Kennismaken met
GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VAN LONDERZEEL V.Z.W.
Hoe het begon….
In september 1983 liet Hendrik Sarens de wateringen en de grote vijver van de Bogaarden,
de site van het oude “Oudenhoven” ruimen. Frans Van Bellingen, voorzitter van Verbond
voor Heemkunde Vlaams-Brabant, en Flor De Smedt, voorzitter van Ascania brachten
samen met Frans Vranckaert een bezoek aan de site. Van Bellingen vond een scherf
aardewerk uit de 16e eeuw.
Er werd van gedachten gewisseld met Marcel Slachmuylders, die zich reeds enige tijd in de
geschiedenis van Londerzeel verdiepte,…en er werd besloten om met de kameraden van
zaterdagsmiddags de put van “Peer April” opnieuw te zoeken. De werken vingen aan op de
zaterdag voor de septemberkermis van Londerzeel. Ascania, Hendrik Sarens en Louis
Cloots staken een hand toe.. en ‘s avond was de waterput op het kleine eiland gevonden.
Het gevolg van de werken en het enthousiasme waren de aanleiding tot de verkennende
gesprekken, die uitmonden in de stichting van de heemkring.

De werken konden starten…
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De put in losse zandsteenstructuur gemaakt lag bloot en was opnieuw gereinigd.
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De Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel werd op initiatief van Marcel
Slachmuylders en Frans Vranckaert opgericht als “Oudheidkundige en Geschiedkundige
Kring Groot-Londerzeel” op 8 juni 1984. Op de stichtingsvergadering waren tien personen
aanwezig: Stani Cornelis, Frans De Boeck, Frans Geeroms, Mark Geeroms, Marcel
Slachmuylders, Marcel Van Doren, Renaat Van Doren, Eddy Van Riet, Alfred Van Schel
en Frans Vranckaert.
Van in het begin werd Frans Vranckaert als voorzitter aangesteld en Alfred Van Schel als
secretaris.

De stichters.
Vrijwel onmiddellijk vonden nieuwe leden de weg naar de Kring (Chris Aerts, Peter
Cooremans, Bert Declercq, Frans Meskens, Fons Moeyersons, Herman Taelemans, Willy
Van Ingelgem, Alfons Verdickt, Joanna Vertonghen)

Een uitbreiding.
Spoedig bleek dat genoeg publiceerbaar materiaal ter beschikking was om een tijdschrift op
te starten: vanaf 1986 verscheen het driemaandelijks tijdschrift van de Kring die
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ondertussen ook zijn huidige naam kreeg. Het eerste nummer werd op een persconferentie
in de Brandweerkazerne voorgesteld op 10 januari 1986.
Naast de geregelde publicatie van het tijdschrift hielden de leden van de Kring zich in de
eerste jaren vooral bezig met intensief lees- en studiewerk, o.a. om een aantal
klasseringsdossiers te vervolledigen, en ook met het geregeld naar buiten treden om de
Kring kenbaar te maken bij het publiek, o.a. bij de opening van de nieuwe bibliotheek in
Steenhuffel en op Sint-Jozef, de opendeurdag van de bibliotheek in het Centrum en de
Davidsfondsboekenbeurs in Malderen.
De activiteiten groeiden langzamerhand: medewerking aan tentoonstellingen, o.a. in
Steenhuffel (Leireken) en in Malderen (De Molenbeek bekeken vanuit 12 invalshoeken,
door Leefmilieu Malderen); publicatie van kaarten (van J. Van Acoleyen), voordrachten
(o.a. door M. Gillisjans over de stamboom van de familie Gillisjans alias van Pullewouwe
1300-1986 en door Marcel Slachmuylders over Londerzeelse toponymie), opstarten van het
project Diepensteyn...

Toponymie in Londerzeel door Marcel Slachmuylders..
Toen de Kring op 19 november 1994 in de Lode Meeuszaal van de Muziekacademie tijdens
een academische zitting zijn 10-jarig bestaan vierde, kon reeds teruggeblikt worden op een
brede waaier van activiteiten:
* Uittekenen van de drie kaarten van Jan van Acoleyen op een zelfde schaal (Londerzeel
1709-1710), Steenhuffel (1699) en Malderen (1717) door Peter Cooremans (gebruikt op
diverse tentoonstellingen)
* Vergadering met geïnteresseerden over Romeinse Heirwegen in onze regio met
diaprojectie en uitleg door Charles Léva en J. Huss van het Interdisciplinair Centrum voor
Luchtverkenning (met aanwezigen uit de wijde regio, van Kester tot Bornem)
* Deelneming aan diverse Openmonumentendagen (tentoonstelling “Het landschap
meervoudig bekeken”; wedstrijd over bomen als monumenten met stand op Herbodin;
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Expo kaarten Van Acoleyen

Coevoetmolen OMD

Coevoetmolen OMD.
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opendeurdag op Koevoetmolen; verscheidene tentoonstellingen van “Oude gereedschappen
en technieken”; 100 jaar Godshuis; vervoer in Leireken; patrimonium van de SintAmanduskerk; opendeurdag in het park van het kasteel Groenhof)

Groenhof OMD
* Uitwerken van principeaanvraag aan de Koning Boudewijnstichting voor de restauratie
en verlegging van de Kruisweg
* Causerie over het geslacht Marselaer door B. Walckiers
* Voordracht tot rangschikking van Koevoetmolen en Diepensteynmolen als monument
(met gunstig gevolg)

Kasteel Groenhof OMD
* Tussenkomst voor het behoud van de wallen op Hendolf
* Tussenkomst in verband met het dossier De Burcht
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De abdijsite van Ename.
* Bezoek aan de opgravingssite te Ename en het Provinciaal Museum te Velzeke
* Bezoek aan het Paleis Het Loo nabij Amersfoort in Nederland

* Organisatie van een cursus Familiekunde voor beginners in Londerzeel
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* Organisatie van een cursus Oud Schrift
* Overdracht van de parochieregisters van Londerzeel aan de Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek en uitgave van “Aanvullingen op de Klappers van Londerzeel”
* Voorstelling in samenwerking met het V.V.F.-Brabant van het “Alfabetisch repertorium
van de families te Malderen tussen 1599 en 1850”, uitgewerkt door F. Verberckmoes
* Opgravingen op Diepensteyn en opvolgen van de werken teneinde sporen te vinden uit het
verleden - causerie over Diepensteyn voor belangstellenden

Nulniveau van donjonvloer, op achtergrond kasteelvleugel.

Opgraving van de grote toegangsbrug naar kasteel.
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Causerie over Diepensteyn in Leireken.
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Overhandiging van gedenkboek tijdens bezoek aan werf door premier J.-L. Dehaene.

De kern van het neerhof.

De funderingen van het neerhof.
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* Bezoek aan het A.A.M. en aan het Stadsarchief te Mechelen
* Tentoonstelling van de verzameling Fons Moeyersons en Frans Meskens 14/15-4-1994

* Medewerking aan “Gids voor Vlaanderen” (uitgave VTB-KB-Lannoo)
* “Langs Vlaamse Wegen - Londerzeel”: uitstippeling van een wandelpad en inhuldiging
daarvan
* Medewerking aan de tentoonstelling van de oude misgewaden van de Sint-Kristoffelkerk
(afkomstig uit de abdij van Roosendael)
* Inventaris van het kerkarchief van de St.-Genovevakerk van Steenhuffel door Alfons
Willemans
* Hulp aan leerlingen en studenten van alle leeftijden bij het voorbereiden van werken en
thesissen en in het algemeen ter beschikking staan van al wie iets zoekt in verband met de
geschiedenis van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel...
Tijdens de viering van 19 november 1994 sprak Dr. Hist. Jaak Ockeley auteur van “De
Gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het Aartsbisdom Mechelen” over “Ziekenzorg in
West-Brabant (16e tot 19e eeuw - regio Mechelen, Vilvoorde, Asse, Dendermonde)

Burgemeester Lieve Eeckelaers.

Dr. Hist. Jaak Ockeley.
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Sedert 1994 hebben de leden van de Geschied- en Heemkundige Kring niet stilgezeten en
heeft de Kring diverse activiteiten op het getouw gezet:
* Medewerking aan geleide bezoeken aan Diepensteyn (tijdens de restauratiewerken - in
samenwerking met Leireken v.z.w. en Brouwerij Palm) en publicatie van een Gedenkboek
ter gelegenheid van het werkbezoek van premier J.-L. Dehaene aan Diepensteyn
* Publicatie van “Vlaamsche harten, Vlaamsche tongen”, een verhandeling over de
Londerzeelse afdeling van het A.K.V.S. door Roger Aerts
* Deelname aan de Internationale Wedstrijd Henri Ford European Conservation Awards
1995 met twee onderwerpen: “Project misgewaden uit 1516, verblijvend in de St.Kristoffelkerk van Londerzeel” en “Project restauratie brandgeschilderde ramen uit het
begin van de 16e eeuw in de St.-Genovevakerk te Steenhuffel”
* Publicatie van een speciaal themanummer naar aanleiding van 125 jaar parochie SintJozef Londerzeel
* Organisatie van een activiteitendag “Heemkunde in Londerzeel” op kasteel Diepensteyn
16 en 17 november 1996

Jachthoornblazers The Greenfields uit Londerzeel.

Openingstoespraak

En nu wachten op het volk.
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Zichten van de activiteiten op Heemkunde in Londerzeel 1996
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Einde reeks over Heemkunde in Londerzeel 1996
* Medewerking aan de Monumentendag 1996 onder het thema “Licht en kleur”
(kerkgebouwen van Steenhuffel en van Sint-Jozef)

Reliekhouder van de Martelaren van Gorkum,
de H. Joannes Nepomucenus, de H. Rumoldus
En de H. Bonifacius, verworven in 1784 door
Pastoor Van den Eynde.
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Glasraam O.-L-.V. van 7 Weeën

Glasraam de H. Drievuldigheid
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Relikwie H.Genoveva
1723

Hoofdaltaar met schilderij van
Gaspar De Craeyer (1584-1669)

Zijaltaren van de kerk 2005
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Relikwie v. Carolus
Borromeus 1723

De sacristie

Lambrisering in het hoogkoor

* Diavoorstelling en voordracht door Prof. Marc Waelkens over zijn opgravingswerk in
Sagalassos (in samenwerking met Cultuurdienst Londerzeel e.a.)

* Uitgave van “Kroniek van Londerzeel” door Marcel Slachmuylders en voorstelling van
het boek
* Publicatie van een speciaal themanummer “80 jaar na De Grote Oorlog 1914-1918”;
actie rond militaire begraafplaatsen; vertelnamiddagen voor de zesde leerjaren van de
basisscholen;
medewerking
aan
tentoonstellingen
in
samenwerking
met
Vakantiegenoegens en met het Gemeentebestuur bij de officiële herdenking van
11.11.1998...)
* herdenking van de Slag van Londerzeel d.d. 29.09.1914 op 04.10.1998 en herdenking van
de Slag van Londerzeel (4 oktober 1998 - met een delegatie van het 12de Linie Prins
Leopold o.l.v. Lt.-Kol. SBH Patrick Dave en Nationaal Voorzitter van de Vriendenkring van
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het 12de Linie Kol. N. Babette en met een afvaardiging van het 13de Linie; bezoek aan het
slagveld en aan de monumenten.

De groep van 04.10.1998.

Het monument met gedenksteen op de Blauwenhoek.
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Monument op Neerhavert t.n.v. 12e Linie -29.09.1914.
Van rechts naar links: Korpscommandat Luitenant-Kolonel SBH P. DAVE,
Kolenel e.r. N. BABETTE, Voorzitter van Nat. Vriendenkring van 12e Linie Prins Leopold
Kapitein LEFEBVRE, Hoofd-Koporaal PIRON bij herdenking 04.10.1998.
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Eerbetuigingen aan verschillende monumenten en
op het militair kerkhof van Willebroek bij de graven van het 12e Linie.

Ondertekenen van het Guldenboek van Londerzeel door
Kolonel N. Babette
Luitenant-Kolonel P. Dave.

* Actie rond veldkapellen, volksdevotie en cultureel erfgoed
* Studie rond de vermaarde glasramen van de kerk van Steenhuffel
* Medewerking aan de facsimile-uitgave van het kaartboek “Abdijgoederen in het Land
van Grimbergen 1699”
* Studie rond en medewerking aan de “Atlas van de relicten van de traditionele
landschappen” in de provincie Vlaams-Brabant
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* Uitgave van het boek “De Grote Oorlog in de regio Londerzeel” door Louis De Bondt en
Francis Hallemans, voorstelling van het boek met voordrachten en tentoonstelling

1998

1999

Deze indrukwekkende greep uit de talrijke activiteiten van de Kring illustreert wat de
medewerkers gepoogd hebben te betekenen voor de kennis van Londerzeel en de brede
regio. Niet te verwonderen dat er nog een aantal projecten voor de toekomst voorzien zijn,
o.a.
* Werken aan de oprichting van een gemeentelijke architectuurcommissie, die zich kan
bezighouden met adviesverlening op het vlak van Monumentenzorg, Dorps- en
Landschapsgezichten.
* Organisatie als gastheemkring van de gouwdag van het Verbond voor Heemkunde,
afdeling Vlaams-Brabant op 21 mei 2000 met referaten, rondrit door Londerzeel en geleide
bezoeken...
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De vier sprekers tijdens academisch gedeelte:
M. Wynants, J. Verheyden, M. De Meulenaer, H. Vannoppen.

De overhandiging van de Oorkonde door Voorzitter M. Wynants aan de Heemkring.

Langs het Drietorenkasteel van de Spoelberch naar de Bergkapel.
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De Bergkapel.

Marcel Slachmuylders vertelt over de geschiedenis van het ontstaan en de bouw van de
bergkapel met de kruisweg.

De voortuin van kasteel Groenhoven met op de achtergrond links de stal van de Peneranda.
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Parkgezichten

Een reportage over Groenhoven ons aangeboden door de eigenaar zelf.
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Het 19e eeuws kasteel … en het 21e eeuws gerestaureerd.

Bezoek aan Kasteel Diepensteyn en zijn stoeterij van het Brabants trekpaard.
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Kasteelzicht, stoeterij, wagens en stalmeester.
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* Organisatie van
Gemeentebestuur)

een

initiatiecursus

Genealogie (in samenwerking met het

* Jozef Verheyden en de heemkring op zoek naar Marselaer. De impact van de familie
Marselaer op onze parochies en op de regio. Opzoekingen i.v.m. de familie van Almaras en
het verband met de kerk van Steenhuffel. Op zoek naar de crypten in de kerk.

St.- Genovevakerk van Steenhuffel.

Op zoek naar graven en crypten in de kerk van Steenhuffel
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Jozef Verheyden ondekt in het Fonds de le Faille nieuwe gegevens over de glasramen in de
kerk van Steenhuffel (periode 1593). Nota’s van Adriaen van Marselaer.
Belangrijke conclusie: de glasramen, die vandaag in de kerk staan, zijn daar later dan hun
aanmaakdatum geplaatst.
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* Medewerking aan “Herinneringen aan herinneringen”- funeraire cultuur in beeld
(VCM-oktober 2000).
* Uitgave van meerdere bundels

* OMD 2004 met twee thema’s: “Architectuur …rond 1900 in Londerzeel –Centrum” en
rond merkwaardige bomen een fietsroute onder de benaming “Van nature … een
monument”.

* Aanpassing van de vereniging aan de nieuwe vzw – wetgeving en wijziging van bestuur
naar inhoud en personen.
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* De heemkring bouwt sinds 2000 een volledig archief uit in de Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek van 1840 Londerzeel, Molenstraat 5. De 1é en de 3é zaterdag van de maand
kan het archief onder begeleiding geconsulteerd worden.
* In de daarop volgende jaren wordt vooral het genealogisch archief uitgebouwd. Werken
worden aangemaakt en aangekocht. Kopieën van akten voor verschillende parochies
worden verworven. Contacten met auteurs werden afgesloten.
* Tentoonstelling rond kerkelijke kunstschatten in GOB-Londerzeel.
* Met de regelmaat van een klok werden cursussen oud schrift ingericht. Na de “studie der
bronnen” , verzorgd door Gust Van Auwenis en Jan Caluwaerts, kregen wij een initiatie in
het “oud schrift” en sindsdien werkt de werkgroep “paleografie” reeds haar tweede jaar.
Beide projecten worden begeleid door Walter Swinnen
* De website van de Heemkring wordt in dezelfde periode uitgebouwd. Nieuw apparatuur
wordt aangekocht om een betere presentatie naar de toekomst te kunnen verzorgen.

Eerste blad website van Geschied- en Heemkundige kring van Londerzeel v.z.w.
* 2004 was een belangrijk jaar. Gans het archief werd geïnventariseerd. Nieuwe praktische
inventarissen worden aangemaakt.
* Plannen om registers van de Burgerlijke Stand Londerzeel (vóór 1900) voor de drie
deelgemeenten te klapperen naderen rond de Erfgoeddag 17.04.2005 hun realisatie. De
klappers en deze bestanden kan iedereen raadplegen o.a. op de website van de Heemkring.
Meerdere linken, o.a. langs de website van de gemeente Londerzeel leiden u naar uw doel.
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* De Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel hoopt met dit werk nog lang te
kunnen verdergaan. Nieuwe actieve leden - ook jonge mensen met belangstelling voor
archeologie, familiekunde, geschiedenis van de regio in het algemeen, folklore en
volksgebruiken, alles wat kan bijdragen tot de kennis van het verleden - zijn van harte
welkom. Zij kunnen met de activiteiten van de heemkring kennismaken in het tijdschrift.

* Een laatste punt waar de heemkring meer en meer het accent op legt is het ijveren van
het behoud van het onroerend en het roerend erfgoed. Wanneer wij echter 20 jaar
geschiedenis doorlopen, dan stellen wij vast dat zeer vele waardevolle gebouwen,
monumenten en merkwaardige bomen verdwenen zijn. Is het misschien daarom dat de
officiële culturele organisaties van het Vlaamse Gewest de laatste jaren zoveel de nadruk
leggen op het behoud en verzorgen van het patrimonium in al zijn facetten? Sommigen
denken dat dit inhoud dat men overal “Bokrijk-en”gaat maken. Niets is minder waar.
* Een ambitieus programma? Dat kan en dat mag… en vele handen maken het werk licht
en enthousiasme doet wonderen.
Londerzeel, april 2005.
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