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Het schilderachtige ‘Huisje Mostinckx’,
toeristische trekpleister te Bodegem.
Vanop het Bodegemse dorpsplein wordt
de aandacht haast onvrijwillig getrokken
op het pittoreske lemen huisje aan de
overzijde van de straat. Wijd en zijd heeft
het inmiddels bekendheid vergaard als
het Huisje Mostinckx. De schilderachtige
langgevelhoeve dankt haar naam aan de
naamgenoten Mostinckx die er tussen
1787-1980 waren gehuisvest. Niet één of
ander kasteel of landhuis, maar wel deze
eenvoudige landbouwerswoning beheerst
sinds enige tijd de regionale sensatiestatistieken als de meest gefotografeerde
vakwerkconstructie van het Pajottenland.

Volgens de talrijke toeristische passanten
die er van een deugddoend oponthoud
komen genieten, vindt het gebouwtje zelfs
geen gelijke in Vlaanderen. Het verbaast
dan ook niet dat een steeds groeiende
schare
kunstenaars
naar
Bodegem
komen afzakken om het peperkoeken
huisje in hun favoriete kunststijl te
vereeuwigen.
In 2000 redde de fusiegemeente Dilbeek
het historische bouwwerk van de afbraak.
Een zeldzame getuige van de traditionele
Pajottenlandse leembouw bleef hierdoor
voor het nageslacht bewaard.

Het Huisje Mostinckx in vogelvlucht
(foto Hans Van Droogenbroeck, zoon van Edgard).

Vanaf de 15e eeuw.

naar gelang de bron genoemd wordt naar
één van de twee beken die ter hoogte van
het dorpsplein samenlopen (nu ondergronds): hetzij de Plankenbeek (ook Zibbeek genoemd, namelijk naar de arm die
ontspringt in Schepdaal en samenloopt
met de Plankenbeek op de grens met
Itterbeek), hetzij de Zierebeek (ontspringt
eveneens in Schepdaal, maar komt langs
Honsem aangevloeid).
Het grondstuk nr. 13 wisselde doorheen
de tijd dikwijls van eigenaar en onderging
vele veranderingen. Van de oorspronkelijke oppervlakte van 242 roeden (76
are) bleef bij de laatste verkoop in 2000
uiteindelijk nog slechts 33 are over.

Het perceel waarop het Huisje Mostinckx
zou verrijzen, maakte begin 15e eeuw
deel uit van een groter grondstuk dat
toen nog onder meerdere bezitters was
verdeeld. Op de onderstaande kaart staat
het aangeduid als nr. 13. Het heeft dan
een eigenaardige veelhoekige vorm met
een grondoppervlakte van 242 roeden.
Het situeert zich bij de landmeting uit
1713 in het zuiden van het zogeheten
Block ten Daele (later het Block de Ro
genoemd). Ten noordoosten paalt het aan
de Kerkberg, namelijk net ter hoogte van
de trappen naar de dorpskerk. Ten
zuiden grenst het aan een kleine beek die

Detail uit de kaart ‘Block de Ro’ uit 1713
(RA Leuven, best. 51/2-8827)

Het Terrier van Bodegem vermeldt als
eerste bekende eigenaar bij de aanvang
van de 15e eeuw een zekere Merten de
Raet, gehuwd met Margriete Silverbergh.1 In 1436 wordt het goed omschreven als de stede geheeten Potymans
neven Jan Speeckaert hofstat ende metten
eynde aen het kerckhoff ende metten
anderen eynde aen den dries onder
Bodeghem.
Uit dit geheel werden 40 roeden afgesplitst ten voordele van Hendrick de
Ru[w]e en echtgenote Marie Vlemincx.
Naderhand worden de kinderen van dit
echtpaar voor de helft de nieuwe eige1

naars, terwijl de andere helft wordt
toegewezen aan Matthijs Mertens sone
Joes. Het gaat dan om het gedeelte van
het perceel nr. 13 dat ten noorden van de
Kerkwegel was gelegen, namelijk het
grondstuk dat in de loop van de 19e eeuw
bij het landgoed Storms zal worden
aangehecht.
De volgende eigenaars worden in het
Terrier als volgt opgelijst:
- Jan Viseers, sone Gielis, van
eender hofstat geheeten Potymans;
- de kinderen Hendrick de Neve alias
Brosus, een hofstat groot een
daghwandt;

RA Leuven, best. 51/2-801, fol. 130r.
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Laureys Opalfens voor Janne
Potemans van een hofstat geleghen
neven
Jan
sNeve,
gheheeten
Everaerts lochten, in deen zijde
ende de goeden Jan Viseers in
dander zijde;
Jooris van Bossuyt en Passchijne
Neve, bij coope 4 october 1462;
Gielis de Ru[w]e sone Brosus, bij
coope 13 junij 1470.

tusschen de goeden jans de custer smet
te beughem ende de kercke van Beughem
in deen zijde ende wouter speeckaerts
goeden in dander zijde metten eynde aen
het kerckhoff daer de straete tusschen
beyde gaet.
Dit reveleert dat Jan de Coster, smid te
Bodegem, het eigenaarschap had verworven van het geleeg bij den driessche
tusschen de goeden willem moernays in
deen zijde, gielis van den houten in
dander zijde, metten eynde aen de kercke
goeden van Beughem. Het betreft het
gedeelte ten westen van de Kerkwegel, dat
hij namelijk op 1 juni 1498 had aangekocht.
In de woning werd een smidse uitgebaat
(die zeker nog tot 1523 bestond), zodat
Jan de Coster bij de oudst gekende
bewoners van het Huisje Mostinckx mag
worden gerekend. Deze bevindingen
moeten vele andere auteurs corrigeren die
Jan Moernay van omstreeks 1556 als
eerste bewoner naar voren schuiven. Het
is zelfs niet uitgesloten dat er al veel
vroeger op dezelfde locatie bewoning
aanwezig was, zoals o.a. de vermelding
van de stede geheeten Potymans uit 1436
doet vermoeden.
Jan de Coster overleed waarschijnlijk
begin 1537, gezien zijn zoon Peeter de
Coster op 24 april van dat jaar als
eigenaar wordt uitgeloot onder de verzamelde erfgenamen. Het ons interesserende goed zal vervolgens overgaan op
zijn zoon Hendrick de Coster, gehuwd
met Anna sJongers.
Rond dezelfde tijd is aan de overkant van
de Kerkwegel ook Willem Moernay
overleden en treedt zijn weduwe Catlijne
Opalfens aan voor de volle eigendom. Bij
de aankoop van de Neercamme op 12
november 1556 door hun zoon Jan
Moernay,
gehuwd
met
Leysebeth
Goossens, de oudst gekende Bodegemse
brouwer, biedt hij zijn moederlijk erfdeel
aan als onderpand, een hofstede metten
huyse daerop staende metten boomgaerde
daeraene liggende … comende metten
eynde aende straete tegen tkerckhoff
metter eenre zijden aende goeden thomas
Speeckaerts ende metter andere zijden
aende goeden Peeter de custere.2

De nog steeds bestaande Kerkwegel aan de
achterzijde van het Huisje Mostinckx (in de
Atlas der Buurtwegen uit 1841 bekend als
Sentier n° 25), doorsnijdt het perceel 13
praktisch middendoor.
De Kerkwegel diende eeuwenlang als voetweg
tussen de parochiekerk en den gemeynen
driesch, het huidige dorpsplein.
(Tiendekaart van het Brusselse
Sint-Janshospitaal uit 1712).

Op 19 maart 1481 vallen de 40 roeden uit
het gedeelte aan de overzijde van de
Kerkwegel aan Amelrijcx Moernay en
echtgenote Geertruyt sNeve. Een andere
partij van 40 roeden gaat op 27 mei 1498
over op hun zoon Willem Moernay,
gehuwd met Catlijne Opalfens.
Uit de vaderlijke erflating zal de genoemde Willem Moernay de beide grondstukken in één hand verenigen: 80
roeden boogaerts … bij den kerckhove
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RA Leuven, best. 51/2-808, fol. 56v.

Het onderpand bij de lening van 14 januari 1568:
Ende sonderlinge een hofstadt metten huysen daer op staende ende sijnen anderen toebehoirten
gelegen inde voers[eyde] prochie van boedegem bijder kercken comende metten eenen eynde ten
kerckhove weert aen sheeren strate mette anderen eynde aen de moelenbeke tegen den Driesch
metter eender zijden aen de goeden der Erffgenaemen wijlen Thomaes Speeckaert metter andere
zijden aen de goeden der kercken van boedegem ende henrick de costere hem aldaer genoech
bewijst op der heeren in boedegem gerechtigen grontcheyns.

Zes jaar later, op 7 december 1562, gaat
Jan Moernay een lening aan bij het
echtpaar Jan van den Houte en Jacomijne Mechelmans en opnieuw dient het
hierboven vermelde goed als onderpand.
De eigendom was intussen uitgebreid tot
een half bunder (ongeveer 0,625 hectare)
en was bebouwd met een tweede huis.3
Op 14 januari 1568 gaat Moernay een
tweede lening aan, ditmaal bij Jan
Gestels (zie de foto hierboven als paleografische excursie).4
Weinig later moet Jan Moernay zijn overleden, vermits zijn weduwe Leysebeth
Goossens (met acht kinderen)5 de
nalatenschap op 21 maart 1571 van de
hand doet aan het echtpaar Cornelis
Schockaert (zoon van Philips) en
Johanna van Belle. Het verkochte goed
blijft nog belast op den commer van twee
zisteren roghs der kercken ende armen
van Boedegem, den Bonifanten in
Bruessele een zister roghs al ontquytbaer,
Janne van den houte een rente van zes
Rynsgulden tsiaers te quyten den pen-

ninck achthiene, wijlen Janne van den
Steene nu zijn kinderen twee Rynsgulden
erffelijck
te
quyten
den
penninck
achthiene, Janne Gestels een half mudde
roghs ende een halff mudde terwen te
quyten met vijftich Rynsgulden eens ende
voer een Jaergetijt omtrent twee stuvers
tsiaers aen de voorseyde kercken in
Boedegem anderhalffven ouden grooten.6
Een jaar later, op 9 april 1572, verkoopt
Hendrick de Coster aan het echtpaar
Schockaert een stuck erfs ende bogaerts
… daer een huys op staet ende dwelck de
voirscreven opdragere tsijnen prouffijte
afdoen mach ende moet alsoe tselve
gelegen is bij den driessche tusschen de
goeden Jans vanden houte in deen zijde
ende de goeden der voirscreven ontfangere
in dander commende boven tegen de
goeden die der kercken van Boedegem te
zijne plaegen ende nu zijn der Capelrije
van Ste Claes in boedegem ende metten
anderen eynde beneden tegen de beeke.
Op dit goed rustte een niet te kwijten last
van drie sister rogge aan juffrouw Cathelijne van Vrechem en een mudde rogge
aan Joes de clerck, kleermaker te Brussel,

3

RA Leuven, best. 51/2-808, fol. 230v.
RA Leuven, best. 51/2-808, fol. 317v.
5
De 8 kinderen waren: Jan, Merten, Pieter, Anthonis,
Cathelijne gehuwd met Jacop de Mesmaker, Lijsbeth,
Marie gehuwd met Jan de Ruwe, Barbele gehuwd met
Machiel Jacops.
4
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RA Leuven, best. 51/2-808, fol. 367r.

Glas-in-loodraam van de Pajottelandse glazenier Maurits Nevens (1929-2017).

Luchtopname van de Sint-Martinuskerk en het Huisje Mostinckx
(foto Hans Van Droogenbroeck, zoon van Edgard).
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éénmalig te voldoen ten bedrage van 50
Rijnsgulden. Verder nog 22 stuivers erfelijk te kwijten aan de weduwe van wijlen
Jan Speeckaert.7 Door deze aankoop legt
Cornelis Schockaert de hand op het
gehele perceel nr. 13, wellicht inbegrepen
de vroegere smidse van grootvader Jan de
Coster.

wijlen Jacques Cordiers.11 Op haar beurt
zal zij op 25 september 1620 de rente
cederen aan Judocus van Overstraeten,
schepen te Bodegem, gehuwd met Anna
Mertens. Beide renten waren bepand op
hetzelfde goed dat in 1620 wordt omschreven als eene gelege metten huyse
ende allen zijnen anderen toebehoirten
daerop staende dwelck eene smisse te
sijne plach metten gronde daertoe
behoirende gemeynlijck geheeten die
helle gestaen ende gelegen … tegen over
die neercamme aldaer aen de brugge.12
Noteer hier terloops dat het toponiem
Helle een eeuw later (ca. 1718) als huisnaam zal worden aangenomen.

In 1598 treden Peeter, Jan en Pauwel de
Coster, kinderen van wijlen Hendrick, als
nieuwe bezitters naar voren. Hoe het goed
opnieuw in de familie de Coster is teruggekomen, is evenwel niet duidelijk. Hoe
dan ook verkreeg Peeter op 20 juli van
zijn broer Pauwel een volmacht bij notaris
Geeraert vander Hofstadt. Enkele dagen
later, op 31 juli, verkoopt hij samen met
zijn broer Jan het geleeg daer een huys
mette woeninghe op staet, dwelck een
smisse te zijnen plach, … opten commere
van seven cappuynen tsiaers aen Joncker
Charles fourneau heere van cruyckenborch. De geïnteresseerde koper betrof de
Bodegemse brouwer Jan de Beer, zoon
van wijlen Gielis de Beer. Jan was getrouwd met Anna sCoesters (lees ‘de
Coster’), mogelijk een verwante van de
vorige bezitters.8

Langs Peeter de Raedt, zoon van Anthonis
en in navolging van zijn vader schepen te
Bodegem, gaat op 23 april 1622 het huis
geheten d’Oude Smisse over op de al
genoemde Judocus van Overstraeten.13
Hij werd ca. 1570 te Sint-Martens-Lennik
geboren in het gezin van Jan en Joanna
van Belle, weduwe van Jan van den
Steene. Op 28 januari 1597 huwt
Judocus in de Brusselse Sint-Michiel en
Sinte-Goedelekerk met Anna Mertens,
dochter van Philips en Margriet van
Merstraeten. Hun gezin werd gezegend
met tien kinderen.14
Judocus (Joos) van Overstraeten, bedrijvig als wijnhandelaar en als wijntavernier
in herberg De Kroon aan de Vismarkt te
Brussel, moet een welstellende burger
zijn geweest. Hij vergaart meerdere
bezittingen te Sint-Martens-Lennik, het
dorp waar de bakermat van het oude
Brabants geslacht zich op het Hof te
Overstraeten situeert. Ook te Bodegem
bezat hij meerdere goedgelegen woningen
en grondstukken. Zo verwerft hij op 27
april 1616 een hofstede metten huysen,
schueren, stallen … aende Tiendeschuere;
op 27 april 1617 een erf metten nieuwen
huyse … int personaet aen den smispoel;

De bierbrouwer blijft echter slechts vier
jaar in het bezit van het goed dat hij met
een gelijkluidende beschrijving op 27 juli
1602 van de hand doet aan Jan van
Schoere (zoon van Cornelis) en echtgenote Lijsbeth sKegels.9 Zij verkopen de
eigendom al op 17 maart 1604, meer
bepaald aan Anthonis de Raedt, gehuwd
met Lijsbeth Speeckaert. Deze Anthonis,
zoon van Peeter, staat bekend als koster
en schepen te Bodegem en zal in 1628
ook het aanpalende perceel aanschaffen,
dat we later kennen als het Landhuis
Storms. Ieder jaar diende er een erfelijke
rente van 6 Rijnsgulden betaald te
worden, te voldoen tegen Sint-Jansmis
(24 juni) aan de vroegere eigenaars Jan
de Beer en Anna sCoesters.10 De rente
wordt op 22 juni 1618 overgedragen aan
Elisabeth van Couwenberghe, weduwe

7
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RA Leuven, best. 51/2-810, fol. 635r.
RA Leuven, best. 51/2-810, fol. 701r.
13
RA Leuven, best. 51/2-811, fol. 731r.
14
De eerste vier kinderen zijn gedoopt in de SinteGoedelekerk en de volgende in de Kathelijnekerk:
Judocus (°9.11.1597), Petrus (°29.9.1599), Margaretha
(°26.12.1601), Margaretha (°1.6.1603), Mathias
(°25.10.1605),
Judocus
(°24.10.1607),
Anna
(°1.1.1610),
Judocus
(°28.12.1611),
Joannes
(°20.3.1614) en Joanna (°2.7.1616).
12

RA Leuven, best. 51/2-808, fol. 370v.
RA Leuven, best. 51/2-809, fol. 245v.
RA Leuven, best. 51/2-809, fol. 305r.
RA Leuven, best. 51/2-809, fol. 340r.
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op 25 september 1627 een hofstede
metten nieuwen huyse … wesende der
cueren van Boedegem hoffstadt; op 20
december 1627 nog een hofstede metten
huyse opden Cottemeerberch; op 9
november 1623 eene hoffstadt metten
huyse … ter plaetsen geheeten te Sibbeke.
Hij had ook landbouwgrond liggen op de
velden Steenberg, Langeveld, de Meere,
aan de Cottemerstraat, op Broeckcouter
en op Hertbempt.

de Bodegemse goederen. In de schepenakte worden deze omschreven als: sekere
hoffstadt off ghelege metten huyse daerop
staende, lochtinck, boomgaert, meerschken ende opstal daer aen wesende ende
alle sijne andere toebehoorten, groot drije
daghwanden … eertijdts gheheeten de
oude smisse ende nu de helle.
De kopers waren Peeter Huygh en
echtgenote Catharina Gillis die daarvoor
de som van duizend gulden in klinkende
munt neertellen. Isabella Sophie verklaart
hierop 200 gulden te hebben ontvangen
en over de resterende 800 gulden wordt
er beloofd deze binnen de maand te
volstorten.15

Na het overlijden van Judocus van Overstraeten (tussen 1637-1641) gaat de
Bodegemse nalatenschap op 7 september
1653 over op zijn dochter Anna van
Overstraeten. Deze was rond 1630 in het
huwelijk getreden met Jacobus Huens
(°Mechelen, 20 november 1595), zoon van
Guilliam Huens en Maria Collaerts,
voorname lieden uit het Mechelse stadspatriciaat. In het gezin werden vier
kinderen geboren, allen gedoopt in de
Mechelse Sint-Romboutskathedraal:
- Maria
(°10.6.1632;
†25.9.1685),
huwde op 1 augustus 1656 met
Joannes van Turnhout;
- Jacobus (°5.5.1637);
- Rumoldus (°27.7.1639; †11.3.1703);
- Sebastianus (°20.6.1642).

Over de periode Huens (die niet zelf het
agrarische bezit uitbaatten) zijn er twee
huurders bij naam gekend.
Jan van der Slachmolen contracteert in
1681. Hij trouwde te Bodegem op 22 juni
1669 met Maria van Overstraeten, mogelijk verwant aan de vroegere eigenaars.
Jan verzuimde echter meerdere jaren de
pacht te betalen en om dit op te lossen,
stelt hij de schuldeiser voor zijn vee en
landbouwmateriaal over te nemen. Hij
transporteert aan Sebastianus Huens
uiteindelijk 2 paarden, 6 koeien, 2 vaarzen, getuig, wagens, een ploeg, eggen en
alle andere mobiliaire effecten.16
De tweede gekende huurder van de
hofstede noemt Anthoen van den Beurre
(lees: van den Borre), namelijk afgaande
op een vermelding in het Metinghe Boeck
van het Brusselse Sint-Janshospitaal.17

Sebastianus Huens, licentiaat in de rechten en raadsheer bij de Soevereine Raad
van Brabant (vervolgens de Grote Raad
van Mechelen), aanvaardt de Bodegemse
familiegoederen bij het overlijden van zijn
vader op 13 januari 1678. Hij was
getrouwd met Isabella Catharina Sophie
die voorheen gehuwd was met Jeronimus
Lefebure (°Brussel, 5 mei 1642). Zij had
een zoon Paulus Josephus die intrad in
de Sint-Bernardusabdij bij Antwerpen.
Bij het overlijden van zijn vader neemt
Rumoldus Augustinus Huens het Bodegems goed in bezit, doch volgt spoedig in
de dood op 14 maart 1711. Aldus wordt
moeder Isabella in 1712 de universele
erfgename van haar zoon die ongehuwd
overleed. Isabella Sophie stapt voor de
derde maal in het huwelijksbootje, ditmaal met jonker Dominicus Ferdinandus
van Leemputte, licentiaat in de rechten,
van wie we vermoeden dat hij in de eerste
helft van 1718 het tijdelijke voor het
eeuwige verwisselde. Op 5 oktober van
dat jaar doet Isabella Sophie afstand van

Een correctie is hier op zijn plaats. De
beweringen als zou de Oude Smisse en De
Helle respectievelijk in 1598 en 1621 een
herberg zijn geweest, zijn immers uit de
lucht gegrepen en zien we verplicht naar
het Rijk der Verzinselen te verwijzen.
Zover we konden nagaan, maakt geen
enkel archiefstuk gewag van het bestaan
van een herberg. De Oude Smisse en De
Helle zijn eenvoudigweg huisnamen,
herinnerend aan de ondertussen verdwenen smidse uit de tijd van Jan de Coster
en zijn nazaten.
15

RA Leuven, best. 51/2-818, fol. 156r.
RA Leuven, best. 51/2-816, fol. 210r.
17
Brussel, Archief OCMW, Sint-Janshospitaal, best.
SJ 54, fol. 37.
16
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laten opmaken. Aan dochter Joanna, getrouwd met Franciscus vander Slaghmolen, schenken zij 725 gulden voor het
kopen van een woning. Dochter Anna, in
huwelijk met Anthoen van Cauwelaert,
ontvangt 530 gulden, Joannes 350,
Jacobus wegens sijne onnooselheydt 400
en ten slotte Judocus omme sijn slecht
gesicht 200 gulden.20 De verdeling van
deze aanzienlijke bedragen suggereert
natuurlijk dat het om een vermogende
familie gaat. De andere kinderen kregen
bovendien gelijke delen uit de overige
goederen, zowel roerend als onroerend.21
Het daaropvolgende jaar, op 27 augustus
1721, sterft de 58-jarige Catharina en nog
geen maand later, op 18 september, volgt
haar echtgenoot Peeter, amper 54 jaar
oud. Zoals het past voor lieden van hun
stand worden ze beide in de SintMartinuskerk begraven. De arduinen
grafsteen (1,71 m bij 1,00 m) kan men
nog steeds bewonderen achteraan in de
rechter zijbeuk.
Om aan de wens van hun ouders te
voldoen, leveren hun kinderen bij notariële akte van 12 maart 1722 de som van
100 gulden aan een jaarlijkse rente van 4
gulden en waarvoor als onderpand een
stuk land van 5 vierendelen wordt aangeboden. Tot lafenis der zielen van de
overledenen wordt er aan de pastoor 30
stuivers gelegateerd. De koster ontving 15
stuivers en de kerk 10 stuivers. Een
broodschenking ter waarde van 25
stuivers gaat naar de armen:
sullen aen den armen behoeftighe menschen uyt gedijlt worden in broodt op
den dach van het jaergetijde, als
wanneer den heer pastoor des sondaghs te vooren, sal hebben doen bidden voor de zielen van de aflijvighen.22

Kaart uit het Metingboek van
het Brusselse Sint-Janshospitaal (1708).

De periode Huygh.
Peeter Huygh (°Dilbeek, 27 maart 1667),
zoon van Franciscus en Maria Huyghe,
werd op 1 augustus 1688 te Dilbeek in de
echt verbonden met Catharina Gillis
(°Dilbeek, 16 maart 1663), dochter van
Joannes en Catharina Maes. In hun gezin
zagen zeven kinderen het levenslicht,
allen in Dilbeek gedoopt.18
Bij een openbare verkoop in 1719 wordt
Peeter als hooghste verdierder eigenaar
van een hofstede ter plaetse gheheeten ten
Streethem, een half dagwand groot.19
Ouder wordende en overdenckende der
menschelijcke Nature cranckheyt ende
datter nyet sekerder en is dan de doodt
trekken Peeter en Catharina op 14 oktober 1720 naar notaris Joannes van der
Elst te Wambeek om er een testament te

Na het afsterven van de ouders valt hun
hofstede op 24 juli 1725 ten deel aan
Maximiliaan Huygh, dit bij akte gepasseerd voor notaris C. E. Delcoor te Ternat.
20

RA Leuven, best. 51/2-833, niet gepagineerd (foto in
BKW-archief nr. 2016).
21
Door dit testament leggen de ouders ongewild de
kiem van een tweespalt die een halve eeuw later de
erfgenamen in twee kampen zal verdelen. Zie verder.
22
RA Leuven, best. 51/2-802. Idem in archief
kerkfabriek van Bodegem, Manuaal pastoor De Turck,
fol. 111.

18

Joanna (°8.5.1689), Joannes (°20.3.1691 en te
Bodegem op 16.10.1715 gehuwd met Maria Desmet),
Maximiliaan (°21.6.1693), Anna (°25.1.1696 en huwt te
Dilbeek op 6.7.1715 met Anthoen van Cauwelaert,
koster te Bodegem), Jacobus (°24.6.1700; †11.4.1768),
Judocus (°11.12.1702) en Catharina (°11.4.1705).
19
RA Leuven, best. 51/2-818, fol. 182v.
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Deze aanwinst zal de begunstigde op 8
februari 1727 in pand geven voor een
lening van 200 gulden. Hij herkent de
som ontvangen te hebben uit handen van
juffrouw Anna Louyse Grondoni, begijntje
op het Groot Begijnhof te Brussel.23 In
deze akte wordt de Kerkwegel, die loopt
van aan de beek naar de Kerkberg,
Winterwegh genoemd.

kinderen ontspruiten uit hun gemeenschap, allen te Bodegem geboren en
gedoopt.24 Maria Anna Amerijckx overlijdt
te Bodegem op 20 oktober 1751, haar
echtgenoot Maximiliaan op 4 juli 1762.
Met de akte van 13 juli 1765, gepasseerd
bij notaris J. C. Jacobin te Brussel,
verkopen de nog in leven zijnde kinderen
hun erfdeel, namelijk vier vijfdedeel van
een behuisde hofstede, 150 roeden groot,
gelegen aen den driesch … gemeynelijck
genoemt de helle aan hun broer Judocus
Huygh die daarvoor nog 600 gulden
moest opleggen.25 Deze Judocus trad te
Bodegem op 23 mei 1751 in het huwelijk
met Petronella Crabbe (°Sint-MartensLennik, 22 juni 1731), dochter van
Jacobus en Joanna van der Voorden.26
Om de aankoop te financieren wordt er op
7 september 1765 een schuldbrief
ondertekend waarbij Judocus bij zijn
broers en zusters een lening van 500
gulden aangaat met de verplichting jaarlijks een erfelijke rente te betalen van 20
gulden wisselgeld. De ouders van
Petronella staan borg en geven als
onderpand een hofstede van één dagwand
groot, inbegrepen een oplochtinge met de
boomen ende houtwasch daer op staende
gelegen onder de prochie van sinte
mertens lennicke op het gehuchte te
Sierenbeeck op het veldt genoemt
Eyghendom.27 Uit een transportbrief van 6
augustus 1781 blijkt dat er op die datum
al 250 gulden was afgelost.28
In 1769 fungeert vader Judocus als
kerksuisse (de persoon die instond voor
de ordehandhaving in de kerk). De

Grafsteen van het echtpaar Huygens-Gillis
in de kerk van Bodegem:
D.O.M.
Sepulture van den eersaemen Peeter Huygens
sterft 18 september 1721
ende van de eerbaere Catharine Gillis syne
huysvrouwe sterft 27 augustus 1721.
Dat ick nu ben sult gy haest syn.
Bidt voor de zielen.
(foto Luc De Cooman).

Antonia (°12.7.1723; †20.10.1723), Maria Anna
(°19.11.1724 en gehuwd met Guilliam Waeghemans),
Judocus (°18.2.1730), Joannes Baptist (°28.1.1733),
Petrus (°1.4.1735; †16.3.1736), Petronella (°11.2.1737
en gehuwd met Adriaen de Hertogh), Martinus
(°11.4.1740;
†12.10.1743),
Joannes
Philippus
(°10.3.1743; †9.11.1753) en Maria (°8.9.1746 en
gehuwd met Francis Oreys).
25
RA Leuven, best. 51/2-826, fol. 101r.
26
Te Bodegem worden in hun gezin tien kinderen
geboren: Joanna (°3.1.1753; †13.10.1753), Petronella
(°15.12.1754), Maria Anna (°22.10.1756), Jacobus
(°15.1.1759),
Joannes
Baptista
(°13.10.1761;
†19.1.1767), Joanna Maria (°29.7.1765), Joannes
(°13.5.1768),
Adrianus
(°22.5.1770),
Petrus
(°5.10.1773) en Judocus (°7.10.1776).
27
RA Leuven, best. 51/2-822, fol. 143r.
28
RA Leuven, best. 51/2-822, fol. 331r.
24

Maximiliaan Huygh trouwt te Bodegem op
25 januari 1722 met Maria Anna
Amerijckx (°Bodegem, 30.5.1701), dochter van Jacobus en Maria Desmet. Negen
23

RA Leuven, best. 51/2-819, fol. 53r.
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Kerkarmen betalen hem met vijf sister
koren om honden uit de kerk te verjagen,
evenals ter vergoeding van een andere
uitstaande schuld van 11 gulden.29 Vier
jaren later, in 1773, bekomt hij van
dezelfde Kerkarmen 3 gulden 15 stuivers
en 2 oorden voor een derde part van 1250
voet gezaagde houtpanelen.

en roepen op 28 april 1768 de hulp in
van de Brusselse notaris Marcelli om de
nietigheid van het testament te bekomen.
Zij verwijzen naar de bovenvermelde
ouderlijke nalatenschap waarbij zelfs de
ouders van Jacobus hem als onnoosel bestempelden en eisen dat de donatie van
geender weerde en is. Bovendien waren
de aanleggers van mening dat de ouders
zowel Jacobus als Judocus hebben gefavoriseerd, de ene om zijn krancksinnigheydt en de andere om zijn kranck
gesicht. Een tiental Bodegemnaren werden bereid gevonden om voor de schepenbank over de achterlijkheid van Jacobus
getuigenis af te leggen. Zo verklaarde
handtwercker Anthoen Hofmans dat hij in
1752 een huis huurde van Jacobus die
hij altijdt gekent heeft onnoosel te sijn en
daarom het pachtgeld in bewaring gaf aan
koster Jan Philippus van Vaerenbergh,
die eraan toevoegde dat het toch maer
eenen sot en was. Peeter van Humbeeck,
te Bodegem wonende in de herberg Die
drij Coninghen en in 1760 eveneens
huurder van genoemd huis op het
gehucht den Houck, getuigde over
Jacobus geheel onnoosel te sijn. Martinus
van Eede bevestgde dat hij onbequaem
was om sijne sinnen te bestieren. Zelfs
pastoor Hellemans doet zijn duit in het
zakje, doch bleef mild met te verklaren
dat hij ten minste halff onnoosel was en
hem jaarlijks met Pasen toch de communie gaf daar hij meende dat het con
geschieden sonder peryckel van oneerbiedigheydt ofte irreverentie aen het heylig
Sacrament. Deze verklaring werd door de
kinderen de Beys gezien als teken dat
Jacobus door de jaren enigszins bij
verstandt was gekomen en jaarlijks zoals
iedere normale mens zijn Pasen hield, net
zoals anderen die wel bij hun verstandt
zijn. Ten tijde van zijn begunstiging in het
ouderlijk testament was Jacobus 20 jaar
en nog minderjarig, terwijl hij bij zijn
eigen testament de leeftijd van 61 jaar
had bereikt.
Wij konden niet achterhalen of er een uitspraak volgde en of er een partij uiteindelijk in het gelijk werd gesteld.30

Volgende gebeurtenissen zijn beslist het
vermelden waard. Op 11 april 1768 sterft
namelijk Jacobus Huygh, derde zoon van
Peeter en Catharina Gillis en broeder van
Maximiliaan. Zoals zijn ouders wordt hij
in de parochiekerk begraven. Tot grote
verbazing van de erfgenamen had hij een
testament achtergelaten, opgemaakt op
19 december 1761 bij notaris Philippus
De Cuyper te Ternat, als volgt:
Jacobus Huygh, bejaerden Jonckman
… geeft bij donatie inter vivos ende met
wermerder handt uyt sonderlinghe
affectie jonste ende oock om hunne
Nerstigheydt ende Lieffde die sij altijdt
gedraghen hebben … aen ende ten
Behoeve van Jacobus, Peeter, Vincentius ende Jan de Beys … alle sijne
Goederen soo huyse Landen etta. ende
alle t’gene den Donatheur in Eygendom
besit onder de heerelijckheydt van
Bodeghem ende Dilbeke.
Van de gebeneficieerden werd als tegenprestatie verwacht dat zij de overledene:
Eerlijck sullen doen begraven in de
Kercke van Bodeghem met een Eerlijcke
uytvaert ende doen selebreren veertigh
missen van Requiem tot Laeffenisse
voor sijne ziele.
De begunstigden de Beys waren kinderen
van Jacobs overleden zuster Anna, bij wie
hij inwoonde. Na de dood van haar eerste
man, Anthoen van Cauwelaert (†26
oktober 1726), was zij te Bodegem op 8
januari 1727 hertrouwd met Cornelius de
Beys (†Bodegem, 15 september 1741).
Het stond echter in de sterren geschreven
dat het ongunstig uitvallende testament
met de familie Huygh op hommeles zou
uitdraaien. Acht zich benadeeld voelende
familieleden dagen de kinderen de Beys
dan ook voor de Bodegemse schepenbank
29

Een kerksuisse had als hondenslager de taak om
tijdens de misvieringen honden uit de kerk te
verwijderen, omdat zij met hun geblaf de erediensten
verstoorden.

30

RA Leuven, best. 51/2-833, ongepagineerd. In
archief BKW, foto nr. 1986.
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Terugkerend naar het gezin van Judocus
Huygh en Petronella Crabbe, overleed de
58-jarige vader Judocus op 7 maart 1788
te Bodegem. Drie maanden later, op 7
juni 1788, verkoopt zijn weduwe de op
haar goed staande hopast, omschreven
als een thimmerijgie van huys ofte
hopnast. Haar buurman, notaris Philips
De Cuyper (die woonde op het later zo
genoemde Landhuis Storms) regelt de
verkoop op volgende voorwaarde:
de vercoperse niet en sal moeten innestaen voor eenige schaede de welcke
soude connen voorvallen aen de
thimmerasie tsij in het uyt malcanderen
te doen ofte andersints, maer sal alle
het selve sijn ende blijven ten peryckel
van den cooper soo haest den proficiat
sal sijn gegeven.
Bovendien moet de hopast binnen de 14
dagen verwijderd worden. Verkoopaffiches
werden aangeplakt te Schepdaal, SintUlriks-Kapelle, Bodegem en Ternat. De
eerste bieder was Philippus Arnoldus Plas
van herberg De Catte, doch het hoogste
bod kwam van Jan Wermos uit GrootBijgaarden die 43 gulden en drie stuivers
neertelde.

Aan haar zoon Adrianus bevoordeelt zij
uyt consideratie van sijn acsedent ende
gebreck die hij is hebbende aen sijn
lichaam met de som van 50 gulden.
Verder geeft zij aan de overige kinderen
Adrianus, Joanna, Maria, Joannes, Peeter
en Judocus:
al haere meubelen, huysraet, koeyen,
hopstaecken, graenen geschuert als die
te velde sijn staende … de actien ende
credieten naer haer doodt te bevinden
ende dat voor hunnen getrouwen dienst
ende bijstandt die sij alreeden aen de
testatrice hebben gedaen.
Aan haar dochter Joanna Maria doneert
zij drij jaeren huere van haere behuysde
hofstede ende alle de landen de welcke sij
tegenwoordigh in tochte ofte in eygendom
is besittende. Haar zwager Francis Oreys
(uit Sint-Martens-Lennik) en Adriaan de
Hertogh (uit Ternat), echtgenoot van haar
tante Petronella Huygh, worden aangesteld als voogden over de minderjarige
kinderen. Zij krijgen de opdracht om na
haar overlijden de inventaris op te maken
van alle roerende en onroerende goederen
in de nalatenschap.31
Het bleef een raadsel waar en wanneer
Petronella is overleden. Uit het manuaal
van pastoor De Turck kan men afleiden
dat perceel nr. 13 in de familie Huygh is
gebleven. De jongste zoon Judocus bleef
namelijk tot in 1797 drie gulden betalen
aan de kerk. Nadien wordt de betalingen
door Petrus Mostinckx verricht.

De gekasseide Kerkwegel omstreeks 1978.

Een week later, op 14 juni 1788, trekt
Petronella Crabbe opnieuw de Kerkwegel
op om ten comptoere van dezelfde notaris
een testament te laten optekenen. Daarin
staat het volgende te lezen:
hebbende haere verstandt, memorie
ende vijff sinnen en een uytvaert wenst
met drij heeren ende drij gesonge
missen van requiem … ende ses
gelesen missen … tot laeffenisse van
haer ziele als voor de ziele van wijlen
haren gewesenen man.

Het Huisje Mostinckx op de Hollandse
kadasterkaart van Gullikers
(de percelen onderaan, nrs.166-167).

31

RA Leuven, Notariaat Vlaams-Brabant 882/556
nr.21, notaris Ph. De Cuyper (olim Brussel ARA,
Notariaat nr. 19996). Archief BKW, foto nr. 150 e.v.
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De periode Mostinckx.

jarige leeftijd overleden. Uit hun nalatenschap verkrijgt de jongste zoon Martinus
in 1848 de ouderlijke woning.

Vermoedelijk in 1798 kwam de eigendom
in het bezit van Petrus Mostinckx, wiens
nazaten het nog twee eeuwen in bezit
zullen houden en aldus hun naam voor
altijd aan het merkwaardige huisje
hebben weten te verbinden.
Petrus werd op 7 oktober 1773 te Ternat
geboren in het gezin van Antonius en
Anna Maria Borremans (deze laatste,
†Ternat, 10 april 1785). Hij trouwt te
Bodegem op 8 germinal van het republikeins jaar IX (29 maart 1801) met
Joanna Catharina De Leener (°Bodegem,
3 februari 1771), dochter van Philippus
en Joanna Maria Willems, weduwe van
Henricus Schoonjans die stierf op 24
december 1798. Na twee kinderen uit
haar eerste huwelijk, brengt Joanna met
Petrus nog zeven telgen ter wereld, allen
in Bodegem geboren.32

Martinus Mostinckx (°1810) stapt op 29
april 1843 in het huwelijksbootje met
Anna Maria Marissens (°Bodegem, 8
augustus 1816; †19 oktober 1887),
dochter van Antonius en Catharina
Blockerije. Uit de echtverbintenis komen
drie dochters en één zoon voort, allen te
Bodegem geboren.33 De enige zoon,
Ludovicus Leonardus (°1852), komt na de
dood van zijn vader (†4 juni 1893) in het
bezit van het huis en het aanpalende
grondstuk.

De Bodegemse dorpskern
in de Atlas der Buurtwegen uit 1841.

Korte tijd voor zijn overlijden op 29 oktober 1848 verkoopt Petrus het gedeelte van
zijn erf aan de overkant van de Kerkwegel, meer bepaald aan zijn buurman
graaf Florimond de Ficquelmont die aldus
zijn landgoed (het latere Landhuis Storms)
tot de huidige omvang weet uit te breiden.
Joanna, echtgenote van Petrus, was zes
jaar voordien, op 2 oktober 1842, op 71-

De gekasseide weg die deze foto van ca.1940
toont, is de Langebroekstraat. Deze straat
loopt grotendeels op de oever van de
dorpsbeek en fungeerde destijds als een
hoofdweg doorheen de gemeente, namelijk
voordat de Molenstraat en Stationsstraat
werden aangelegd.

32

Nog geen drie maand na haar huwelijk de tweeling
Joannes Baptist (°9.6.1801; †19.5.1813) en Elisabeth
(°9.6.1801; †11.6.1802), vervolgens Franciscus
(°18.5.1803), Maria Theresia (°24.9.1805; †6.5.1828),
Barbara (°16.9.1807; gehuwd te Bodegem op
25.10.1830 met Joannes Franciscus Van den Bosch),
Martinus (°17.5.1810) en Joanna Maria (°15.2.1813;
gehuwd te Bodegem op 30.10.1839 met Judocus
Cousin).

33

Catharina (°27.5.1844; te Bodegem gehuwd op
21.2.1870 met Joannes Franciscus van der Voorde),
Anna Maria (°2.1.1847; gehuwd op 19.5.1875 met
Joannes Franciscus De Valck), Barbara (°22.4.1848;
†19.2.1864) en Ludovicus Leonardus (°18.4.1852).
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Ludovicus Leonardus Mostinckx huwt
te Bodegem op 26 februari 1884 met
Anna Maria Van der Elst (°Dilbeek, 15
mei 1856), dochter van Leo en Joanna
Maria Van den Driesch. Weldra ontspruiten zes kinderen in het gezin.34
Vader Ludovicus verzekerde zich van een
lange herinnering door omstreeks 1900
de bakstenen schuur bij het lemen huisje
te laten aanbouwen. Hij overlijdt te
Bodegem op 3 januari 1918. Op 13 juni
1936 volgt zijn weduwe Anna Maria. Bij
de verdelingsakte van 24 november 1919,
opgetekend bij notaris Camille Marescaux
te Dilbeek, wordt dochter Sophia
aangeduid als de nieuwe eigenares van
het voorvaderlijk goed.

naar kende hem als Sjâlen Mostinckx (dus
niet met zijn eigenlijke naam De Pauw) en
zijn vrouw Sophia Mostinckx noemde
men doorgaans Fie van Sjâlen Mostinckx.

Sophia Mostinckx (°1891) wordt op 16
mei 1914 te Bodegem in de echt verbonden met Carolus De Pauw (°Dilbeek,
29.2.1892), zoon van Joannes en Theresia Mathilda Van Droogenbroeck. In het
bekende lemen hoevetje brengen zij acht
kinderen op de wereld.35
Carolus was eerst tewerkgesteld als
brouwersgast, maar ontpopte zich nadien
tot groentekweker (boerkoos), trots op de
vruchten die zijn tuin opleverde. In de
vijftiger jaren van vorige eeuw werd een
flink stuk van de vruchtbare grond
onteigend voor de aanleg van de nieuwe
Ternatbaan en het dorpsplein.
Om een centje bij te verdienen maakte
Carolus zich ook verdienstelijk als
kapper. Jarenlang fungeerde hij tevens
als
gemeenteraadslid.
Zijn
indrukwekkende verschijning en soms bazige
eigenheden bezorgden hem niet alleen
een gezagwekkende uitstraling, maar ook
de toenaam Kâizer. De gewone Bodegem-

Sjâlen toont fier de selderoogst aan de geburen
Theofiel en Frans Cordier en Louis Crabbe.
Staande op de tafel ziet men de jonge Jozef
Crabbe, latere echtgenoot van Celestine Van
der Voorde. De man met het kannetje lambiek
bleef tot dusver onbekend.

34

Hun 6 kinderen: Martinus (°12.10.1884), Maria
Leonia (°14.8.1886), Maria (°24.5.1888; †8.10.1889),
Sophia
(°25.7.1891),
Adolphus
(°29.1.1895;
†25.3.1895) en Maria (° 24.1.1898).
35
Hun 8 kinderen: Joannes Baptist (°25.5.1914; de dag
nadien overleden), Ludovicus Leonardus Albertus
(°14.2.1916; werd kleermaker en verloor een been in
een dorsmolen), Maria Leonia (°6.5.1918; alhier op
30.4.1947 gehuwd met Jacobus Emiel Van der Elst),
Franciscus Martinus (°16.8.1920; te Schepdaal op
5.5.1945 gehuwd met Joanna Peeters), Maria
(°12.1.1923; alhier op 21.5.1955 gehuwd met Petrus
Emiel Mahieu), Melania Augusta (°30.3.1924),
Theophilus Leonardus (°4.9.1927; †18.12.1927) en
Gustavus Augustinus (°25.2.1934; †26.4.1934).

Gouden huwelijksjubileum
van Sjâlen en Fie op 16 mei 1964.
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De 86-jarige Sjâlen beleefde op zondag 30
april 1978 de schrik van zijn leven toen in
de late namiddag boven het dorp een
wolkbreuk losbarstte. In een minimum
van tijd liep het hele dorpsplein onder
water dat al snel tot onder de vensterdorpels van het Huisje Mostinckx reikte.

zal haar nog negen jaren overleven.
Hoeveel uren heeft hij niet doorgebracht,
zittend op zijn stoel in de hoek bij de
voordeur, leunend op zijn wandelstok en
recht voor hem uitstarend, wellicht
mijmerend over het lange en gelukkige
samenzijn met zijn Fie. Dit beeld van deze
oude dorpsfiguur van het zuiverste ras
staat ingebrand in het geheugen van
inmiddels al bejaarde dorpsgenoten.

Huisje Mostinckx bij de overstroming
van 30 april 1978.
(foto Jozef Van den Bosch)

Buurtbewoners kwamen de oude man uit
zijn hachelijke situatie bevrijden. Met de
hulp van een tractor van een pientere
Schepdaalse landbouwer bracht men hem
naar de nabijgelegen herberg De Flink (op
de hoek met de Schepdaalstraat) waar hij
achter de warme Leuvense stoof de nacht
mocht doorbrengen.

Sjâlen Mostinckx zoals onze oudste
dorpsgenoten hem beslist nog herinneren.

Op de warme zomerdag van woensdag 2
juli 1980 nam de 88-jarige Carolus afscheid van zijn tijdelijke bestaan.
Het werd plotseling stil en verlaten op en
rondom het schilderachtige huisje.

Op donderdag 7 oktober 1971 verloor
Sjâlen zijn geliefde Fie die net de leeftijd
van 80 jaar had bereikt. De weduwnaar

Toestand tijdens de winter van 1979.
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Aquarel van de Oost-Vlaamse kunstenaar Herman Verbaere (1906-1993).

Pentekening van Steven (Stefan Wilsens) in de kranten van De Standaardgroep.
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Toestand op 19 augustus 1982.

oppervlakte van 28,35 are en deels als
hoeve onder de sectie C nr. 34c met een
oppervlakte van 4,70 are. De verkoop
geschiedde aan de forfaitaire prijs van
4.800.000 Fr.

De restauratie.
Op 23 oktober 1981 zou het Huisje Mostinckx bij Koninklijk Besluit worden beschermd. Er volgden evenwel nog vele
jaren leegstand die in totaal verval dreigden uit te monden. Pas op 11 maart 1996
werd het haast instortende huisje te koop
aangeboden. Bij de verkoopdag in café Bij
Koekeren, geleid door notaris Henri Van
Eeckhoudt, kwamen (zoals verwacht kon
worden) geen belangstellenden opdagen.
Gelukkig bevonden er zich onder onze
vroede gemeentevaderen enkele cultuur
minnende lieden met appreciatie voor het
historisch waardevol erfgoed en die de
onbaatzuchtigheid siert de eeuwenoude
woning van een onomkeerbaar verlies te
hebben behoed.
In 2000 werd het Huisje Mostinckx door
het gemeentebestuur onteigend. De akte
van verwerving van 29 mei 2000 werd
verleden in de prominente aanwezigheid
van de toenmalige burgemeester Stefaan
Platteau, al meer dan 40 jaar een voornaam lid van onze heemkring. Het goed
werd omschreven als een prachtig gelegen
landelijke
woning
met grote
tuin,
Dorpsplein 5. Het was gekadastreerd op
de wijk Blok de Roo, deels als warmoesgrond onder sectie C nr. 33f met een
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Voorlopige onderstutting en nooddakbedekking van het lemen huisje ca. 2008.

Het spreekwoordelijke langzame malen
van de administratieve molen maakte dat
de aanvaarding van het restauratiedossier nog jaren in beslag zou nemen.
Uiteindelijk werd het toch in april 2008
goedgekeurd onder Vlaams minister van
Financiën Dirk Van Mechelen.
De werken gingen van start in 2009. Het
mag gezegd dat de restauratie zeer professioneel en nauwgezet werd opgevat, met
onder meer de funderingsversterking van
het woongedeelte, wat uitspoeling van de
ondergrond door de aangrenzende beek
moet voorkomen. Het kostenplaatje van
de geslaagde, twee jaar durende onderneming zou uiteindelijk net geen 600.000
Euro belopen.
Bij de plechtige opening op zaterdag 10
september 2011 was vrijwel de hele
Bodegemse bevolking aanwezig. Enkele
maanden later, op zondag 1 april 2012,
werd het hoppemuseum in de schuur
geopend. Begin juli 2011 maakte Vlaams
minister Geert Bourgeois de vijf laureaten
van de Vlaamse Monumentenprijs 2012
bekend. Het Huisje Mostinckx deelde in de
prijzen, omdat de restauratie van de langgevelhoeve als een voorbeeld van goed
bestuur werd aangezien. Dankzij de

gedetailleerde opmeting, het gebruik van
oorspronkelijke materialen en de inzet
van ambachtelijke technieken heeft men
dit gebouw van de teloorgang kunnen
redden. Elke laureaat kreeg 2.500 Euro
toegekend.

Omstreeks 1939
(foto uit Touring Club de Belgique).
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De bestuursleden van de Bodegemse heemkring BKW die tijdens de heuglijke
Open Deurdag van 21 oktober 2012 het Huisje Mostinckx openhielden.
Meer daarover in de reportage op:
https://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/mostinckx.php

Nawoord.

Liefde die zich bouwkundig veruitwendigt
in het eeuwenoude vakwerk, maar ook in
de tentoonstelling van huisraad en landbouwalaam van de gewone man uit de
dagen van weleer.

Het behoud van het streekeigen karakter
en de cultuurhistorische waarde van het
eenvoudige Huisje Mostinckx werd nagestreefd, opdat het in de eerste plaats de
komende generaties zou bekoren, begeesteren en ten goede komen, al was het
maar om onze jeugd de kans te bieden
even weg te dromen van het jachtige en
drukke leven in steeds helsere tijden.
Op dit gelukzalige plekje, in de nabijheid
van de eeuwenoude dorpskerk met spitse
vieringtoren, kan men nog de sfeer van
vroeger inademen en de liefde ontdekken
voor eigen haard en heem.

Onze stichter-voorzitter Gilbert Romeyns,
dichtte het in 1978 aandoenlijk poëtisch
in zijn Torenlied dat hij componeerde ter
gelegenheid van het Jaar van het Dorp:
Stille schoonheid allerwegen,
ongekunsteld warm en goed …
Edgard Van Droogenbroeck

Secretaris heemkring BKW
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Het interieur van het Huisje Mostinckx
(foto’s Luc De Cooman)
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De relatief ruime woonkamer met centraal de Leuvense stoof
(foto Luc De Cooman).

Lijst der grondbezitters op de locatie van het Huisje Mostinckx.
Tijdens de 15e eeuw (ca. 1400-1498):
1.
Merten de Raet en Margriete Silverbergh, ca. 1400-1436.
2.
Hendrick de Ru[w]e en Marie Vlemincx; Matthijs Mertens, 1436-1450.
3.
Families Jan Viseers (1450); Hendrick de Neve; Laureys Opalfens; Jooris van Bossuyt en
Passchijne sNeve cit.1462; Gielis de Ru[w]e cit.1470.
4.
Amelrijcx Moernay en Geertruyt sNeve; Willem Moernay en Catlijne Opalfens, 1470-1498.
Periode de Coster (1498-1556):
5.
Jan de Coster, 1498-1537.
6.
Peeter de Coster, 1537-1556.
7.
Hendrick en Anna de Coster-sJongers, 1556.
Periode 1556-1622:
8.
Jan en Lijsebeth Moernay-Goossens, 1556-1571.
9.
Cornelis Schockaert en Johanna van Belle, 1571-1598.
10. Peeter, Jan en Pauwel de Coster, zonen van Hendrick, 1598.
11. Jan de Beer en Anna sCoesters, 1598-1602.
12. Jan van Schoere en Lijsbeth sKegels, 1602-1604.
13. Anthonis de Raedt en Lijsbeth Speeckaert, 1604-?.
14. Peeter de Raedt, zoon van Anthonis, cit.1622.
Families van Overstraeten en Huens (1622-1718):
15. Joos van Overstraeten en Anna Mertens, 1622-1653.
16. Jacobus Huens en Anna van Overstraeten, 1653-1678.
17. Sebastianus Huens en Isabella Catharina Sophie, vanaf 1678.
18. Rumoldus Augustinus Huens, zoon van Sebastianus (†1711).
19. Isabella Catharina Sophie, 1711-1718.
Naamgenoten Huygh (1718-1797):
20. Peeter Huygh en Catharina Gillis, 1718-1725.
21. Maximiliaen Huygh en Maria Anna Amerijckx, 1725-1765.
22. Judocus Huygh en Petronella Crabbe, 1765-1797.
Naamgenoten Mostinckx (1797-2000):
23. Petrus Mostinckx en Joanna Catharina De Leener, 1797-1848.
24. Martinus Mostinckx en Anna Maria Marissens, 1848-1893.
25. Ludovicus Mostinckx en Anna Maria Van der Elst, 1893-1919.
26. Carolus De Pauw en Sophia Mostinckx, 1919-1980.
27. De kinderen De Pauw-Mostinckx, 1980-2000.
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