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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 vorige jaargangen van dit tijdschrift hebben wij de aantekeningen van Cornelius Van Gestel over de 

Londerzeelse deelgemeenten vertaald en becommentarieerd, daarna over de aangrenzende parochies (in de 

volgorde: Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Wolvertem, Liezele, Lippelo, Meise, Meusegem, Buggenhout, 

Merchtem, Opwijk en Puurs.) Op die  manier werd een stuk geschiedschrijving voor de lezers toegankelijk 

gemaakt, wat op ruime waardering heeft mogen rekenen. Daarom hebben we nadien onze zwerftocht uitgebreid 

tot Willebroek, Ruisbroek, Blaasveld, Heffen, Leest, Hombeek en Humbeek. In dit nummer willen we dat werk 

afronden met een verkenning van Zemst, gevolgd door een korte nabeschouwing. Zoals altijd blijven we 

ontvankelijk voor op- en aanmerkingen over de vaak moeilijke Latijnse teksten of over de aanvullende 

informatie. In ieder geval veel leesgenot! 
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SEMPS : ZEMST 

 

Op één mijl van Mechelen, aan de rivier de Zenne, die het dorp bevloeit en het district 

Kapelle doorsnijdt, heerlijkheid van de vorst de Berghes, oud en eerbiedwaardig (= sinds lang 

bestaand) dorp, immers vroeger moederkerk van de kerken van Eppegem, Weerde en 

Kapelle-op-den-Bos. De handgeschreven kronieken van de Mechelaren (= van Mechelen) 

berichten dat de kerk gewijd (geconsacreerd) is door de Tongerse bisschop Lambertus
1
 en 

deze ouderdom laten duidelijk zien: het metselwerk, de kleine vensters en de ingevoegde (?) 

stenen van het schip van deze kerk. In dit dorp bezit het Mechelse Olivetenhuis (Olivetenhof)
2
 

een niet te onderschatten heerlijkheid, door een schenking van Godefridus de Villain, heer van 

Huyssen, Borcht, Swyndrecht enz. omstreeks het einde van de 15
de
 eeuw.  

 

Ook gelegen in dit dorp is de heerlijkheid van Relegem met een kasteel, gelegen tussen dit 

dorp en Hombeek, weleer van Niveus Marianus Invrea
3
, wiens dochter en erfgename het als 

bruidschat overdroeg aan Theodoricus vander Nath, in wiens familie het nog steeds blijft; een 

afbeelding van zijn kasteel wordt getoond in Kastelen van de Edelen van Brabant van baron le 

Roy
4
. 

 

De kerk van deze parochie is toegewijd aan de Maagd Maria en aan de heilige Petrus, de 

voornaamste der apostelen. Eertijds oefende de pastoor er het beschermheerschap (= 

pastoorsambt?) uit, maar deze pastoor werd vroeger geïncorporeerd (ingelijfd) in de 

metropolitane kerkfabriek van Kamerijk en door de goede verstandhouding van Zemst (of: in 

overeenstemming met) met de ondergeschikte kerken zoals Eppegem, Weerde en Kapelle-op-

den-Bos bleven ze behoren tot de (collatio = vereniging?) van de bisschop van Kamerijk, 

namelijk vóór de oprichting van dit aartsbisdom. Door de oprichting van deze (zijn) 

aartsbisschoppelijke zetel volgde de aartsbisschop van Mechelen hem op in deze rechten 

(bevoegdheden). 

 

De tienden van dit dorp worden verdeeld in negen delen. Twee daarvan ontvangt het 

metropolitane kapittel van Kamerijk, drie de lokale heer, drie de abdij van Terkameren van de 

cisterciënzerorde nabij Brussel
5
 en het voornoemde Olivetenhof in Mechelen; één deel krijgt 

                                                 
1
 Over bisschop Lambertus zijn weinig exacte gegevens bekend, maar vermits hij vóór 715 vermoord werd, 

moeten we de kerk van Zemst situeren op het einde van de zevende of het begin van de achtste eeuw. Het gaat 

hier uiteraard niet over het hedendaagse kerkgebouw van Zemst!  

 
2
 Het huidige Olivetenhof van de Heilig-Hartparochie in Mechelen (aan de Olivetenvest) staat op bijna dezelfde 

plaats als het “Oliveten Godshuis” dat op de hoek van de Adegemstraat en de Kattenberg gesticht werd in 1481 

door Godfried (Godevaert) van Vilain, heer van Zemst,  en zijn echtgenote Elisabeth van Immerseele. Het 

Godshuis kreeg die naam ter herinnering aan de doodstrijd van Jezus op de Olijfberg. (Meer hierover te lezen op 

http://users.skynet.be/j.deley/geschiedenis.html en op http://genk.com/010 of andere sites.) 

 
3
 Verdere informatie over deze persoon ontbreekt; het Latijnse woord niveus betekent sneeuwwit, Marianus zou 

betekenen “van Marius”. Ook over het geslacht vander Nath hebben we (voorlopig) geen exacte gegevens. 

 
4
 Deze auteur en zijn werk zijn in vroegere afleveringen reeds herhaaldelijk vermeld. 

 
5
 Abdij van Ter Kameren, Emile Duraylaan, 1050 Elsene; deze cisterciënzerabdij voor vrouwen werd in 1201(?) 

gesticht door een adellijke dame uit Brussel; enkele zeldzame delen van de kerk dateren nog uit de 14
de
 eeuw, de 

meeste gebouwen dateren uit de 16
de
 en de 18

de
 eeuw.  

Meer op (!) www.bruxellestourisme.be/tourisme/description.php/ID=3… 
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de pastoor die bovendien van vroeger de nieuwe tienden ontvangt, maar van sommige 

weilanden krijgt hij volgens een besluit van de Senaat van Brabant slechts de helft van die 

nieuwe tienden en de andere helft wordt verdeeld zoals voorheen. 

 

In dit dorp staat op de oever
6
 van de rivier de Zenne de Mariakapel, in de volkstaal genoemd 

Onze-Lieve-Vrouw in ’t Hammeke, tamelijk mooi, waar onder grote toeloop van de inwoners 

elke week een mis opgedragen wordt. De oorsprong ervan vermeldt A. Wichmans
7
 in zijn 

Brabantia Mariana boek 2 hoofdstuk 65. 

 

 

 

KORTE NABESCHOUWING 

 

 

Onze zwerftocht door de omgeving van Londerzeel 300 jaar geleden in het werk van C. Van 

Gestel en ons intensief vertaalwerk hebben ons een en ander geleerd. 

 

Vooreerst was de erudiete geleerde – zoals hij op de titelpagina (zie eerste aflevering) 

genoemd wordt – niet zelf de schrijver van dit historisch werk, maar was hij eerder een 

verzamelaar van historische gegevens, geschreven door zeer uiteenlopende personen – 

parochiepriesters, kloosteroversten e.a. – in zeer uiteenlopende teksten qua lengte, 

moeilijkheidsgraad en stijl. Dat zal wel alles te maken hebben met de kennis van het Latijn 

van die verschillende personen, maar het maakt het lezen en vertalen niet gemakkelijk, zeker 

wanneer oudere Latijnse documenten uit de 10
de
, 11

de
 of 12

de
 eeuw geciteerd worden. Het 

blijft vanzelfsprekend verdienstelijk werk van Van Gestel om zo’n fraai geïllustreerd boek te 

doen uitgeven in ’s-Gravenhage, wat in die tijd een hele klus geweest moet zijn. 

 

Het meest verwonderlijk voor ons is het besef dat het beheer van wereldlijke goederen, 

bezittingen en inkomsten een enorm deel van de kerkelijke activiteit uitmaakte. Honderden 

monniken, kloosterlingen en/of parochiegeestelijken moeten ontzaglijk veel tijd en energie 

gestopt hebben in het berekenen, innen en opslaan van die fameuze tienden. Een abdij als die 

van Affligem beheerde ooit in onze contreien duizenden hectaren grond, waarvoor tienden 

betaald en geleverd moesten worden, uiteraard nodig voor het “onderhoud” van de 

geestelijken, maar ook voor de “infrastructuur”, zeg maar kerken en kloostergebouwen. 

 

Bij dat alles blijft tenslotte de indruk dat de kleine mens in de ogen van de clerus niet erg 

belangrijk was of zeker niet veel aandacht kreeg; in de geschiedschrijving van onze dorpen en 

steden gaat het bijna uitsluitend over edele kasteelbewoners, rijke afstamming (stambomen en 

kwartierstaten) en opvallende grafmonumenten en grafstenen… Over het alledaagse leven van 

de vrome kleine mens heeft Van Gestel ons helaas weinig of niets geleerd.  

 

Tenslotte hopen we dat vele lezers desondanks met genoegen kennisgemaakt hebben met dit 

stuk geschiedschrijving. 
 

 

 

                                                 
6
 Met het woord ripiam zal ongetwijfeld ripam (oever) bedoeld zijn. Zetfoutje? 
7
 Augustinus Wichmans (1596-1661) was abt van de norbertijner abdij van Tongerlo en schreef een uitgebreid 

werk over de Mariaverering in Brabant: Brabantia Mariana Tripartita (Mariaans Brabant in 3 delen), uitgegeven 

door J. Cnobbaert in Antwerpen in 1632. 


