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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,

vooreerst wil ik jullie vanwege alle Berla-medewerkers een voorspoedig en vooral een gezond 2022 wensen.

Het afgelopen jaar was voor onze vereniging een jaar van uitdagingen. In volle coronacrisis slaagden wij erin om 

onze tijdschriften op regelmatige basis te laten verschijnen. Ons archief verhuisde van de gemeentelijke 

bibliotheek en de quasi volledige zolderverdieping van het cultuurhuis naar de archiefkelders van het 

administratief centrum. Een vaste ploeg komt wekelijks samen om te inventariseren, te digitaliseren en de 

boeken in de bibliotheek te reorganiseren. Voor dit titanenwerk zoeken we nog medewerkers. Voelt U zich 

geroepen, om binnen onze werking een klein deeltje van je vrije tijd te besteden, dan lees je best onze oproep 

op blz 26 en 27 in dit tijdschrift.

2021 was ook een jaar van verdriet. Twee geweldige medewerkers ontvielen ons: Johan Grootaers (internation-

aal befaamd bouwhistoricus, raadgever en auteur) en Lucianus Van Rompaey (lid van de raad van bestuur, gids 

van Vlaanderen, organisator van onze uitstappen en duiveltje doet alles,…).

We zullen hen oprecht missen.

Om het jaar goed te starten vind je in deze uitgave diverse artikels: Wie was wie in de Boechtstraat anno 1950? 

(Piet en Jef De Cuyper) – De Boechtstraat in Meise, anno jaren 1950 (Piet De Cuyper) - Toen de tram nog over de 

Nieuwelaan reed… - Het proces tegen Guilliam Mertens in 1745 (Marc Gillisjans) - Hof Ten Steene (Dirk Geeroms) 

- Drie herbergruzies (Marc Gillisjans) - Een verdwaald schilderij komt terug naar huis.

Naar goede gewoonte sluit ik dit voorwoord af met ons gemeentebestuur, de mensen van de technische dienst, 

de cultuurraad, onze leden en steunende leden en al onze medewerkers te bedanken voor hun steun en inzet. 

Met vriendelijke groeten,

Jan Verbelen,

voorzitter.

Met dank aan onze gemeente



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

zwaar op in…

Jammer genoeg hebben de voorschriften en de voorzichtigheid ons in 2021 ook belet om onze “gewone” activiteite
Maar ook daarvoor liggen al projecten klaar op de plank…

e zitten dus echt niet stil, ook al is dat in recente tijden wat minder “publiek” dan voorheen.
…

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

geen “kleine” hulp

–

€ 20

€ 40



4 

jeugd in en bij “onze” Boechtstraat in Meise waren…
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“ ” “D ”

“De 
Rozenboom”
kan ik een boek schrijven… 

de Boechtstraat en de Nieuwelaan zo’n zeventig jaar geleden…
hun officiёle naam

De “ ” van Jean en Florence werden er ook 

zijn naam was “ ”. Hij woonde onder de toren 

“aan de lopende band” geschoren.

“ ”

1 Wat nu de “Boechtstraat” heet, was vroeger officieel 
de “Kuiperstraat”, een naam die nog lang nadien in de 
geesten van de plaatselijke bevolking bleef hangen. Dat 

“ ”. 

“ dat noemt zich barbier eerste klas… ge 
moet niet vragen moest hij tweede klas zijn!”

“ha man, dan 

ave smikkel!”.

e gewoon van in “ ”.

wel…

–

werkte ’s nachts en sliep 

was dus niet omdat de familie De Cuyper er neerstreek, 
maar omdat er ooit inderdaad een kuiper als 
ambachtsman actief was… 
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“ ” en rechtover het standbeeld van “
” de bakkerij van Van Malderen

“Meubelen Cockaert”)

“Bij de zwette”

Hij was sponsor van onze reuzen “Janneke en 
Mieke”.

…

,…

2 Zie ook: Geert Deblieck, Vijf generaties bakkers Van 
Malderen in Meise, Berla-tijdschrift nr. 137, maart 2021, 
blz. 21-25. 

met producten… het kwam U allemaal 

kijk op de “zonnekloppers”.

“Drogerij Den Grooten 
Olifant”
foto’s.
Hij nam ook foto’s van huwelijksfeesten en de toen 

lijke naakte foto’s van baby’s.

3 Grote glazen voorraadflessen. 



8 

De Boechtstraat, begin jaren ’50 –

“De Rozenboom”

4 Zie ook: Piet De Cuyper, Mijn jeugd in Meise-dorp, 
Berla-tijdschrift nr. 135, oktober 2020, blz. 3-10. 

boerderij “De Rozenboom”, zo’n 25 m 
breed aan de straatkant en zo’n 55 m diep,
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Aan de andere zijde van “ ”

“Concordia”.

omgekeerde “ ”

Ook de toen zeer gekende “ ” om de 

Leon in de keuken van “ ” want 

Ons ma was “ ” en hielp de 
“liefde” ook een beetje vooruit…
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oeder van Jeanne was “ ” en ze woonden 

“op stang te jagen”, eigenlijk
“poetsen bakken”.

Als ze haar ruiten kuiste kwam hij “toevallig” 

Hij bezat de kunst om haar door uitlatingen “op 
haar paard te zetten” en dan riep ze verwensingen 

bij “ ” 

5 Zie ook: Frans De Cuyper, Juffrouw Jeanne Streulens 
speelt tot haar zeventig jaar toneel!, Schoon Meise, jrg. 
1 nr. 3, december 1966, blz. 20-21. 

“

meer…

“De Verenigde 
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Broeders”

groepen “ ” en “
”. Met deze groepen speelde zij 

Juffrouw Jeanne zat niet stil… Tweemaal zagen 
we haar in de afleveringen van “

” op TV.

“

organiseren voor wagenspelen met als inzet “
”.

vrouwen die de titel “ ” kregen, dat waren 
“ ” en “

”, een eretitel in die tijd!
Jef is nu de “

”.
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6 Zie ook: Piet De Cuyper, De Maskes va Maas, Berla-
tijdschrift nr. 138, juni 2020, blz. 42-44. 

met tram ”L” naar de 

Hij werd in de volksmond altijd “ ” 
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7 Zie ook: Piet De Cuyper, De historie van stamenee “de 
Rozenboom” in de Kuipestraat, privé-uitgave, 1992, 44 
blz. 

…

oor “ ” 

venster van de voordeur van café “ ” 

rblijf in “ ”. Er werd elk jaar een 

en aankomst aan “De 
Rozenboom”.
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“
”

Zij verhuisden begin jaren ’5

8 Het “gemeenteplein”, vroeger de “Place Clémentine”, 
is nu het brede stuk van de Brusselsesteenweg tussen de 
Van Doorslaerlaan / Limbosweg en de Krogstraat / 

“ ” en Fernand was lid van de “ ” zodat 

als ze “in vorm”
…

Er werd soms zeer oneerbiedig gesproken “
” uitgegeven werd bij Finne Van 

wachten tot ze “ ” had gedaan. 

Boechtstraat. De volkse benaming was lang de “place 
Loens”, het verhaal gaat dat daar ooit een boerderij was 
waarvan de (bij?-)naam van de bewoner Loens was. 
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lokaal “Willem Tell” 

sociale woningen van “ ” er werden 

café “ ” van

Het was het lokaal van de schuttersgilde “
”.



16 

tijde “De Rozenboom” en ons verblijf in de 

het standbeeld van “
”. 

“ ” 

uitgedrukt “ ”.

We noemden hem altijd “ ”.

“ ”

…

9 Zie ook: Piet De Cuyper, De Maskes va Maas, Berla-
tijdschrift nr. 138, juni 2020, blz. 42-44. 

e radio’s en later ’

gezien…

intrek deden in “De Rozenboom”.

’s Avonds kwam hij dan 

“ ”.
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“ ” was of “ ”.

10 Zie ook: Piet De Cuyper, Leve de fanfare!, Berla-
tijdschrift nr. 138, jnui 2021, blz 15-21. 

“ ” en de “ ” 

meer losbarst tussen de lijst van “ ” en 
“ ”, toen nog onverv

“leven in de brouwerij” ook in 
onze “Rozenboom”.
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vroegen de “ ”

Den “L” was toen den tram waar ik menig 
“ ”
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iek “De schatkamer” in het gemeentelijk 

rechtover “De Rozenboom”.

11 Zie ook: Maurice Peeters, Frans Peeters – den Binner, 
Berla-tijdschrift nr. 137, maart 2021, blz. 35-37. 
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–

“ ”

In “De historie van de Rozenboom” sc

“ ”

Hij betaalde, dronk zijn “ ” uit en stak 
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“ ” was,
naar de Haagweg en die verder liep tussen “De 
Rozenboom” en Jean Leemans naar de Limbosw

“
” aan de p

door de Meisenaars “ ” genoemd. To
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van “De Rozenboom” 

Toen we verhuisden naar “De Rozenboom” waren 

die ik al uitvoerig beschreef in mijn “Historie 
Rozenboom”
spaarkas “Zorg Vooruit”. ’

, hun zoon Henri en z’n 

”L” 

bleven plakken “In ’t Sedan” en 

Toen we later moesten verhuizen uit “De 
Rozenboom” werd de spaarkas “Zorg Vooruit” bij 
Frans De Donder ondergebracht en bleef “

” secretaris.
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“ ”

’t Sedan was 
café “ ”.

de duivenmaatschappij “ ” 

laten “ ” na de vlucht uit 

Dan was het zeer druk in “Den Boecht” want Meise

’s Morgens op de radio werd bekendgemaakt om 

Naast “ ’t Sedan” bevond zich “
” uitgebaat 

Zij was lid van “Concordia” en haar zoon van “De 
Verenigde Broeders”.

Nieuwelaan overstak kwam men in café “ ”, 

naar “De Nekker”
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…

“De Rozenboom” 

van “ ’t Stroikke”…

“Smet”
“Liske”

ёriek 

’t Stroike.

’t Stroike.

Hier eindigt het verhaal over onze “geburen” en 

in het midden van de “Kuipestraat”.
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…
Er was ooit eens een tijd…

van de “snelweg” Brussel –

dat de tram “L” er langs reed tussen Londerzeel en Brussel,
de tram “G” naar Grimbergen kon stappen,

en…
“snelweg” Nieuwelaan kruiste: de auto’s moesten maar 

…

Hieronder foto’s van respectievelijk 1964 en 1966, met verkeerssituaties die men zich vandaag nog moeilijk 
kan inbeelden…
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toesteken in  ons archief…

’
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s’ Heeren Camme

1  Carolus Henricus Wouters werd te Wolvertem geboren 
op 19.01.1711 als zoon van Jan en Maria Isabella de 
Beaufort. 

2  Guillaume Mertens (1711-1767) x in 1745 met 
Elisabeth Lamberts (1717-1802). 
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den met Mertens’ goede naam en 

dit vanaf van 5 uur ‘s morgens tot 9 uur ’s avonds 
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de dag is thuis geweest om van 5 uur ’s morgens 
tot 9 uur ’s avonds klaveren te hebben 

–

(“uit Londerzeel”: sic)

3  Elisabeth werd te Ramsdonk geboren op 19.06.1721 
van Petrus en Elisabeth de Wit: ze trouwden te 
Ramsdonk op 19.06.1721. De vrouw stierf echter reeds 

op 10.10.1721 en Petrus hertrouwde met Catharina de 
Coster van wie hij nog 7 kinderen kreeg, onder andere 
Maria Anna, geboren te Ramsdonk op 05.12.1739. 
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sedert de jaren ’

1 De auteur (°1947) is architect (Geldmunt 48 – 9000 
Gent) en specialist oude gebouwen en hun restauratie. 
Hij was naast vele andere historische panden onder 
andere ook de verantwoordelijke voor de recente 
restauratie van het Hof ten Steene in Oppem en dus ook 
de daarbij horende donjon. 

Hij is tevens de auteur van “De jaren van stilte - een dorp 
in Vlaanderen” over zijn jeugdherinneringen in 
Londerzeel (uitg. Doorbraak, 2021). 
Tenzij anders vermeld, zijn alle tekeningen en foto’s in 
dit artikel van zijn hand en dragen zijn copyright. 
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“cachette” of 

 

 

 

 
 

 “
”

 
 

“ “, 2019  
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“ “, 2019  

“kernmotte” 

Sommige kernmotte’s hebben een domaniale kerk 

2 Een “motte” is een kunstmatig aangelegde heuvel, 
meestal in verband met een belangrijk geacht bouwwerk 

“Hof ten Houte”, de donjon in Oppem met het “Hof 
ten Steene”, en de woontoren van het “Torenhof” 

Een “Hof” of ook een “Hofstede” is van 

(een versterkte woonplaats, een religieus bouwsel, een 
grafmonument,…). 
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erieur door Johan Grootaers (†) alsook

in ‘Het 
parochiewezen in Brabant’

 

 

 

eeuw reeds de plaatsnaam “van Ophem”
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Een “eigen kerk“ hoort immers steed
eigendom van een heer…

“ ”).

‘het land van Grimbergen’. Via schenkingen aan 

“ ” zoals ze genoemd 
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van Ophem’s die het goed nog een aantal 

 

 

 

‘de Rotte van Gaasbeek’
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 is met ‘kluis’
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Zwijger werd ‘afgebrand‘.

naar “de nieuwe leer”. 
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De oudste haard “ “

wangen “ ”.

een voorzethaard “ ” met een boogvorm 
een voorzetschouw “ ”

nfase tussen “ ” en “ ” is…].

achterliggende bakhuis “ ” aangesloten.

een schermwand “ ” gemaakt.

schouw “ ”. Dit zou betekenen dat deze 
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Men had het bij de “verstening” van de 

“verstening” zal wel de scheefstand van het 
–

–
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…



50 

“

”.
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1  De andere getuigen verklaren allemaal dat het zondag 8 
mei was. De 10de mei viel dat jaar 1887 inderdaad op een 
dinsdag. 
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o 

o 

2  Zoon van Joseph en Anne Marie De Smedt, geboren te 
Wolvertem op 20.02.1855 en er wonend, landbouwer, 
gehuwd, zonder kinderen, niet begoed en van goed 
gedrag. 
3  Zoon van Anne Catherine Van den Driessche, geboren 
te Wolvertem op 19.02.1865, landbouwer, vrijgezel, niet 
begoed en van goed gedrag. 
4  Soms ook Pierre Jean Van Heymbeeck genoemd, zoon 
van Louis en Elisabeth Geens, geboren te Londerzeel op 
19.09.1856, vrijgezel, metser, niet begoed en van goed 
gedrag. Bij hem wordt ook vermeld dat hij een instruction 

Driessche’s en Van Heymbeeck Van den Brande 

Driessche’s en misschien nog iemand anders aan het 

terug uithaalden sloegen de twee Van den Driessche’s 

élémentaire kreeg. Bij de jongens van Wolvertem wordt 
hier niets over vermeld. 
5  Zoon van wijlen Louis en Anne Catharine Stallaert, 
geboren te Wolvertem op 05.07.1859, landbouwer, 
vrijgezel, niet begoed, soldaat geweest en van goed 
gedrag. Hij woonde van 22.11.1875 tot 23.05.1879 te 
Molenbeek. 
6  Broer van de voorgaande, geboren te Wolvertem op 
12.08.1861, landbouwer, vrijgezel, niet begoed en van 
goed gedrag. Ze woonden te Slozen wijk C huis 220. 
7  Hier vergist hij zich want een Joseph Van den Driessche 
werd niet vernoemd.



53 

, activiteiten,…

gemeester op zo’n veiling en een 

die het zelf op een veiling op de kop had getikt…

deze manier tenminste terug thuis raakte…

–

–



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 tientallen 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. 

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



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

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04

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



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

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

www.vanosselkeukens.be

5de

generatie

DAKWERKEN
LANIN W.
Begonialaan 10
1853 Strombeek-Bever

email: willem.lanin@skynet.be
Tel./Fax: 02 267 83 06



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





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

Café OSSEL-STAR



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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