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DE OMGEVING VAN LONDERZEEL OMSTREEKS 1700-1725 

 

Het werk van Cornelius Van Gestel uit 1725 

Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel 

 

 
In de derde aflevering van de reeks over omliggende gemeenten en parochies bestuderen we wat Van Gestel 

over Merchtem en Opwijk geschreven heeft. Ook hier hebben we geprobeerd van het Latijn uit het boek van 

1725 én van het Latijn van de geciteerde documenten (uit 1108!) een verstaanbare en leesbare tekst te maken. 

Uiteraard zijn ook nu op- en aanmerkingen altijd welkom.  

 

 

 



 151 

MERCHTEM 

 

Merchtem, stad (gemeente) (1) en hoofdplaats van de prefectuur met die naam, (gelegen) 

tussen Dendermonde en Brussel, waar het drie mijlen van verwijderd ligt. Reeds vóór de jaren 

500 wordt het (= Merchtem) geteld onder de meer aanzienlijke (bekende, beroemde) steden 

van Brabant (en) J.B. Gramaye (2) beweert dat het zijn oorkonden voorzag van een zegel 

waarop een oud legerkamp (vesting) te zien is. 

 

Het (Merchtem dus) heeft een wekelijkse markt op woensdag (3); het omvat 1600 bunders 

grond. Het was en is het vermogen (bezit) van verscheidene edellieden, maar de eer van de 

hoogste rechtspraak bekwam Petrus Pipenpoy (4) in 1563 van de koning; van hen (= de 

genoemde edelen?) kocht Emanuel de Lalaing, markgraaf van Renthy (5) ze (= de jurisdictie 

of rechtspraak) in het jaar 1599 en daarna ging ze terug naar de vorst. 

 

Ten jare 1626 bleef het (opnieuw Merchtem dus) verpand aan Theodorus vander Laen, 

raadslid van de stad Mechelen (6). Daarna kwam het aan Alexander vander Laen en de zijnen, 

van wie Joannes van Eelen en Anna van Eelen het in 1687 verwierven door openbare 

verkoop. Na hun dood volgde Michael Josephus Peeters genoemd van Eelen zijn oom, de 

voornoemde Joannes van Eelen, op en voegde er zijn investituur aan toe in het jaar 1714 (en 

nam ook zijn ambt over.) Hij is de huidige heerser (machthebber) van deze stad. Zo hebben 

we het overgenomen uit de Codex van het Feodaal Hof van het hertogdom Brabant. 

 

Eertijds stond hier in de buurt van de parochiekerk een mooi kasteel van de machthebbers, 

maar het ging ten onder door de wederwaardigheden van oorlogen en gewelddaden in benarde 

tijden (door de tand des tijds?); alleen de plaats en de wallen blijven ervan over. 

 

In deze gemeente bezit de markies de Spinola (= Genua) een prachtig cijnshof (in de volkstaal 

Laethof) met grote bezittingen van land en de eraan verbonden prerogatieven (voorrechten), 

in de volkstaal Het Hof ten Houte. Ook de abdij van Affligem bezit hier een cijnshof, evenals 

D. Pirreman & D. vander Veken ( 7). 

 

Wat godsdienstzaken betreft: de kerk vereert als beschermheilige Sint-Pieter, hoofd van de 

apostelen. De aartsbisschop van dit diocees oefent het beschermheerschap uit onder het recht 

van de abdij van Affligem, welke abdij ook het betere deel van de tienden geniet samen met 

de pastoor, ieder beschikt over zijn deel van de tienden. 

 

Ook bloeit in deze parochie de verering van Sint-Antonius, voor wie een altaar opgericht is en 

aan hem toegewijd en daarboven een schilderij van deze heilige door de zeer beroemde 

schilder Gaspar de Craeyer (8). 

 

Niet ver van de parochiekerk staat de kapel van de H. Maagd Maria, in de volkstaal Spelt 

genoemd, waarin een kapelanie (gevestigd is) met de verplichting van drie missen per week. 

 

In deze gemeente werd eertijds een gasthuis gesticht waarvan de ruïnes, de bouwvallen en het 

kerkhof vandaag nog steeds te zien zijn. Met de instemming van Matthias Hovius, 

aartsbisschop van Mechelen (9), gingen de goederen van dat gasthuis in het begin van de 17
de
 

eeuw naar de armentafel (10) van deze plaats. 
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OPWIJK 

 

Opwijk, dorp van het rechtsgebied Dendermonde en een heerlijkheid die vandaag (nu) en van 

oudsher behoort aan zijn vorst, nl. de graaf van Vlaanderen. Van Dendermonde is het (dorp) 

één en een halve mijl verwijderd, twee mijl van Aalst en drie en een halve van Brussel. 

 

Dit dorp is van een zeer grote uitgestrektheid, het strekt zich uit tot de grens met Brabant; het 

bevat immers 113 bunders land en het maakt een tiende (het tiende deel) en een weinig meer 

uit van het rechtsgebied Dendermonde; het bevat wijken, in de volkstaal gehuchten, zeven in 

getal, te weten: Waaienberg, Mansteen, Droeshout, Nijverseel, Het Eikske, De Klei enz. 

 

De kerk vereert als patroonheilige de heilige Paulus, apostel van de heidenen; deze kerk 

maakt zich (is) bezienswaardig om haar schoonheid, schitterende kostbaarheden (gewaden?), 

goed klinkende klokken en smaakvolle schilderijen. Het beschermheerschap komt toe aan het 

Kapittel van Dendermonde door een schenking van Odardus of Odon, bisschop van Kamerijk, 

(11) in 1108, zoals blijkt uit deze oorkonde. 

 

In de naam van de Heilige en Ondeelbare Drie-eenheid, amen. Odardus, bij de gratie Gods 

bisschop van Kamerijk, voor het heil van mijn ziel en van mijn voorgangers, omwille van de 

grote toewijding aan de kerk van vrouwe Adelwijde, eerbiedwaardige echtgenote van 

Remigius van Dendermonde, en omwille van allerlei smeekbeden (smeekbeden in allerlei 

vormen, op allerlei manieren, daarom ook: voortdurende smeekbeden) van de kanunniken van 

Dendermonde, verklaren we hen op gezag van God en van onszelf zelfstandig 

(=onafhankelijk) van iedere persoon en van alle(rlei) plagerijen (kwellingen) van het volk en 

verlenen wij aan de kanunniken van haar (=Adelwijde?) kerk de canonieke vrijheid: we staan 

toe dat de deken die de zorg draagt voor de kanunniken die daar God dienen, de macht zal 

hebben om boosdoeners (= zij die de kerk kwaad berokkenen) te excommuniceren. In zoverre 

evenwel dat dezelfde kerk ter herinnering aan (het verkrijgen van) de vrijheid, jaarlijks drie 

“solidos” van de munt van Dendermonde (?) betaalt aan de deken van Brussel voor onze 

behoeften. 

De twee kerkaltaren (=kerken) van Opwijk en Lebbek van de kerk van Dendermonde (staat 

hier voor het grotere geheel, nl. het rechtsgebied Dendermonde), namelijk de kerk van de H. 

Drievuldigheid en die van de H. Christiana, heb ik de canonieke vrijheid toevertrouwd alleen 

maar om de gebouwen of de uitrusting (gewaden?) van de kerk te bewaren. Zonder afbreuk te 

doen aan wat ten deel valt aan de bisschop moeten daar priesters aangesteld worden door de 

deken en de kanunniken en die priesters moeten aan ons of aan onze helpers voorgesteld 

(aangeboden) worden om die zorg op zich te nemen. 

Ook bevestigen wij de eigendommen van voornoemde kerk wat betreft velden, bossen, weiden 

in Wieze, in Moorsel, in Gevergem (12), met alle bezitsrecht over grond en bos, vrij en 

onbelast, uitsluitend ten bate (ten voordele) van de kanunniken. 

Bovendien beslissen wij dat al wat door wie ook aan grond, bos, weiland of aan andere 

bezittingen aan voornoemde kerk wordt aangeboden of later (in de toekomst, eventueel) 

aangeboden zou worden, op alle mogelijke wijzen (alleszins) tot nut (ten behoeve van) de 

kanunniken zou blijven en bewaard worden. Opdat deze goederen niet aan de vergetelheid 

overgelaten zouden worden, voorzien wij ze met de voorstelling van ons zegel en opdat ze 

door niemand geschonden zouden worden, beschermen wij ze op gezag van God en van 

onszelf op straffe van vervloeking (=de kerkban). Van deze bevestiging zijn de getuigen: 

Handtekening van Rodolfus, aartsdiaken, 

Handt. Van Anselmus, aartsdiaken, 

H. van Everardus, aartsdiaken,  
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H. van Sigardus, deken,  

H. van Lambertus, onderdeken,  

H. van Lambertus, kanunnik van de H. Maria,  

H. van Gerardus, kanunnik, 

H. van Marcellinus, kanunnik. 

Gedaan in het jaar 1108 sinds de menswording van de Heer (=na Christus), door de eerste 

uitvaardiging (?) in het derde jaar van voornoemde bisschop. Heilwens en eer aan alle 

christenen. 

 

De tienden worden ongeveer in drie verdeeld, waarvan één derde toekomt aan de pastoor en 

de overige twee derden aan het voornoemde kapittel. 

 

De cisterciënzerinnenabdij van Zwijveke (13) in de stad Dendermonde heeft daar ook een 

zeker deel van de tienden. D. Lindanus (14) vermeldt in zijn “Dendermonde” boek II 

hoofdstuk VI pagina 124 hoe Margareta, meesteres van Dendermonde, als ongehuwde aan 

voornoemde abdij in 1232 alles naliet wat ze bezat in Opwijk, zowel aan tienden als aan 

grondbezit. Er zijn ook verscheidene andere kleine tienden, te weten de kapelanieën van de H. 

Maria en van de H. Paulus die een klein deel hebben. 
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Voetnoten 

 

1. municipium: een van oorsprong niet-Romeine stad, waarvan de inwoners het Romeinse burgerrecht 

hebben gekregen en een eigen bestuur hebben onder toezicht van Rome; uiteraard heeft het woord 

municipium deze betekenis niet meer in de 17
de
 of 18

de
 eeuw, maar betekent het gewoon “stad” of 

“gemeente”. 

2. J.B. Gramayus, verlatijnste naam van Jean-Baptiste Gramaye (1579-1635), eerste geschiedschrijver 

van Geraardsbergen (schreef “Gerardimontium Oppidum” – vertaald: de vesting Geraardsbergen – 

uitgegeven in 1611; ook de auteur van o.a. Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae, Brussel, 1610 

(reeds vermeld bij de tekst over Meise). De verwijzing naar zijn werk over “Bruxella” laat ons 

vermoeden dat dit werk over Brussel een onderdeel is van voornoemd werk over de oude geschiedenis 

van het zeer illustere hertogdom Brabant. Als dat niet zo is, dan is het werk over Bruxella ons niet 

bekend. 

3. diebus Mercurii: betekent letterlijk “op de dagen toegewijd aan Mercurius”, vergelijk met woensdag in 

het Frans (mercredi) en andere Romaanse talen, waar de sporen van Mercurius nog herkenbaar zijn. 

4. Petrus Pipenpoy: de Brabantse adellijke familie (de) Pipenpoy is nauw verbonden met Brussel, 

Blaasveld, Merchtem enz.  

5. Emanuel Filibert de Lalaing, meestal Montigny genoemd, baron van Montigny, behoorde tot de hoge 

adel in Hoogstraten en speelde een belangrijke rol in de Spaanse strijd om de Nederlanden (streed aan 

de zijde van Farnese); vanwege Hoogstraten vermoeden we dat Renthy hier staat voor Retie in de 

Noorderkempen (en vertalen we ook “markgraaf”.) 

6. Raadslid of Lid van de Grote Raad? 

7. cijnshof: pachthof, vaak behorend aan de adel (D. staat voor dominus, heer) of aan kloosters of abdijen 

(b.v. Affligem, zie voetnoot 6 bij Buggenhout) 

8. Gaspar de Craeyer: Antwerpse schilder (geboren te Antwerpen 1584, andere bronnen 1582; overleden 

te Gent in 1669); leerling van Raphaël Coxcie in Brussel en beïnvloed door zijn tijdgenoot Rubens; 

verbleef enige tijd in Spanje en van 1664 tot zijn dood in Gent; schilderijen over heel Vlaanderen, maar 

ook in Engeland (b.v. De Kruisiging inde kerk van Stow-on-the-Wold in Gloucestershire). 

9. Matthias Hovius (1542-1620), aartsbisschop van Mechelen van 1595 tot 1620; was tegelijk abt van de 

abdij van Affligem. 

10. armentafel: zowat de voorloper van het huidige OCMW 

11. Odardus of Odo was bisschop van Kamerijk tot aan zijn dood in 1113. 

12. Gheverghem of Gevergem is een gehucht van Moorsel (Oost-Vlaanderen). 

13. Zwijveke: oude plaatsnaam (Zwijvekekouter) in Dendermonde, eigenlijk was de naam Sueviacum of 

Zwijveke de oudste benaming voor het huidige Sint-Gillis; op de plaats waar ooit het 

cisterciënzerinnenklooster was, bestaat thans nog de parochie Onze-Lieve-Vrouw-van-Zwijveke. 

14. D. Lindanus: verlatijnste naam voor David van der Linden, raadspensionaris, geschiedschrijver en 

dichter uit Dendermonde 

 

AANWINSTEN IN  HET ARCHIEF 
In augustus werden volgende afgedrukte versies van  nieuwe bestanden op onze website in het 

archief ter beschikking gesteld. 

1.Dopen, Huwelijken en Begrafenissen voor Groot-Wolverten of Impde, Meuzegen, Rossem 

en Wolvertem. 

2.Nieuwe verbeterde versie van Oud-Londerzeel: Dopen en Doopheffers, Huwelijken en 

Getuigen, Begrafenissen. Deze laatste versie werd in bruikleen ook overgemaakt  aan GOB-

Londerzeel en kan daar tijdens de openingsuren van de GOB geconsulteerd worden. 

PALEOGRAFIE IN HET GILDENHUIS 
De reeks werknamiddagen voor paleografie gaat verder, steeds de eerste maandag van de 

maand, onder leiding van Walter Swinnen. 

Data:  3.10.2005, 7.11.2005 en 8.12.2005 telkens van 14u tot 16u. 

Plaats: Gildenhuis, Gildenstraat 21 1840 Londerzeel, steeds in zaal C met uitzondering voor 

3.10,2005  dan in zaal 2. 

Contactadres: GHK-Londerzeel vzw, Daalkouter 2, 1840 Londerzeel 

Tel.: 052/300363. E-mail: fransvranckaert@pandora.be 


