

“is 
Meise toch te klein”.

“de commerce”

“dat ze er toch niet gerust 

wonen”.

…

van “De Kleine Landeigendom” é

“dat vreemd volk”
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van de “Tuinwijk”

meer dan 250 jaar terug…
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enzovoort…

de allereerste bewoners van “Het Kasteelveld” 
huwen... “Het kan verkeren!” 

“H ”

–

“bonnetjes” uren moesten aanschuiven voor een 
“kippenrijst” en een liter “fluitjesmelk”

“toevallig” voorbij ons huis wandelden, om dan 

–

“dat ze het wel breed hadden hier echte sloekers”.
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…

“belleke trek” 
“zure gezichten”.

“Alléé Mariette dat doet ge toch niet “

“pssst”

“Naaike Pissst”

“echte” Meise zou belanden

Vanop de zijlijn werd alles plotseling “echt”. Ik 

–
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n ronde liepen… 
Je kon daar dus ‘s morgens iemand met een kaartje 
voor het avondeten uitnodigen, z’n bevestiging 

brieven en kaartjes…

laten weten waar ze wel geweest waren…

goedkoop binnenwegje: een “
” waar dan snel 

kaarten uit onze gemeente van zo’n eeuw geleden…
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…
Ons tijdschrift duikt soms op onverwachte plaatsen op…

… Dus als je een vroeger nummer zoekt, kan je dat 

zoekfunctie “Berla” of “Meise” intikken.

… O

n deel van l’
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een middel aan hebben om U, des noods, ‘t welk God

d’Ours van Hemelrijk en d’Oursd’Ours

“Franciscus” gedoopt.

tweeling werd “ ” als
later “Jan” als extra voornaam.
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–

“ ” weg.

“
”

Moesten hem zijn vrienden zoeken, 
Zij vonden hem op eenen kant 
Met eenen boek of schrift in d’hand.” 
     […] 
‘t Zij voor het schieten op de doelen, 
‘t Zij voor het kappen naar den haan, 
Of ‘t bollen op de rollebaan; 
‘t Zij om den vogel af te lappen, 

 
‘t Zij om te vezelen of te klappen, 
Of om te kaatsen met den bal, 
Hij was den eersten overal. 

de dichterlijke muze niet… 

Vond men hem weer met vlaemsche boeken 
Zitten op kanten en in hoeken 
Op d’uer dat men in ‘t bed nog ligt, 
Aen ‘ t maeken van een nieuw gedicht. 

” […]

[…]

…”
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hoofde van zijn vervullend ambt als “ ” en “
” en de jonge Philip

alias “ ”

muziekmaatschappij: “ …

.”

De Harmonie “ ” met als kenspreuk “
” was

vervangen door “ ”

titel van “ ” toevoegt.
Volgens ons was JF reeds “ ” of “ ” en hebben 

gegeven door een “ ” de
”de Witte Lelie”.

rederijkerskamer “ ” van Leuven.
“…

[…] …”

“ ” (lees

in “
“.

“ ”

“
” onder van “

” een klucht opvoerden met
“ ”

maal toe opgevoerd in de “ ” op 

z’n

Ze zijn gericht aan zijn kunstgenoten, om hen “

,…”
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“ ” 

“
” Griffier der

“
”

“Meylied opgedragen aen den Heer van 

meiboom”

“Lofgalm op den patroondag van den edelen 

Hoofdman der musikanten”

“ ” (na 

“

”:

Flora, komt hier, onsen meyboom kransen 
Met veelderley bloemen en riekende kruyt, 
Opdat wy daer onder met vreugde dansen 
Onder ‘t gespel van bas, van veel en fluyt! 
Flora, nog eens, komt den meyboom kransen 
Ciert hem met bloemen en welriekende kruyd ..... 

“
”

“

”
 
Musen, komt met uwe snaeren, 
Daelt, Apollo, van Parnas, 
Wilt u stemmen saemen paeren, 
Komt toch spoedig, spoeyt u ras 
 
Wilt den yvergloed hier pryzen  
van den nieuwen organist, 
Wilt hem lof en eer bewyzen  
Met een ongemeijnen drift. 
 
Gy, van allen tyd genegen  
Tot die spel en sang bemind, 
Geeft hem uwen milden zegen,  
Thoont, dat hy is uwen vrind. 
 
Weest hier welkom, ons beminden,  
Die uijt liefd ons sijt gejond 
Om met ons den lof te singen  
Van Gods hooge Majesteijt! 
‘t Syn de aengenaemste dingen  
Als men Gods lof zingt met vleyt. 
 
David kweelde voor den Heere,  
Sloeg zyn harp op maetgezang; 
Ursula Gods lof vermeerde  
Met haer maegden daegen lang, 
En Cecilia wordt gepresen  
Om haer konst en zang. 
 
Opdat wy te saem naer desen  
Met een algemeijne stem, 
Zingen Gods lof noijt volpresen  
In het hoog Jerusalem. 

“
”

Musen, dry mael dry, Apollo, komt by, 
Wilt hier versterken ons melody! 
Wy niet bekwaem Onder ons te saem, 
Na de, vollen eysch, Te doen eerbewys 
Aen ons weerden vrind de Boeck, g’eerd, bemind; 
Minnaer van Parnas, dat wel verdient 
 
Komt hier, Water-Goon Uyt u gulde stroom, 
Ontwaekt nu uyt uwen slaep of droom, 
Eerd ook den vrind Van Apoll’ bemind, 
En Gy, Nimphen all’, Hier in ‘t lustig dal, 
Maekt vreugd en joleyt, Herts genegenheid, 
Thoont ook, dat gy all’ zyn vrinden zyt.   
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“
”

Den lang betragten dag is eyndelyk gekomen, 
Wy hebben, tot ons vreugd, uw blyde komst vernomen, 
De hulde ende d’eer, die gy aen Merchten doet, 
Dat stelt ons all’ in vreugd en straat ons bly gemoed 
 
“

” (JF beschrijft hierin de val van 

 
De duysternis verdwynt, 
Het hemelsch licht verschynt, 
Gulde dagen syn gekomen, 
Want Napoleon is t’end’! 
Wy zyn allen uyt d’ellend, 
Nu men geenen Mars meer kent. 
     […] 

“ ”

Pierla uyt het graf opgestaen, 
Kwam my lest te gemoed 
Hy bleef een weynig by my staen, 
‘k Heb hem beleeft gegroet; 
Hy vroeg my of ons Musen-schaer 
Nog speelden als over tien jaer ? 
‘k Sey jae, broer Pierlala, sa, sa, 
‘k Sey jae, broer Pierlala. 
 
Hy vroeg nog of de Compagnie 
Was in liefd’ en eendragt, 
En of de soete Harmonie 
Was als het voortyts plagt ? 
Hy vroeg my of mynheer Peytier 
Nog hooftman was, dien goeden heer ? 
‘k Sey jae, broer Pierlala, sa, sa, 
‘k Sey jae, broer Pierlala. 
 
Pierlala was bly en wel gezint 
Als hy dat had verstaen; 
Sey ‘t musiek word van my bemind, 
Dat moet altyd voorts gaen; 
Die in de weireld geeft vermaek. 
Gaet voorts, sey Pierlala, sa sa 
Gaet voorts, sey Pierlala 
 
Ik vraegden ook aen Pierlala 
Of hy was musikant, 
En kende re, mi, fa, sol la? 
Ojae, seyd’ hy, sjarmant; 
Ik speel walthoren, bas en fluyt, 
De flute d’amour met soet geluyd, 
Heel soet, sey Pierlala, sa, sa, 
Heel soet, sey Pierlala. 

Ik vroeg hem nog of er geen nieuws 
Uyt Brussel wird gehoort ? 
Waerop hy trock syn neus heel vies 
En scheen er om gestoort: 
Wat wilt gy van den Brusselaer, 
Die dwaeser wort van jaer tot jaer, 
Gaen spreken ? sey Pierlala, sa, sa, 
Gaen spreken? sey Pierlala 
 
‘K sey Pierla, agt gy Brussel niet ? 
Het is een schoone stad, 
Waer dat men vele vreugd geniet 
En rykdom boven dat? 
Men vind daer menig schoone kind 
Dat van de jongmans word bemind. 
Gespuys, sey Pierlala, sa, sa, 
Gespuys, sey Pierlala 
 

Pierlala daer is nieuws in’t land, 
Wilt uyt u graf opstaen; 
De borgers dansen hand aen hand, 
Gy moogt ook niet stil staen; 
‘t Kanon dat ronkt, de beyaert gaet, 
‘t Musiek dat speelt, elk viert op straet. 
‘K Koom stracx, sey Pierlala, sa, sa, 
‘k Koom stracx, sey Pierlala 
 
Pierla komt met syn broek in d’hand 
Geloopen op de straet 
Hy sag de borgers heel plaisant, 
Capiteyns en soldaet; 
Kreupel en mank was op de been, 
Het volk dat swermden ondereen. 
Geeft reen, sey Pierlala, sa, sa, 
Geeft reen, sey Pierlala 
 
Pierla g’hebt Bonapart gekend 
Dien vreeden tyran; 
Hy’s nu te Londen of daer omtrent, 
Hy is gevangen man; 
Den Engelschman heeft hem geklamt, 
Want hy heeft God en mensch vergramt. 
Goed nieuws, sey Pierlala, sa, sa, 
Goed nieuws, sey Pierlala 
 
Maer wat sullen zy met hem doen ? 
Vraegde broer Pierlala; 
Tyran, kerkschender, helsch capoen, 
Sou ‘er nog zyn gena! 
Souden de g’Allieerden all’ 
Hem nog eens laeten uyt den val? 
’t Waer beest, broer Pierlala, sa, sa, 
‘t Waer Beest, broer Pierlala 
 
Wanneer men eens bedrogen is 
Van eenen slimmen guyt, 
Dan is ‘er voor hem geen remis, 
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Dan is ‘t bedriegen uyt; 
Zyn rolleken is afgespeelt, 
Hy word voor geen man meer gestelt. 
Da’s recht zey Pierlala, sa,sa, 
Dat’s recht, zey Pierlala 
 
Maer was er geenen aenhang by, 
Wanneer hy is gepackt, 
Meehelpers van syn tirany, 
Die ‘t land heeft geraybrackt; 
Die Paus en priesters heeft geschent, 
Gebracht in nood en droev’ ellend ? 
‘t Was veel, broer Pierlala, sa, sa, 
‘t Was veel, broer Pierlala 
 
Men segt, verscheyden generaels 
In ‘t schip ook waeren by, 
Om t’saemen in America 
Te maeken muytery, 
En daerby hadden soo veel geld, 
Juweelen, dat elk staet verstelt. 
Al dief, zey Pierlala, sa,sa, 
Al dief, zey Pierlala 
 
Maer hoe sal het met de ander gaen, 
Die nog zyn in de stryt, 
Die Dixhuit hebben eed gedaen 
van hun getrouwigheid. 
En die hem afgevallen zyb, 
Als Bonapart kwam te verschyn ? 
Kop af, broer Pierlala, sa, sa, 
Kop ad, broer Pierlala 
 
Daer is nog een kwaey clas, verdoemt! 
In Vrankryk lang bekent, 
Hetwelk men Jacobienen noemt, 
Dat God nog koning kent. 
Wie sou daer willen koning zyn, 
Daer soo veel goddeloose zyn ? 
Ik niet, sey Pierlala, sa, sa, 
Ik niet, sey Pierlala 
 
Daer is nog meer ander onkruyt 
In ‘t Fransch en Belgisch land, 
Dat moet worden getrocken uit, 
Door beyd’ des konings hand; 
Of anders zal hun ryk noyt staen, 
‘t Goed kruyt zal door het kwaed vergaen. 
Dat ‘s vast, zei Pierlala, sa, sa, 
Dat ‘s vast, zei Pierlala 
 
Gy koningen, let op het stuk, 
Sprak broeder Pierlala, 
Laet ‘t ryk op geenen gebroken kruk, 
Opdat het niet verga; 
Stelt maanen voor ‘t Gouvernement 
In deugden ryk, van goed talent, 
Tot g’luk, zey Pierlala,sa,sa, 
Tot g’luk, zey Pierlala 
 

“ ”

“ ”

“

”

“
”

“
Harmonie, by ‘t planten van eenen mey. 30 april”

“

“

“

.”
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“ ”

Hoort, Sion, wat ik heb vernomen 
Van een ‘s hemels bode, die my heeft verklaert, 
Dat onsen Saligmaeker is gekomen 
Uyt een suyver maegd, die hem heeft gebaerd. 
Dus en weest niet meer beswaerd; 
Gaet met vreugd nae Bethleem waerd, 
Met u stemmen klaer 
Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer. 
 
Tot Bethleem moeten wy hem gaen soeken, 
In Davids stad, zoo ons den Engel zeyd’, 
Gewonden in arme leyne doecken, 
In een houte kribbeken is hy geleyd. 
Aenziet syn ootmoedigheyd 
En syn hooge Majesteyt, 
En aenbid hem daer, 
Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer. 
 
Laet ons hem gaen soeken sonder flouwen 
Ende sien waer onsen jongen Koning woont, 
Laet ons ook devotelyk aenschouwen 
Met wat kroon syn moeder hem heeft gekroond. 
Oodmoedigheyd sy hem bethoond, 
Ziet hoe gy u hier vertoond, 
Gy hooveerdige schaer, 
Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer. 
 
Gy, hemels Sion, door dese dingen 
Weest in den Heere verbleyd met groote vreugd, 
Wilt nu eenen schoonen lofzang singen 
Voor uwen Koning, die u soo heeft verheugd; 
Want gy hem wel loven meugd, 
Voor syn gratie ende deugd, 
Ook syn liefd aen elk kenbaer, 
Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer. 
 

“
qu’une “

Weest gegroet, myn herderinne, 
Troost en vreugd van myn jong hert, 
Ik u boven al beminne, 
Weest den troost in myne smert; 
Laet my weyden uwe schapen, 
In dees groene klaverwei, 
Laet ons saemen vreugden raepen, 
Met dees aengenamen Mey 

– “
Pauvre Jacques “:

Schoon Clarinde, die myn hert ontrust, 
En lyden doet vreede pynen, 
Wanneer sal, naer myn wensch en lust, 
Den blyden dag der trouw verschynen ! 
Noyt vind ik rust, by daegen nog by nagten, 
Als ik ben ver van myn vriendin, 
Myn ziele treurt, myn hert is vol van klagten 
Ach, wat moet ik lyden om die ik min! 

“Lied tot vermaek
van Merchten, op de stemme van: Tantum ergo “

Ovidi, die Parnassus’ hemelryk verheft, 
Geeft g’lorie aen ‘t musiek, dat alles overtreft; 
Merchtensche compagnie, keert weer tot u beginnen, 
Van het soet musikael, wilt dese konst beminnen, 
Legt een vast fondament in liefde met malkaer, 
Dan sal de compagnie nog dueren menig jaer; 
Dan sal men ondereen nog vele vreugd genieten 
En met Bacchustraen ons drooge keel begieten. 
‘t Geheugd u ende my, hoe dat het voortyts gonck 
En in wat soet vermaek men bier en wynen dronck; 
Het waere my te lang dit alles op te halen, 
Waer dat men schonck den wijn in steden, ruyme 

 zalen, 
In dorpen groot of kluyn, by daegen of by nagt. 
‘tMusiek brengt ‘t grootst vermaek aen die de konst 

 betragt.
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Confraters, wat soet vermaecken 
Is’t als wy syn saem vergaerd! 
Wie kent aengenaemer saeken 
Hier op dese ronde aerd ? 
Als men hoort de instrumenten 
In accoord op maete slaen, 
En daerby vrolyke venten: 
Geen plaisir en heeft daer aen. 
 
Laet ons saemen accorderen 
In liefde en minsaemheid, 
Ende nergens in generen, 
Het musiek swygt voor gen tyd. 
Neemt fluyten en clarinetten, 
Violen, octaef daer by, 
Walthorens, Basson, wilt letten, 
Op de maet maekt melody. 
 
Wilt, vrienden, hier vrolyk wesen, 
Met dies aengenaeme feest, 
‘t Plaisir kan de pyn genesen 
En verkwikken onsen geest. 
Laet nu alle droefheid vaeren, 
Maekt plaisir in eer en deugd, 
Opdat wy nog vele jaeren 
Hier genieten dese vreugd. 
 
Schenckt de glasen vol in ‘t ronde, 
Bacchus traen die smaeckt seer soet, 
Drinkt se uyt tot op den gronde, 
‘t Sal u maeken wel gemoed. 
‘t Is het musikanten leven 
Altyd drinken buykxken vol; 
Die komt voor den drank te beven, 
Mag niet leeren mi, fa, sol. 

“

”

O woud, waer ik met myne schaepen 
Soo dikwyls vind myn herten lust: 
Woud, waer de herders vreugd in raepen, 
Woud, daer men is soo seer gerust; 
Woud, ‘t welk den staet oft hooge prachten, 
Oft haet, oft nyd, niet en wild agten, 
Gy syt de moeder van de rust. 
 
Wat baet scepter aen de vorsten 
Sonder olyftakken verciert ? 
Naer staet, naer pracht, sy altyd dorsten, 
Hoe groter ryk, hoe meer verdriet: 
In ‘t woud hoort men Thyrsis spelen 
En Celadon een deuntje kwelen, 
Daer ‘t pluymgevogelt tiereliert. 
 
Nu, sing eens dan, myn beminde, 
Singt hy, ik speel de moesel fluyt; 

Den echo laet door vreugd hem vinden, 
En bootst ons naer met soet geluyd; 
Wy vinden lust in soete lusten, 
Geen hofsche tong komt ons ontrusten 
Ons rust vry groote rust beduyd. 
 
In plaets van most of soete wynen 
Met kruyt en suyker ondermengt, 
Drinken wy ‘t voedsel der fontynen, 
‘t Welk ons geen hooft of herssens krengt; 
Hun huys vol goude leir of laken, 
Wy, ons met groen gewas vermaken, 
‘t Geen de natuer te voorschyn brengt. 
 
Leeft woud, ‘t welk weerdig is gepresen, 
Leeft woud, leeft, moeder van de jeugd, 
Leeft lang, en die daer inne wesen, 
Leeft, leeft, o vreugd - lof van de deugd, 
Leeft, woud, vervremt van hooge staeten, 
Leeft, woud, ‘t welk ik noyt sal verlaeten, 
Want gy alleen syt myne vreugd. 

“ ”

Op heden den dryentwintigsten december 1808, hebbe 
ik, vet gemest varken, gezond van lighaeme, gaende 
ende staende, myn verstand en memorie over alles 
magtig ende volkomentlyk gebruykende, gelyk dit aen 
mynen Meester ende Meesteres klaerlyk bleke, 
overdenkende de sekerheyd des doods ende de 
onsekerheyd van de ure der selve; daeromme, niet 
wenschende uyt dese weireld te scheyden sonder 
alvooren gedisponeert te hebben van myn vet gemest 
corpus, dit myn testament gemaeckt, uyt eygen, vryen, 
liberen wille, ongedwongen van iemanden, 
revocerende, casserende, dood ende te niet doende 
alle voorgaende testamenten, codicillen ende alle 
andere instrumenten smaek hebbende van uytersten 
wille voor date deser eenigsints gemaeckt, ende sal dit 
alleen worden achtervolgt ende syn effect sorteren. 
Volgens de schikkingen dezes testaments waren de 
pachter en de pachteresse algemeene erfgenamen, 
op last van de volgende legaten: 
aan den pastoor, den kop, aan den onderpastoor, het 
hert en eene ribbe, aan den doctoor, de tong, aan 
Afschrick, het recht oor, aan zijne vrouw, eene pens, 
aan Briers en zijne vrouw, twee nieren, met de licht, 
aan kerckhoven en zijne vrouw, twee lieve menschen… 
Die quaemen tyd aen tyd naer myne dood te wenschen, 
Twee pinten lever crans, 
En voor ‘t lest aen Papa Stallaert, de maeg, 
Den smal est, blaes en steert, de vetpens en den kraeg. 
‘k Heb ‘t u al gelaeten, 
‘k wensch, dat het u baeten 
mag, En dat hy nog van ooms en nigten erft: 
‘t En gebeurt dagelyckx niet, dat er een vet verken 

 sterft. 
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feest op met een “ ”

Het schaep wordt ter dood geleyd ende spreekt aldus 
tot syne Meesteresse met de stemme van: Pauvre 
Jacques, quand je suis pres de toi: 
 

(Lisabeth is de 14-jarige dochter van de pachter) 
 
Ach, myn Meesteresse, wat gaet u dus aen, 
Dat ge myn  soet leven gaet verkorten ? 
Ik, die in ‘t minst u noyt en heb misdaen, 
Wilt gy het jeugdig bloed doen storten ? 
 
Ik was verblyd als Lisabeth my leyde 
Naer het geklavert’ of groene wey, 
Waer ‘k my verlustigde aen haer zyde, 
Onder ‘t gespel van d’herders melody. 
 
Wy waeren saem in de wellustigheden 
van ‘t groene woud, onder ‘t vogelgezang, 
Sy streelde my door zang en soete reden, 
‘k Huppelde en sprong somwylen uren lang. 
 
Sy bragt my t’huys en leyde my te ruste, 
En sloot de deur tot myne sekerheid, 
Ik twyfel nog of sy my niet en kuste, 
Sy had de grootste sorg voor myn onnooselheid. 
 
Ik toonde haer al myne minsaemheden, 
Ik toonde haer al myb getrouwigheid, 
Ik toonde haer al myn eenvoudigheden, 
Maer, ach! ‘T onnoosel schaep word nu ter dood 

 geleyd. 
 

 
 
Ag, soete schaep, het doet my pyn, 
Dat gy nu moet gaen sterven, 
En Liesbeth sal ook droef syn, 
Dat s’u nu moet gaen derven; 
Maer, hoe het gaet of niet, 
In alles leyd verdriet, 
Wy moeten ook eens sterven; 
Daerom steld u gerust ter dood, 
G’en sult toch niet bederven, 
Want ik de vrinden heb genood. 
 
Die sullen maendag sonder fout, 
Hier op u uytvaert wesen, 
Tot eten van ‘t gebraed en bout 
‘k Wed, gy sult syn gepresen, 
Dat g’u hebt wel getoeft, 
En vet syt soo ‘t behoeft, 
Het is een deftig leven 
Als men naer daed nog lof behaelt 
Wilt voor geen sterven beven, 
G’hebt noyt in deugd gefaelt. 
 

 
Wel, als t soo is, Meesteresse soet; 
Soo wil ik van hier scheyden; 
Trekt af myn leste druppel bloed, 
‘k En vrees geen dood nog lyden. 
Stelt my u vrinden voor, 
Ook alle die op ‘t spoor, 
Hier aen de taefel komen; 
U vrinden syn de myn, vrindin 
Dat’t hun mag wel bekomen, 
‘t Vet druppen van de kin 
 

 
Couragie, vrinden, mits het schaep 
Stirf met soo goeden wille, 
Tot uwen lust valt niet in slaep, 
Wilt hier geen tyd verspillen; 
Eet van den vette bout, 
Daer ligt nog een in ‘t sout, 
Couragie, lieve vrinden, 
Myn hert ook op de tafel staet, 
Beneffens myn beminden; 
De vrindschap best versaed. 

Ik gaen wat zingen, soo ik plag, 
Op desen bleyden jubeldag, 
Van dit fris en nog jeugdig paer 
Die heden vyfentwintig jaer 
Syn in het echte trouwverbond 
Nog wel te pas, kloek en gezond. 
Zij schijnen beyde, soo men ziet, 
Nog tot de dertig  jaeren niet, 
 
Besonder de Jubilares; 
Zy sou nog maeken goed cares; 
Indien sy nog te trouwen waer, 
De beste jeugd, die liep haer naer; 
Zy is soo jeugdig, fris en vet, 
Geen rimpels in haer hoofd geset, 
Zy hoeft geen bril, is rap in ‘t gaen, 
Moet voor geen meysken achter staen; 
 
Zy overtreft ook op den dans 
Die dansen om den  rosenkrans, 
Soodat zy eens op dese wijs 
Gewinnen heeft den  eersten prijs, 
Omnium votis, soo men segd, 
Is desen prys haer  toegelegd. 
s’Is ook een minnaer van den boog, 
Waermee sy schiet  seer juist en hoog; 
 
Soo schoot sy lest een vogel af, 
Een tenne schotel, ’t is geen kaf 
Soo dat er niet en wordt gedaen 
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Of sy weet d’hand er  aen te slaen; 
En boven al, dat haer wel staet, 
Zy houd in alles regelmaet 
Doet nog haer keuken allen dag, 
Soo snel als sy wel eertyts plag; 
 
In ‘t maeken van den coffe, ziet 
Daerin kent sy haer meester niet; 
Soo dat ik tot lof zingen mag 
Dit rymdicht op haer jubeldag. 
Nu keer ik my tot haeren man,  
Waervan ik ook wat seggen kan 
Sal maer een klucht verhaelen gaen  
Van dat hy onlangs heeft begaen; 
 
Van ander daeden, wijs beleyd,  
Dat is van overlang gezeyd. 
Het oude spreekwoord leerd en segt: 
Haelt geen ou’ koeijen uyt den grecht. 
Wel hoed dan, vrinden, ’t misverstand 
Van onsen vrind, den Jubilant; 
Let eens hoe dat een wysen man,  
Bij wijlen ook eens  missen kan. 
 
Lest kwam een waegen reyden aen 
Met sacken patatten  gelaen, 
Terwyl den man stond aen syn poort;  
Heel vlugtig kwam den waegen voord. 
Hy sprak, Caloeter, blijf eens staen, 
Tot dat ik hier heb afgedaen, 
De sacken die op waegen sijn  
Die ik vermeyn te syn de mijn’, 
 
Ik ben het draegen niet gewent 
Maer mits hier niemant is ontrent, 
Soo sal ik selfs den draeger sijn, 
Al kost het my wat moeit’ en pijn. 
Caloeter stond geheel verbaest;  
Hem dogt dat Overstraeten raest; 
Sprek: wel, Van Overstraeten, ziet,  
Sit syn van u patatten niet; 
 
Gy kent de peerden, en ook mijn, 
Hoe konnen sij dan de uwe zijn ? 
Hiermede reed Caloeter aen  
En liet Van Overstraeten staen, 
Die al drupneusen ging in Huijs,  
Met ‘t hert vol speyt en groot confuijs. 
Hy dagt: komt ‘t uijt, dit vremt geval,  
Een ider met my lachen sal; 
 
En inderdaed, wie soude niet  
Lachen als soo een klucht geschied! 
Nu als Caloeter t’ huijs quam aen, 
En aen syn meesters deed verstaen, 
Het vies geval op dien dag  
Berstten zy uijt in eenen lach; 
Nu ziet men, was’t, hoe dat een man  
Van wys beleyd ook missen kan. 
 

Hiermee koom ik te sluyten dit;  
Blijft hier of daer wat buijten ‘t wit, 
Dat sal men op het vyftig jaer  
Hier singen van den Jubelaer. 
Laet ons hun wenschen veel geluk  
En dat zy, met of sonder kruk, 
Nog vieren hunnen jubile  
Van vyftig jaer, in liefd’ en vre. 

“

Den lange wintertyd en stuere koude daegen, 
Die Boreas ons gaf door sneeuw en haegelvlaegen, 
Benam al onse vreugd, vernielde ons joleyt; 
‘T Musiek scheen in den rouw door ’s winters 

 bitterheyd 
Men hoorde nouwelycx nog instrumenten spelen, 
Noch ‘t oversoet geluyd der aengenaeme velen; 
Basson en clarinet, walthorens hol geluyd, 
‘T Had al een wintertoon, ook d’aengenaeme fluyt! 
 
‘t Is niet alleen bij ons, men vind het by de dieren, 
Die in het eensaem woud, in de warande swieren: 
Haer aengenaem gezang van vogels altemael 
Is ‘s winters al in treur, men hoord geen nagtegael; 
Hun sang die was gestilt, zy hadden ‘t woud verlaten, 
Sy vluchtten al gelyk als ontrouw onersaeten, 
Sy trocken al uyt ‘t land naer eene vremde kust, 
Waer s’hadden warmer logt, nae hunnen wensch en 

 Lust 
 

Maer soo den winter fel van hier was afgeweken, 
En dat den lentetyd den kop heeft opgesteken, 
Het woud verwermt, vergroent door Phebus straelen 

 heet, 
Sag m’hun al weer in ‘t land, en tot den sang gereet 
Men hoorde dag en nacht ‘t gesang de nagtegaelen, 
Koeckkoeck en ander meer, te veel om op te haelen 
Haer vreugd is ongemeyn, ‘t scheynt eene melodey 
Door hunnen soeten sang met desen groenen mey 
 

“

Laurentius Schuerewegs”
“kalckoene klagt op het tractement van Mr Jacobus 
Briers”
“

“1791 Aenspraek van den graef van Half
Mr en Mev Peytiers”
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“1798 Aen een myner vrienden korts daernaer in 
Huwelyk getreden”
“Op het vertrek van den heere 

domicilierende”
“Op de wederkomst van den Heer J.A. Peytier”
“Op den trouwdag van Jo Ed Peytier”
“Lofgesang op de blyde geborte van Patricius Peytier”

Frans leed dat jaar “
”. Hij herstelt en dankt “de Schepper” met

gedichtje van Vondel uit 1621 “Gebed uitgestort tot 
God over mijn gedurige kwijnende ziekte”

“
” die h

Gy, lieven herder, ‘k bid, beschermt my in u stal, 
beschud my van den worf en ander ongeval 
Opdat ik, naer den tyd van dit ellendig leven, 
Aan mynen Heer en God mag dees getuygnis geven 
Myn herder Horckmans heeft my trouw beschermd, 

 gevoed 
Met d’hemels medecyn, en van den wolf behoed 
 
‘k Wensch dat u herderstaf mag bloeyen als het graen, 
Dat men in somertyd siet in de velden staen 
 
‘k Wench dat g’een ryken oost, veel vrugten moogt 

 vergaeren, 
En dat uw schaepenstal mag blyven uyt beswaeren 
 
Eer dat den daegeraet verschynt op onse kusten, 
Ontwaekt hy door de sorg, hy kan niet langer rusten, 
Maer peynst wat noodig brood hy sal zyn schaepen 

 bien, 
Waerdoor zy suyver, reyn, ten hemel mogen vlien.

“
van St Antonius Gilde”

“Gedicht ter gelegenheid der ambtsbeetreding 

peisrechter van ‘tcanton Assche”

Myn hert was opgepropt, ‘t belette my te spreken 
Neemt aen dan mynen wil voor woorden die ontbrelen 
‘k bedank u al te saem, dog ben niet dien gast 
Aen wie al desen roem en lofbetuyging past. 

“28 augustus verjaring van den trouwdag van 
Peytier”

 
Ja, ‘t is maer al te waer, ‘t lot heeft u opgeleyd 
Den mond te steken aen den kelck van bitterheyd 
eer dat hy soetigheyd de lippen konde schenken 
Van u, mevrouw, van u, Mynheer, wat hard gedenken 
Daer is geweest een tyd, dat uw gevoelig hert 
Was overgoten met een onuytspreekbaar smert 
Wat hebt gy dan beproeft, wat heeft men u doen lyden 
Naer onweer schynt de zon, naer lyden komt 

 verblyden. 
Gy hebt gezegepraelt, in weerwil van den nyd, 
En van uw naeste bloed ender baetzuchtigheyd. 
Thien jaeren zyn vervuld van dat gy hebt verkregen, 
Den zagten egten band door huwelykschen zegen 
Gy wierd, tot zoeter vreugd, van onlust dan verlost 
Men agt den pand te meer als hy ten duersten kost. 

“
”

symptomen vind je terug in “
”,
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“

en de gastheer zelf ”

Wat wil ik alhier versieren 
Ofte schryven tot plaizieren, 
‘t Geen op desen blyden dag  
Idereen vermaken mag? 
 
‘t Is by ons veel jaer geleden 
Doen men wird te gast  gebeden, 
‘t Zy by d’een of dander vrind 
Dat m’iet las dat tot vreugde dint 
 
Dus om dit te onderbouwen  
Alhouwel myn geest gaet flouwen, 
Om des tyds omstandigheyd, 
Heb ik nog dit dicht bereyd, 
 
Jae, gemaeckt voor de goey vrinden  
Die zich hier aen’t berd bevinden 
By den alderbraefsten man  
Mits hy wel tracteren kan. 
 
Maer, om na elcx tand te fluyten  
Soo en kan ik my niet uyten. 
Is ‘t te kort of lang geralt  
‘T Moet dan syn gelyk het valt; 
 
En van ider wel genomen  
Een Poeet en mag niet schromen 
Word gy hier of daer gefrult  
Legt een plaester van geduld 
 
Om hier tot de saek te komen 
Van dat ik heb voorgenomen, 
En te brengen elk tot lach,  
Is den vastenavonddag 
 
Dag van gecke spotternyen, 
Dag van viese sotternyen 
Dag van malle dertelheyd, 
Dag van ongebondenheyd. 
 
Wat siet men daer niet geschieden,  
Van soo jonge als groote lieden! 
Ider op besonder wys  
Wilt behaelen d’hoogsten prys. 
 
D’een die loopt met kromme benen, 
Bult van ‘t hoofd tot aen de teenen, 
Lyn, die treckt Cornelis broeck aen,  
Styve Nelis Lyntjens rock aen; 
 
En soo loopen sy de straete,  
Sot, sottin, in malle praeten 
Men siet ook d’hel uytgelaeten,  
Duyvels loopen langs de straeten. 

 
Op den vastenavonddag  
Soo men over twee jaer sag. 
Oock syn er nog uytgelaeten,  
Die daer loopen langs de straeten 
 
En verthoonen wat is geschied  
Tot iemands leet ofte verdriet. 
Eventwel ik gaen dit volgen,  
Al was elk op my verbolgen, 
 
‘k Wil gaen haelen voor den dag  
‘T Geen een tyd verborgen lag. 
‘t Sal maer syn tot recreatie  
Van de g’heele invitatie, 
‘t Is nog heden soo het plag,  
Vastenavond-sotten dag 

In stervensnood

O mijnder vaedren God en aller scheps’len Koning 
Ik wensch U voor altijd t’ontfangen in mijn wooning 
Komt, huysvest in mijn huys, komt met u reyne min 
Belommeren mijn koets, bestraelen mijn gezin! 
 
Komt rusten in mijn hert, komt rusten in mijn zinnen 
En brengd d’oprechte vreed, der ziele spijs daer 

 binnen! 
Want gij zijt die de ziel behulpt in haeren nood, 
Beschudder van den mench, ontslaeger van de dood 

De seven trappen des ouderdoms: 
 
voorreden 
Komt bij, weetgierig mensch, gij hoort soo geiren 

 lesen, 
Of spreken van het geen gebeurd mag zijn voor dezen. 
Gij keert met u gedagt soo geiren na den tijd 
Die weg is, om te zien wat gij doorkomen zijt. 
 
Gij jonck en jeudig gast, hoe opent gij u ooren, 
Om van den ouden tijd wat vremts te konnen hooren. 
Gij vraegt, gij soekt, gij leest, al om te mogen zien, 
Met d’oogen des verstands, lang overleden lien. 
 
Nagt-droom: 
 
Als ik door slaepens lust mij had te bed begeven, 
Om door de soete rust te scheppen ander leven. 
Dan vond ik, dat de geest van even staedig woelt, 
En in het duyster nagt nog vremde dingen voelt. 
 
En voor waeragtig houd hetgeen hij komt te droomen, 
Soo lange als den slaep bij hem heeft plaets genomen 
Maer als hij wakker word, dan siet hij voor gewis, 
Dat al zijn droom gedagt maer ijdel waen en is. 
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Lofgezang op het Heylig Sacrament des Autaers: 
 
O heylig Sacrament, o wonder hoof verheven, 
Waervoor het Engels hayr en d’Heemlen staedig beven, 
Waervoor den Seraphien zijn oog niet op durft slaen, 
Maer blijft met vrees en ancxt voor dit mysterie staen, 
Waervoor de helle schrickt, waervoor de duyvels vlugten 
En in den afgrond gaen met wee en bitter sugten, 
Waervoor den aerdkloot beeft, en sterren, son en  maen, 
Ook wat het blauw lazuer des firmaments raekt aen! 
 

 
 
De vier saisoenen: 

de lente 
Den stueren winterstond, die was alreeds verdwenen, 
Den soeten lententijd, die was alreeds verschenen, 
Als alles wederom uijt ander ogen sag, 
En d’aerde met haer loof schoot eenen groenen lag. 
De boomen, die weleeer als dorre paelen stonden, 
Die heeft den hovenier in nieuwen staet bevonden. 
Dae menig ijsseldrup de tacken had bedekt, 
Daer word een gullen bot van stonden opgewekt. 

 

‘s Anderendaags werd het kind, Joannes 

…

–

–
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: bij deze de aanhef ervan…

VLOEY 
Ag, hoe vermaek ik mij, hoe voed ik mijne lusten, 
Hier in dit schoon paleys, op dese soete kusten 
In dit sagt pluymen bed, waer dat Clarinde slaept! 
Waer ik met rappe schreên en vrees ben ingestapt! 
Hier gaen ik nu met lust voldoen mijn greite tanden, 
Met ongemeen en drift dit soete vleesch aenranden. 
Op 't poesel lijfgeswel, op d'aengenaeme borst, 
Sal ik mij stellen eerst tot lesschen van mijn dorst. 
0 aengenaeme borst, o delicaete leden, 
Waeraen uyt dartle min soovele hun besteden, 
Waernaer het hertder jeugd zoo vlamt bij dag en nacht, 
En noyt en is voldaen van dat verlokkend sagt! 
Ik randuyt lust u aen, 'k gaen uyt u borsten haelen, 
Clarind u blanke borst die sal 't gelag betaelen; 
lk drinke mij hier sat, u maegdemelck is soet, 
Aengenaemen smaek, die aen mijn hert voldoet! 
 
Maer nauwlijcx had ik mij op haere borst begeven, 
Waer ik mij lustig vond in volle vreugd en leven, 
Of siet, een vuyle luys benam mij het plaisier 
Van daer mijn lust te voén op mijne vloeymanier, 
Sy was op mij gestoort, al om mijn dansen, springen; 
'k Sey: «Luys, en stoort u niet, daer vreugd is moet men 

 singen; 
Wij sijn hier saem te gast, hier in Clarinde's bed.» 
De Luys sprak stuer en bot: «sa, seffens u verset, 
En laet mij hier alleen mijn soete lusten raepen; 
't Banket is niet voor u nog sulke swerte knaepen. 
U proey is bij den hond en ander beestgespuys, 
Dit aes dat komt mij toe, den mensch is voor de Luys.» 
 

VLOEY 
Wel Luyskenlief swijgt stil, wilt geen alarm hier 

 maeken, 
Gij sult door u laweyt Clarinde doen ontwaeken. 
Laet saem ons lustig sijn hier op dit soet banket, 
Want 'k heb met allen vlijt mijn tand daerop gewet. 
't Is 't soetsten avondmael daer'k oeyt ben toegetreden; 
Siet eens hoe delicaet dat sijn haer vrouwe leden, 
Hoe rond haer borstjens sijn, dat mijn mond waetren 

 doet! 
Ag waer mijn lust voldaen van dat soet maegdebloed! 
Ag mogt ik dag en nagt, tot voedsel van mijn leden, 
Mogt ik mijn levenstijd in die wellustigheden 
Verslijten! 't waer mijn wensch; daerom lief Luysken 

 gaet, 

En laet mij hier alleen in deês gewenschten staet. 
Gaet, bid ik u, vertrekt, gaet op een ander weyden, 
Twee honden aen een been dat brengt krakeel en 

 streyden 
Gaet, soekt een ander bed, waer een soet kind in leyd, 
Voldoent daer ook u lust met alle smaekelijkheyd 
 

Maer wat de Vloey al segt, de Luys wilt niet gedogen 
Als dat de swerte Vloey sal vallen aen het sogen; 
Sij segt haer d'oorlog aen, en dat sonder remis, 
Indien zij haren tand durft setten aen den dis. 
In weerwil van 't verbod, de Vloeykan haer niet houwen, 
Sij waegt haer lijf en bloed, begint haer bek te douwen 
Op 't soete maegdevleesch, al tot de Luys haer speyt. 
Nu raeken saen 't gevegt en smaedelijk verweyt. 
De Vloey met veel talent en door een bondig spreken, 
Doet aen de Luys verstaen, dat noyt en was gebleken, 
Dat soo een vuyle beest, een walgingwekkend dier, 
Haer durfde wederstaen. Sij sprak met veel getier: 
«Ik seg en pretendeer, al door gegronde wetten, 
Soo wel als gij, vuyl Luys, hier lustig te banketten; 
Jae, door perschriptie selfs van dertig en meer jaer, 
Heb ik d'authoriteyt, vuyl Luys, is dat niet waer?» 
 

LUYS 
Ik seg, nog tijd nog jaer komt hier te perschriberen, 
Ik seg en houde staen tegen u argumeren, 
Dat volgens d’eygenschap van uwen beesten aerd, 
U dit niet toe en komt, maer us voor mynen baerd. 
Den mensch is voor de Luys, soo ik u aenstonds seyde, 
En daertoe heb ik regt van alle eeuw en tijde; 
Integendeel u regt is bij den vuylen hond, 
Gaet, soekt daer uwen kost, ’t schilt mij niet op wat 

 stond 
 

VLOEY 
'k Seg, Luys,gij maekt veel praet en komt u soo te heffen 
In trots en hoovaerdij, en schijnt niet te beseffen 
Van wat een vuig geslagt gij voortsgekomen sijt. 
Wanschapen, monstrig dier, noem ik u tot verweyt! 
 
Dit smaedelijk verweyt en wilt de Luys niet lijden, 
Begint nu eerst voor goed op ’t schimpig peerd te rijden; 
't Krackeel begint voor goed; de Luys haer deffendeert, 
Segt, dat s'een schepsel is en wel gegenereert, 
Segt: «wat op d'aerde leeft dat komt natuerlijk voren; 
Elk word naer sijnen aert geteelt ofte geboren; 
Toen hij de weireld schiep, heeft God niet self geseyd: 
Wast aen, groeyten vermeert, dat elk sijn zaed 

 verspreyd? 
Waeruyt dat ik probeer als dat ik ben geschaepen, 
En mag soo wel als gij mijn noodig voedsel raepen. 
't Is waer, 'k beken het zelf, 'k ben maer een arm, slegt 

 dier, 
Maer ben daerom niet min een schepsel van den Heer.» 
 

[…] 
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In 2019 bracht Piet De Cuyper een verzamelbundel onder de titel "Meise toen" uit. Dat was een privé-uitgave 
van 135 blz, die maar op een kleine oplage verspreid werd: eigenlijk was het alleen voor zijn familie bedoeld... 
Daar staan ondermeer naast teksten van oud-Meisenaars die ons al lang verlaten hebben, ook teksten van nog 
levende schrijvers in. 
Het zou jammer zijn moesten die pareltjes stilaan in de vergeethoek belanden en dus vroegen we aan Piet De 
Cuyper of we daar teksten voor ons tijdschrift mochten van overnemen, iets wat hij onmiddellijk toestond (mail 
dd. 06.04.2020), waarvoor onze dank. 
In dit nummer al drie teksten van Jef Verbesselt. 

Piet De Cuyper: Jef schreef zijn herinneringen over het café "De nuve weireld" op, een volkscafé dat op de 
hoek van de J.B. De Donderstraat rechtover de Blauwenberg stond, uitgebaat door zijn grootouders... 

…
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In het café, Maria en Soeke achter de toog…
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Piet De Cuyper: vroeger reed er een tram tussen Londerzeel en Brussel. In Meise vind je er nauwelijks nog iets 
van terug. De opstapplaats was gelegen aan de huidige halte van de bus en daarna rechtover café Pinnock (nu 
een taveerne) aan de overkant van de Nieuwelaan, recht tegenover de Boechtstraat. Ook was er een verbinding 
tussen Meise en Grimbergen. Dit alles vóór de autostrade Meise doormidden sneed. Deze tram reed van 
Londerzeel over Wolvertem, langs Meise en Strombeek, de Heizel, Laken naar Brussel-Noord. Mijn vader was 
tewerkgesteld als receveur op beide lijnen en ook de lijn Wemmel - Brussel-Noord. Iedereen die in Brussel 
werkte of studeerde nam dus de tram. Jef Verbesselt schrijft hierover wat volgt... 

“L”
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Tramhalte “Den Boecht” –
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Piet De Cuyper: toen wij destijds een theater-avond brachten ter gelegenheid van het cultureel weekend en 
waar wij "De Duvelsschuur" speelden in een moderne versie van Jef Verbesselt (1990), schreef hij ook in het 
Meises dialect een liedje over Meise van toen... op de tonen van het mooie chanson van Jean Ferrat “La 
Montagne”, vertaald door Wim Sonneveld als "Het Dorp". 
Wij zongen het toen met de straatzangers van Meise uit volle borst: 

      - Refrein - 
En in ‘t cafee

’

’

      - Refrein - 

      - Refrein - 

      - Refrein (2x) - 
‘t 
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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



•  Bouwhistorisch onderzoek
•  Materiaaltechnisch onderzoek
•  Diagnostisch onderzoek
•  Restauratiebestekken
•  Waardestellingen
•  Beheersplannen
•  CHE rapporten
•  Laboanalysen
•  Georadar
•  Dendrochronologie
•  3D scanning

Mechelen. Hof van Palermo (15de eeuw). Voormalige residentie van
Jan II Carondelet, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen. 
Project in uitvoering 2016.

Johan Grootaers
E R F G O E D E X P E R T I S E

Johan Grootaers Erfgoedexpertise comm. v.
Fonteinstraat 38, B-3050 Oud-Heverlee
www.johangrootaers-erfgoedexpertise.be
e-mail: monumentae@ymail.com  •  Tel.  0492 65 64 38

Meditation is not escaping from life, it is escaping into life     O S H O

Uit sympathie 

Lid van de Raad van Bestuur Berla

keuken open van 12u tot 22u 
dinsdag en woensdag gesloten - open op feestdagen

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

Tel: 02/269.91.02
E-mail: van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

Bij S-Line Fitness werken we met een uitrusting van de hoogste en beste kwaliteit.
We helpen je om je doel te bereiken naar een gezonde en fitte levensstijl.

BRENG ONS EEN BEZOEKJE

S-Line Fitness
Brusselsesteenweg 58b
1860 Meise

Tel: +32 470 93 92 72
Email: info@slinefitness.be

Maandag   16:00 - 22:00
Di-Wo-Do-Vr   07:00 - 14:00 | 16:00 - 22:00
Zaterdag - Zondag  09:00 - 16:00
Feestdagen   09:00 - 14:00



Wordt

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





Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

1949 - 2019

www.bandenroelants.be
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