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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 het vierde artikel in deze jaargang komt Puurs aan de beurt. We hopen de lezers in en buiten Londerzeel met 

deze reeks een genoegen gedaan te hebben. Voor op- en aanmerkingen blijven we met dank ontvankelijk. 
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Puurs, in de oude tijd Puderse, een aangenaam dorp met veel inwoners en van een ontzaglijke 

uitgestrektheid, onder de prefectuur (1) van Kapelle en gelegen in Klein-Brabant, in de 

volkstaal Smal-Brabant genoemd. 

 

Deze heerlijkheid was vroeger van de benedictijnenabdij van de heilige Cornelius van Juda 

nabij Aken (2). Nadien verwierf Godfried van Perwez (3) door een koopakte deze heerlijkheid 

van Raqualdus, abt van deze plaats (4). Zijn weduwe (d.i. de weduwe van Godfried van 

Perwez) Felicitas, vrouwe van Hoboken, droeg ze door verkoopakte (5) over aan de abt en het 

klooster van de heilige Bernardus aan de Schelde (6), met alle rechten, grondbezittingen, 

rekeningen …(3 woorden niet vertaald, zie voetnoot 7) … en de andere goederen die ze op die 

plaats bezat. De verkoopakten hiervan vermeldt C. Butkens in zijn Probationes Trophaeis 

Brabanticis pagina 230 (8) en ook A. Miraeus (9) in Not. Eccl. Belg. hoofdstuk 196 waarvan 

dit de bewoordingen zijn. 

 

Aan allen die deze statuten (oorkonden) zullen lezen (inkijken, onderzoeken), (wenst) 

Felicitas, genoemd (genaamd) Perweis (= van Perwez), vrouw van Hoboken, als weduwe van 

Godfried van Perweis achtergebleven, heil. Het weze u allen bekend dat wij de goederen die 

we van de abt en het convent (de abdij) van de heilige Cornelius van Juda op rechtmatige 

wijze hebben verworven op het grondgebied van Puderse, verkocht hebben aan de abt en het 

convent van de cisterciënzerabdij van Sint-Bernardus. Gedaan in het jaar 1278. 

 

Voornoemde vrouwe gaf bovendien aan deze abdij haar volledige tienden die ze in dit dorp 

bezat, en derhalve wordt ze terecht geteld bij de stichters van deze abdij. Voornoemde abdij 

bezit in dit dorp grote landgoederen en zeer veel prachtige (10) goederen (landgoederen of 

landhuizen?) 

 

De kerk, die zeer opvallend is, vereert als beschermheilige de heilige Petrus, hoofd der 

apostelen. Het beschermheerschap van de pastorale zorg komt toe (behoort) aan de 

aartsbisschop van Mechelen evenals aan de abt van Affligem (11).  

 

De tienden worden in drie verdeeld; twee derden komen toe aan de voornoemde Sint-

Bernardusabdij, het overige derde aan de genoemde abdij van Affligem. Van voornoemde 

tienden wordt jaarlijks aan de pastoor een passend bedrag van 500 florijnen betaald (12). 

 

 

Binnen de grenzen van dit dorp in het gehucht Kalfort stond sinds mensenheugenis een 

gasthuis waarvan heden nog het woonhuis en de (bij)gebouwen bestaan. Het huis wordt 

bewoond door de kapelaan die daar ook de goddelijke diensten opdraagt in een opmerkelijke 

kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, aangrenzend aan dit gasthuis en volgens onze 

herinnering op diezelfde plaats gebouwd. De kapelaan is verplicht tot vijf missen per week. 

Naar deze kapel is er een plechtige bedevaart vooral op de zondag na Onze-Lieve-Vrouw-

Hemelvaart gedurende acht dagen en ook gedurende het hele jaar. Ze wordt hoofdzakelijk 

voor koortslijders bezocht. Door wie echter en wanneer dit gasthuis gesticht en gebouwd is, 

hebben we tot hier toe niet kunnen achterhalen (13). 

 

De goederen en het vermogen (cijnsrecht) van dit gasthuis zijn bijeengebracht uit (de 

bezittingen van) de overleden monialen (vrouwelijke religieuzen) bij het begin van de 17
de
 

eeuw en vielen onder een bepaalde belasting ten deel aan het aartsbisschoppelijk seminarie 

van Mechelen. 
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Op de grens van dit dorp op de grenslijn met Vlaanderen, naar Bornem en Sint-Amands toe, 

ligt de heerlijkheid Oppuurs, van de prefectuur Merchtem; deze heerlijkheid behoorde eertijds 

tot het vermogen van de familie Vander Meeren, van wie Walburgis vander Aa het (= 

vermogen) (of: ze = heerlijkheid), haar (= de familie Vander Meeren) door het (ge)recht (door 

een beslissing van het gerecht?) ontnomen, verwierf. Walburgis vander Aa was de dochter 

van Philippus en Clara de Barres, die (= Walburgis!) de heerlijkheid door haar huwelijk met 

Judocus Snoy aan deze aanbracht, in welke familie (Snoy dus) ze heden nog steeds blijft. Ten 

gunste van Joannes Carolus Snoy werd de heerlijkheid in 1664 door de Spaanse koning Filips 

IV tot baronie verheven (15).  

 

Ook binnen de grenzen van dit dorp ligt het gehucht Eikevliet, waar een kapel staat die 

toegewijd is aan de heilige Lambertus en die door een kapelaan bediend wordt die er de 

goddelijke diensten uitvoert; niet ver daarvandaan bezit voornoemde abdij van Sint-Bernardus 

een bezienswaardig kasteel dat Coolhem genoemd wordt, met een landhuis en talrijke 

grondbezittingen eraan verbonden; dit kasteel bewoonden de religieuzen van deze abdij toen 

hun hele abdij door zekere (bepaalde) goddeloze daden in 1582 in de as werd gelegd. Ten 

gevolge daarvan vormden ze dit kasteel om tot een klooster en ze bleven hier tot het jaar 

1616, toen ze terugkeerden naar de betreurenswaardige ruïnes van hun klooster. Er is in dit 

kasteel een kapel van de heilige Bernardus, waarin heilige relikwieën van hem bewaard en 

door een grote toeloop van (massa) mensen vereerd worden, vooral op de feestdag van deze 

heilige. 

 
(1) Bij de vorige teksten is het woord prefectuur al verklaard, het betreft een gerechtelijke omschrijving. 

Dat Kapelle samen met Ramsdonk één rechtsgebied vormde en hoofd was van de prefectuur met 

dezelfde naam, hebben we reeds vermeld in de vorige jaargang 2004, nummer 4, pagina 209. 

(2) Aquisgranum is de Latijnse naam voor Aken (Duitsland), waarvan trouwens de Franse naam Aix(-la-

Chapelle) is afgeleid. Het betreft de benedictijnenabdij van Kornelimünster. Deze abdij werd omstreeks 

814 gesticht door Benedictus van Aniane, raadsman van keizer Lodewijk de Vrome. Vanaf de 12
de
 eeuw 

heeft de speciale verering van paus Cornelius (+253) tot de naam Kornelimünster geleid. Ook vandaag 

nog is de officiële benaming “Abdij van de heiligen abt Benedictus en paus Cornelius”. De in de 

Middeleeuwen ontstane bedevaarten naar Kornelimünster bestaan ook nog vandaag. Na de opheffing 
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door Napoleon in 1802 kwamen de benedictijnen pas in 1906 terug in de huidige vestiging, waarvan de 

abdijkerk pas tussen 1951 en 1956 gebouwd werd. (www.abtei-kornelimuenster.de) 

De toevoeging “van Juda” zou een (onterechte?) verwijzing kunnen zijn naar de honderdman 

Cornelius, bekeerd door Petrus (zie Handelingen van de Apostelen) en residerend in Caesarea (het 

huidige Palestina). 

(3) We vermoeden dat Perwes staat voor Perwez (Waals-Brabant). 

(4) Abt Raqualdus van Kornelimünster: geen verdere gegevens gevonden. 

(5) Vertaalprobleem: tabulis venditionis hebben we vertaald door verkoopakte, terwijl het woord tabulis 

diverse betekenissen kan hebben: officiële stukken, testament… 

(6) De Sint-Bernardusabdij aan de Schelde in Hemiksem. Deze abdij werd in 1237 vanuit Villers door de 

cisterciënzers gesticht in Vremde, in 1246 verhuisden de monniken naar de oevers van de Schelde in 

Hemiksem. De abdij kende een bewogen geschiedenis tot in 1789;bewijzen van die rijke maar woelige 

geschiedenis zijn de kunstschatten die nu nog steeds te bewonderen zijn in de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal en de Sint-Andrieskerk in Antwerpen, in de kerk van Wouw (Noord-Brabant, 

Nederland) en in de abdij van Bornem. Na de Franse Revolutie werd de abdij niet heropgericht, maar 

werden de gebouwen voor allerlei andere doeleinden gebruikt. Beschermd monument sedert 13 juli 

1973 en eigendom van de gemeente Hemiksem sinds april 1988 (administratief centrum en serviceflats). 

(www.hemiksem.be) 

(7) Vertaalprobleem: tenzij een jurist-historicus ons verder helpt, blijven we de vertaling schuldig van 

“justitiis” (iustitium betekent rechtsstilstand, schorsing van rechtspleging),” Ratiociniis” (ratiocinium 

betekent rekening, berekening; ratiocinator betekent boekhouder, rentmeester),” Homagiis” (kan te 

maken hebben met vereren), “Reliviis” (?) Het is evenwel duidelijk dat de heerlijkheid Puurs in haar 

totaliteit “met alles erop en eraan” aan de abdij van Hemiksem kwam. 

(8) C. Butkens: blijkbaar auteur van Probationes…, maar het werk of de auteur zijn ons verder onbekend. 

(9) A. Miraeus: zie ook de voetnoot 3 bij de tekst over Buggenhout (tijdschrift nummer 2); bisschop 

Albertus Le Mire, verlatijnst tot Miraeus, auteur van o.a. Notitiae Ecclesiarum Belgii (Aantekeningen 

over de kerken van België). 

(10)  In de tekst zal “opima” wel een zetfout zijn voor “optima” (beste, prachtige); “praedium” kan zowel  

landhuis als landgoed, grond betekenen. 

(11)  Voor enkele gegevens over de abdij van Affligem verwijzen we naar voetnoot 6 bij de tekst over  

Buggenhout (tijdschrift nummer 2). 

(12)  Het zal de lezer langzaam wel duidelijk geworden zijn dat de berekening en inning van (grote en 

kleine) tienden door de “rechthebbenden” een omvangrijke en moeilijke klus geweest moet zijn 

waarmee zeer vele monniken hun kloosterleven gevuld moeten hebben: Affligem beheerde in een 

bepaalde periode meer dan 8000 hectaren grond en Hemiksem bezat uiteraard niet alleen heel Puurs. 

(13)  De meeste streekgenoten kennen Kalfort als deelgemeente van Puurs en van de “begankenis”. Toch 

even opmerken: in de loop der eeuwen was Kalfort niet zo groot als nu; Coolhem en Coolhemveld b.v. 

hoorden er niet bij en vormden tot 1470 een aparte heerlijkheid. Het bedevaartsoord Kalfort ontstond 

waarschijnlijk al omstreeks 1300 door de verering van een relikwie van de tranen van Christus, 

vermoedelijk meegebracht door een van de ridders van Coolhem; zusters herbergden de pelgrims die 

van ver kwamen toegestroomd. Na een periode van verval werd het klooster in 1552 nieuw leven 

ingeblazen door de komst van de gasthuiszusters – augustinessen uit Heindonk. Alles ging verloren 

tijdens de godsdienstoorlogen van het einde van de 16
de
 eeuw, maar Kalfort bleef een bedevaartsoord 

waar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan werd vereerd, een beeld dat volgens de legende in 

Kalfort aanspoelde, maar dat waarschijnlijk door de gasthuiszusters uit Heindonk meegebracht was en 

de verloren relikwie verving. De begankenis herwon in de 19
de
 eeuw haar luister toen Kalfort een 

zelfstandige parochie werd (1852) en een nieuwe kerk werd gebouwd. Deze neogotische kerk is 

ondertussen al 26 jaar geleden gesloopt en vervangen door het huidige moderne kerkgebouw. 

(www.kalfort.be/geschiedenis) 

(14)  De lastige Latijnse tekst bezorgt vertaal- en interpretatieproblemen. Wij vermoeden dat hier in de tekst 

een fout staat: retractus zou retractum moeten zijn, slaande op dominium; het zou betekenen dat de 

heerlijkheid van het geslacht Vander Meeren door een beslissing van het gerecht afgenomen zou zijn, 

waardoor Walburgis vander Aa het in bezit kreeg. We weten niet zeker of deze interpretatie juist is! 

(15)  Adellijke familie Snoy d’Oppuers. De eigennaam Barres in die context is ons niet bekend, maar zou 

kunnen slaan op een plaatsnaam in F45290 Nogent-sur-Vernisson (Val de Loire). 

 


