UIT DE DORPSGESCHIEDENISSEN VAN C. VAN GESTEL
Deel 1 - Londerzeel voor 1725
Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel

In het jaar 1725 verscheen in ’s-Gravenhage een lijvig en fraai geïllustreerd boekwerk over de
kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. De auteur ervan was Cornelius
Van Gestel, priester en ijverig historicus. Verder in dit artikel zal blijken hoe hij met veel toewijding
alles noteerde wat er toen te noteren viel over de steden en dorpen van het aartsbisdom.
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GODSDIENSTIGE EN WERELDLIJKE
GESCHIEDENIS
VAN HET AARTSBISDOM MECHELEN;
Of

BESCHRIJVING VAN HET AARTSDIOCEES
Alsook
VAN DE STEDEN, VESTINGEN, DORPEN, HEERLIJKHEDEN,
KLOOSTERS EN KASTELEN ERVAN;

ONDERVERDEELD IN 11 DECANATEN;
met grafschriften van de gezagsdragers (Heren),
uit kloosterarchieven, met ingevoegd oorkonden van de vorsten,
en geverifieerd door bezoeken aan de plaatsen.
Opgezocht met ijver en toewijding

Van (door) CORNELIUS VAN GESTEL,
Pastoor in Westrem in het graafschap Aalst.
Met kopergravures.

EERSTE DEEL.
’s-Gravenhage,
bij CHRISTIAAN VAN LOM, boekverkoper (boekdrukker).
1725

CORNELIUS VAN GESTEL
Geboren te Mechelen op 8 december 1658
Eenvoudig en deugdzaam man
Geleerde onderzoeker van de vaderlandse geschiedenis
Om hem voornamelijk te belasten met het in orde brengen van de
Geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen
Vanaf 1685 in Munte en dan 1688 in Westrem
Parochies in Vlaanderen onder de dekenij Oordegem
ijverige herder
daarna van 1726 kanunnik van de collegiale kerk van
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen
Gestorven op 19 januari 1748
Op de leeftijd van 90 jaar en in het 66ste jaar van zijn priesterschap
Ter nagedachtenis aan zijn vriend zorgde G.D. de Azevedo, pr., ervoor dat
de afbeelding getekend en gegraveerd werd;
Is. Ioffroy tekende het beeld

Ant. Opdebeeck maakte de gravure
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Van Gestel schreef alles bijeen in het Latijn, ongeveer twintig eeuwen de officiële taal van de
Kerk, maar in het Latijn zoals het in de 17de - begin 18de eeuw gebruikt werd, wat soms enige
moeilijkheden oplevert om de tekst juist te begrijpen en te vertalen.
Uit dit rijke werk willen we voor de lezers van ons tijdschrift een aantal bladzijden kopiëren
en vertalen: de Latijnse teksten aan de linkse kant en de vertaling (met gebreken of hiaten)
aan de rechtse kant. Op die manier zullen we een beeld krijgen van Londerzeel, Malderen en
Steenhuffel, maar ook van Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Wolvertem, Liezele, Lippelo en
andere plaatsen in die periode.
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Vooraf een belangrijke opmerking over het aartsbisdom Mechelen.
Het aartsbisdom Mechelen was opgericht in 1559. Op het ogenblik dat het werk van C. Van
Gestel verscheen (1725), was de aartsbisschop (sinds 1716) – kardinaal (sinds 1719) van
Mechelen Thomas Philippus de Alsatia de Boussu. Het aartsbisdom besloeg een groter gebied
dan nu het geval is. Bij het begin van de 18de eeuw maakte een lange reeks steden en dorpen
deel uit van het bisdom, zich uitstrekkend van Diest en Tienen over Aalst tot Ninove en
Geraardsbergen. Het is wellicht interessant om deze lijst even van naderbij te bekijken in zijn
oorspronkelijke versie (taal en drukwijze leveren hier niet te veel problemen op):

Vertalingen
Omnia & fingula Oppida, Castra, Pagos, Villas & loca infrascripta.; videlicet: Alle en
afzonderlijke (versterkte) steden, vestingen, dorpen, landhuizen en plaatsen, hieronder
beschreven.; namelijk Mechelen, enz...
Urbes ac pagi Dioecesis Mechliniensis: steden en dorpen van het bisdom Mechelen.
Appendix sub Mechlinia: aanhangsel onder Mechelen.
Abbatia Virgininum Ordinis Cisterciensis: nonnenabdij van de orde der Cisterciensers.
Appendices de Werchter: afhankelijkheden van Werchter.
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Vertaling van Latijnse termen op deze en voorgaande bladzijden:
Monasterium Virginum Carmelitanarum: klooster van de karmelietessen.
Prope: dichtbij, bijna.
Ordinis cistersiensis: van de cisterciënzer(innen)orde.
Praemonstratentium: van de premonstratenzers.
Benedictinorum/-arum: van de benedictijnen, benedictinessen.
Canonicorum Regularium: van de reguliere kanunniken.
Lege: volgens de wet (of officieel).
Sive: of(wel).
Fuit olim capella…nunc diruta: er was eertijds een kapel…nu afgebroken (verwoest).
Id est: dit is.
Locus mihi ignotus: deze plaats is me onbekend.
Vulgo: over ’t algemeen; hier: in de volkstaal.
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Verklaring van een aantal Latijnse termen op de voorgaande bladzijden:
Archiepiscopatus: heeft betrekking op het ambt van aartsbisschop.
Archi-dioecesis: heeft betrekking op het ambtsgebied, het aartsbisdom.
Toparcha: gezagsdrager = heer, hoofd van een dominium of heerlijkheid.
Ex Principum diplomatibus:
princeps: vorst.
diploma: oorkonde (of officieel document).
Comitatus Alostani:
Comitatus/comes: graafschap/graaf; verwijst naar de wereldlijke macht
Decanatus: verwijst naar de kerkelijke macht of bestuursinrichting.
Eruditus (ook Nl. erudiet): geleerd, onderlegd.
Indagator (van indagare): onderzoeken, onderzoeker.
pbr = presbyter: priester (Nl. afkorting pr.)
Ecclesia colleg.: collegiale kerk: een kerk bediend door een college van kanunniken, maar
zonder bisschopszetel.
Delineavit: schetste, tekende - Sculpsit: beeldhouwde, beitelde, graveerde
Nog een belangrijke opmerking over de Romeinse kalender.
Cornelius Van Gestel gebruikt nog vaak de Romeinse kalender, wat soms verwarrend
overkomt en voor ongeoefende lezers onbegrijpelijk is. Daarom een woordje uitleg:
Voor de Romeinen en voor wie later de Romeinse kalender gebruikte, was de maand verdeeld
in fasen, de Romeinen telden niet van de eerste tot de eenendertigste dag:
- De Kalendae was de eerste dag van de maand.
- De Nonae viel op de vijfde dag, behalve in maart, mei, juli en oktober, dan viel hij op de zevende.
- De Idus viel op de dertiende dag, behalve in dezelfde lange maanden, dan viel hij op de vijftiende.

Alle data werden teruggerekend vanaf een van deze drie fasen en bij het aantal getelde dagen
werd de dag van de fase meegerekend.
Als b.v. 5 januari de Nonae was, zou 4 januari de dag vóór de Nonae zijn (pridie Nonae) en 3
januari drie dagen vóór de Nonae. De Romeinen schreven het zo op:
3 januari
4 januari
5 januari

AD III Non Ian
pridie Non Ian
Non Ian

(AD of a.d. = ante diem, vóór de dag; de hele term betekent letterlijk: de derde dag vóór de
Nonae van januari)
Toegepast op de biografische gegevens van Cornelius Van Gestel:
Nascitur
Werd geboren op
Obiit
Stierf op

VI Idus Dec.
6 dagen voor 13 december (13 meegeteld) = 8 december
XIV Kal Feb
14 dagen voor 1 februari (1 feb. meegerekend) = 19 januari

MDCLVII
1658
MDCCXLVIII
1748

Nu kunnen we beginnen met het bestuderen van de teksten over Londerzeel (in dit nummer), Malderen
(in het volgend nummer), Steenhuffel en andere plaatsen (in het daarop volgend nummer van dit
tijdschrift).
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LONDERZEEL
Op ongeveer drie mijlen (derde mijlpaal) van Mechelen, onder de prefectuur van Grimbergen,
eigendom toebehorend aan de Nassaus vanaf de dood van Willem III, de grote Britse koning
in het jaar 1702, onzeker aan wie van de Nassaus het nu juist toekomt.
Opvallend (opmerkelijk) en heel bevolkt dorp, waarin eertijds een nobele ambtswoning was
van de heer van Nassau, waarvan bouwvallen en ruïnes bezichtigd worden (= te zien zijn)
recht tegenover de kerk, in de volksmond de Borcht genoemd, welke ambtswoning tijdens de
Belgische troebelen met de grond gelijkgemaakt werd.
Op dezelfde plaats is de ambtswoning (de verblijfplaats) te zien van de heer N. van Deutegem
1
en van N. Vander Vecken 2
De kerk vereert als patroonheilige de martelaar van Christus de heilige Kristoffel, onder het
beschermheerschap van de aartsbisschop van Mechelen en de rechtsbevoegdheid van de abdij
van Affligem. Deze abdij ontvangt drie vierden van de tienden van het westelijke gebied, de
rest de pastoor zelf; van het andere deel ontvangt deze abdij de helft; van de resterende helft
ontvangt de pastoor één derde en het overige D. de Coninck.
De kapelanij van de H. Maria 3 is in 1650 verbonden met het pastoorsambt, ze heeft de
opdracht zeven missen op te dragen per vijftien dagen 4.
Binnen de grenzen van dit dorp is een zeer grote kapel van het H. Kruis des Heren, genoemd
Berg van Calvarie, op precies dezelfde afstand van de parochiekerk als die berg met dezelfde
naam van Jeruzalem verwijderd was en daartussen staan staties waarin de mysteries van het
lijden tentoongesteld worden; in de kapel worden de relikwieën van het H. Kruis vereerd en er
is daar een grote volkstoeloop op vrijdagen.
In de afgelopen eeuw hebben in deze parochie pastorale dienst verricht meerdere opvallende
en door geleerdheid aanzienlijke mannen, onder hen Simon Servatius, dr. in de theologie van
de universiteit van Leuven, Matthias Rosmer, plebaan van de metropolitane kerk 5 van SintRombout te Mechelen, die daar zijn leven volbracht in het jaar 1684. En Cornelius Nuyts,
pastoor en deken van de collegiale kerk 6 van Sint-Martinus van Aalst, er gestorven in het jaar
1723.

In het volgende nummer wordt de veel uitgebreidere tekst
over Malderen
gekopieerd en besproken.

1

Bedoeld is: van Doetinghem van het Drietorenkasteel of van Ursene.
cfr. geschiedenis van het Schaliënhuis.
3
Kapelanij: een stichting in geld of goederen tot het doen lezen van zielmissen in een bepaalde kapel (vaak
horend bij een parochie en bestemd voor het onderhoud van de geestelijken of behorend bij een kasteel).
4
Lees: twee weken.
5
metropolitane kerk: aartsbisschoppelijke kerk, kerk van de aartsbisschop die aan het hoofd staat van een
kerkprovincie (in ons geval Mechelen); collegiale kerk: kerk die door een kapittel van kanunniken wordt bediend
en geen bisschopszetel heeft, b.v. de collegiale van Lier
6
collegiale kerk: kerk die door een kapittel van kanunniken wordt bediend en geen bisschopszetel heeft, b.v. de
collegiale van Lier.
2
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