
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE SINT-MARTINUSKERK  
VAN MEISE 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
De parochiegemeenschap van Meise heet u hartelijk welkom in de Sint-Martinuskerk. 
 
Deze kerk is een plaats van gebed; wekelijks komen hier vele mensen samen om Eucharistie te 
vieren, ook vaak om  afscheid te nemen van een overledene. Het is een open huis, waar bezoekers de 
tijd kunnen nemen om even tot rust te komen en te bidden.  
Onze Sint-Martinuskerk bevat enkele bezienswaardigheden waarover wij in deze brochure graag een 
woordje uitleg geven. 
 
              De parochieploeg en de kerkraad  
 



 

 

 
KORTE HISTORlSCHE SCHETS 

 
De oudste vermelding over de Sint-Martinusparochie vinden we rond 1100 in een brief van Odo, 
bisschop van Kamerijk, waarin hij schrijft over de kerken van Oppem, Amelgem, Grimbergen, 
Strombeek en Sint-Brixius-Rode, die afhankelijk waren van de moederparochie Sint-Martinus te 
Meise. Sint-Martinus was toen de grootste parochie van West-Brabant.  
 
Na de stichting in 1128 van de Norbertijnerabdij te Grimbergen ging de bediening van onze parochie 
over van de seculiere geestelijkheid op de reguliere kanunniken van deze abdij. Gedurende ongeveer 
zeshonderd jaar zullen de Witheren of Premonstratenzers de zorg over deze parochie dragen.   
Na de verwoesting van de abdij onder de Franse Revolutie en de verdrijving van de Norbertijnen, 
werd de bediening van onze parochie in 1826 opnieuw toevertrouwd aan de seculiere geestelijkheid.  
 
 
De Sint-Martinuskerk van Meise 
 
Vóór de achtste/negende eeuw zou er in Meise een missiekapel gestaan hebben, die rond die tijd 
omgevormd werd tot een parochiekerk (vicuskerk). Ze werd onder de voogdij van de heren van 't Hof 
van Meise geplaatst. De eerste kerk was waarschijnlijk een houten constructie, die tussen de tiende 
en de elfde eeuw vervangen werd door een stenen gebouw. De huidige kerk behoort tot de 
laatgotische stijl, opgetrokken in witte zandsteen uit de streek. 
 
Gedurende de Beeldenstorm van 1566 werden de inboedel, de ramen en het dak van de kerk 
vernield. Pas na 1593 kon men de restauratie van de kerk aanvatten dank zij de financiële steun van 
baron Christoffel d'Assonleville van het Waterslot van Bouchout. Ook graaf van Buren, oudste zoon 
van Willem van Oranje die heer was van het Land van Grimbergen, en Jan van der Ee, amman van 
Brussel en kasteelheer van 't Hof van Meise, droegen financieel bij tot de restauratiewerken. Zo 
dateert de middenbeuk zoals deze nu is uit 1626. De zijbeuken werden opgetrokken in 1635 en in 
1642.  
 
Gedurende de Franse Revolutie werd de kerk voor een tweede maal zwaar beschadigd en bleef ze 
geruime tijd buiten gebruik. 
 
De restauratie van de inboedel werd aangevat in 1897 onder pastoor C. Van Daelem. Er kwamen een 
nieuw hoogaltaar, twee zijaltaren en een communiebank, en ook een nieuw portaal. Een nieuwe 
predikstoel in neogotische stijl werd in de kerk geplaatst alsook de kruisweg en de glasramen die nu 
nog te bezichtigen zijn in de kruisbeuken. Ook uit die tijd dateert het huidige Van Bever-orgel.  
 
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd de schikking van het koor gewijzigd. Het altaar 
werd vervangen door een houten altaar dat vooraan in het koor werd geplaatst, zodat de voorganger 
met het aangezicht naar het volk staat. Het altaar, de lezenaar en de versieringen in het koor (de vier 
evan-gelisten) zijn afkomstig van de oude preekstoel. 
 
De toren  
 
Naar alle waarschijnlijkheid werd de toren eveneens gebouwd rond de elfde eeuw en stond hij 
gescheiden van de kerk. In de kerk ziet men achteraan de sporen van een raam dat waarschijnlijk 
uitgaf op het dak van de toenmalige kerk, die allicht veel kleiner was dan het huidige kerkgebouw. In 
tijd van nood deed de toren dienst als toevluchtsoord voor de parochianen. Bij de bouw van de 
nieuwe middenbeuk in 1626 werd de kerk met de toren verbonden. De toren zou dus het oudste 
gedeelte zijn van de kerk. 
  



 

 

In 1735 werd hij door een blikseminslag gedeeltelijk vernield en kreeg hij bij restauratie zijn huidige 
spitse toren. Toen in 1950 de eerste beiaard kwam, werden de huidige galmgaten onderaan in de 
torenspits aangebracht.  



 

 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 
 
DE KUNSTGLASRAMEN  
 
In 1601, bij de restauratie van de kerk na de Beeldenstorm, schonk graaf van Buren een 
kunstglasraam voor het rechter transept (kruisbeuk/dwarsschip) en in 1602 schonk baron Christoffel 
d'Assonleville er een voor het linker transept.  
Beide glasramen werden in 1796 bij de Franse inval vernietigd.  
 
Bij de restauratie in 1858 schonk gravin Elisabeth Roose de Baisy, die op het kasteel van Bouchout 
woonde, het glasraam in het linker transept. Het stelt O.-L.-Vrouw met Jezus voor, met naast haar de 
heiligen Amedeus en Elisabeth.   
Onderaan ziet men het dubbel wapenschild van de Beauffort en Roose en de leuze 'In Bello Fortis' 
(sterk in de oorlog). Boven links XXVIII julii en rechts MDCCCLVIII (1858). 
 
In 1882 schonk barones van Brienen d'Hooghvorst, die in 't Hof van Meise woonde, het glasraam van 
het rechter transept. Het stelt de Heilige Jozef met het kindje Jezus voor en de heiligen Leo en 
Elisabeth. 
Onderaan staan hun schilden.  
Aan de zijkanten komen verschillende kleine schilden voor: links acht schildjes met elk het embleem 
(drie hamertjes) en de benaming 'Baron d’Hooghvorst' met hun datum van overlijden; rechts de 
naam van de echtgenote(s) van elke baron met hun schild en datum van overlijden.  
Onderaan ziet men het blazoen van de familie van der Linden d’Hooghvorst. 
 
Beide glasramen werden vervaardigd door de beroemde glazenier Capronnier, één van de grootste 
glazeniers van de 19de eeuw. De glasramen zijn aantrekkelijk met warme kleuren en mooie 
contrasten van licht en donker. 



 

 

DE MUURSCHILDERINGEN 
 
Tussen 1590 en 1600 bekostigde Christoffel d'Assonleville de muurschilderingen in het linker en het 
rechter transept van de kerk, ter nagedachtenis van zijn ouders Jean d'Assonleville en Gilette des 
Prets. Men vertelt dat Christoffel d’Assonleville financieel bijgedragen had tot de moord op Willem 
de Zwijger in 1584. Om zijn zielenheil af te kopen, zou hij opdracht gegeven hebben om de 
muurschilderingen aan te brengen. 
 

Later, ten tijde van een restauratie rond de jaren 1650,  
zouden ze overschilderd geweest zijn omdat de stijl en de 
taferelen niet pasten bij de barokaltaren die er werden 
aan-gebracht.  
Bij reiniging en herstellingswerken aan de kerk rond 1890 
werden de muurschilderingen herontdekt en 
gerestaureerd door Jozef Middeleer, leerling van Frans 
Meerts.   
 
In 1962 werden deze kunstwerken opnieuw 
overschilderd, met een grijze latexlaag. Men achtte ze 
waar-deloos en niet meer passend bij de tijd.  
 
Dertig jaar later hebben zes gespecialiseerde vaklui 
gedurende zeven maanden aan de restauratie gewerkt. In 
november 1993 werden de gerestaureerde 
muurschilderingen ingehuldigd.  
Dit zijn geen fresco’s, wel tempera’s. Fresco’s zijn 
muurschil-deringen op een vochtig medium zoals nat 
pleisterwerk. Tempera’s daarentegen worden 
aangebracht op een droge ondergrond van krijt of gips.  
 

In de linker kruisbeuk worden verschillende taferelen afgebeeld uit het leven van Maria. Centraal: de 
Dood (Dormitio) en helemaal bovenaan: de Tenhemelopneming van Maria. De Latijnse term Dormitio 
(inslapen) duidt op het geloof dat Maria na haar dood ten hemel werd opgenomen. Dormitio en 
tenhemelopneming gaan samen. Links onder ziet men de Aanbidding van het Kerstekind door de 
herders  en onderaan rechts de Blijde Boodschap. Men ziet er tevens de schenkers afgebeeld: de 
edelman en zijn echtgenote, geknield en omringd door hun kinderen.   
Sommige taferelen zijn duidelijk geïnspireerd door werken van Hugo van der Goes: de Dormitio van 
Maria (Groeningemuseum Brugge) en de Aanbidding door de herders (Portinaritriptiek Uffizimuseum 
Firenze).  
 
In de rechter kruisbeuk boven het Sint-Jozefbeeld, waar vroeger het Sint-Martinusaltaar stond, is het 
Laatste Oordeel afgebeeld met onderaan links: de heilige Hubertus (zwaar beschadigd) en onderaan 
rechts: de patroonheilige van de parochie, Sint-Martinus van Tours, allicht van latere datum en 
duidelijk geïnspireerd door de Sint-Martinus van Antoon Van Dijck (1618) in de kerk van Zaventem.  
 
De vermoedelijke schilder is Jasper van der Schueren, die leerling zou geweest zijn van Barend van 
Orley (1487? – 1541), hofschilder van Margaretha van Oostenrijk en van Maria van Hongarije. Van 
Orley heeft in Meise gewoond in wat wij nu de Amelgemmolen noemen. 
 
 
DE SCHILDERIJEN 
 
De Aanbidding der Wijzen  
 



 

 

Achteraan, in de rouwkapel, hangt het mooie werk van de Antwerpenaar Theodoor Boeyermans 
(1620-1678). Kunst-historici schatten dat het geschilderd werd rond 1660. Het is duidelijk 
geïnspireerd door Peter Pauwel Rubens' meesterwerk de Aanbidding der Wijzen en het munt uit door 
zijn grote verfijning en een rustige voornaamheid van de figuren.  
 
Theodoor Boeyermans werd geboren te Antwerpen in 1620 en is er overleden in 1678. Hij was een 
leerling van Antoon Van Dijck. Hij schilderde omvangrijke religieuze werken o.a het altaarstuk dat de 
Hemelvaart voorstelt in de Sint-Jacobskerk van Antwerpen. Hij werd in zijn tijd zeer geroemd.  
 
De Doop van Christus in de Jordaan 
  
Dit werk, dat zich in de rechter kruisbeuk bevindt, werd door een onbekende meester geschilderd, 
naar alle waarschijnlijk-heid in de zestiende eeuw.  

 
De Kruisweg  
 
De Kruisweg, die we vinden in de twee zijbeuken, werd in 1897 geschilderd door Arille Lagneau en 
Maurice Lefèvre.  
 
 
DE BEELDEN  
 
Houtsnijwerk 
 
In het koor hangt een kruis van Spaanse oorsprong, dat naar alle naar alle waarschijnlijkheid dateert 
uit de zeventiende eeuw. De houten kist onder het kruis is eveneens van Spaanse oorsprong. 
 
Op het koor stelt het  houtsnijwerk  de vier evangelisten voor, en de Christusfiguur schraagt de 
lezenaar, alles afkomstig uit de oude preekstoel. 
 
Bij de uitgang van de kerk stellen twee mooie composities uit houtsnijwerk de doornkroning en de 
marteling van Christus voor. 

 
In de rechter zijbeuk staat een houtgesneden beeld van de heilige Lutgardis, patrones van 
Vlaanderen. De hand van Christus is los van het kruis en ligt op het hoofd van Lutgardis om te zeggen: 
je hebt het goed gedaan. Dit werk uit 1930 is van Herman De Cuyper uit Blaasveld. Korte tijd was het 
eigendom van Jan Hammenecker (1878 - Westrode 1932) die het doorverkocht aan Arthur Boon, 
hoogleraar Nederlandse Literatuur aan de KULeuven en nationaal voorzitter van het Davidsfonds. 
Het werd door de familie geschonken aan de kerk van Meise.  
 
De heilige Martinus te paard dateert allicht uit de XVIIe eeuw en is 
onlangs gerestaureerd in het atelier van het Koninklijk Instituut 
voor het Kunst-patrimonium (KIK). 
Volgens de legende ontmoette Martinus een arme en gaf hij hem 
de helft van zijn mantel.  
Dit beeld behoort tot de volkskunst.  
 
Witmarmeren Lieve-Vrouwebeeld 
 
Dit beeld, rechts van het koor, werd in 1947 gebeeldhouwd door 
H. Van de Velde. Oorspronkelijk was het eigendom van pastoor 
Pierre Van Cappellen, destijds pastoor van de Karel 
Borromeüskerk te Molenbeek. Na zijn overlijden in 1988 werd het 
aan onze kerk geschonken. 
 



 

 

 
 
 
DE OBIITS 
 
In beide zijbeuken hangen onder de glasramen 'obiits' of rouwborden. In de rechter zijbeuk 
herinneren ze aan de familie d’Hooghvorst en in de linker zijbeuk aan de familie de Beauffort.  
 
 
DE DOOPVONT 
 
De doopvont in het koor is laatgotisch en uit blauwe hardsteen vervaardigd. 
 
 
 
DE BEIAARD  
 
Op 28 september 2002 werd de nieuwe beiaard officieel ingehuldigd in aanwezigheid van koningin 
Paola. Het instrument telt 56 klokken. De komst van de nieuwe beiaard is voor een belangrijk deel 
mogelijk gemaakt door de milde steun van baron van Gysel jr. Het is een licht instrument met toch 
een volle klank. 
 
De oude beiaard van Meise was een geschenk van de industrieel Jan van Gysel en werd in 1951 in 
gieterij Michiels vervaardigd. Jef Rottiers bespeelde dit instrument van 1951 tot 1985. Door de jaren 
heen waren de klokken scherp en droog gaan klinken en ook enigszins vals. Genoeg redenen om 
Koninklijke Eijsbouts te vragen een nieuwe serie klokken te gieten. Het oude klavier werd bovendien 
vervangen door een Europees standaardklavier. De bourdon van de beiaard is een f1-klok van 
ongeveer 900 kg die op het klavier als bes is aangesloten.  
De uit de toren verwijderde oude Michielsklokken zijn voorlopig opgehangen aan een klokkenstoel 
die is opgesteld op het plein voor de kerk. 
 
De huidige titularis van onze beiaard is Eddy Mariën, die tevens beiaardier is te Mechelen, Leuven en 
Halle. Hij is docent aan de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen.  
 
In mei, juni en augustus hebben de beiaardconcerten telkens plaats op zondag om 18 uur. 
 
 
HET ORGEL  
 
Het orgel werd in 1897 gebouwd door de gebroeders Van Bever, bekende orgelbouwers uit Laken. 
Vanuit de kerk is dit orgel niet zichtbaar omdat er geen frontaal orgelpaneel aanwezig is. In 1989-
1990 werd dit historisch geklasseerd orgel door de firma Draps uit Erps-Kwerps gedeeltelijk 
gerestaureerd in opdracht van de kerkraad van de parochie.  
 
 

DE CRYPTE  
 

Bij de bouw van het koor (rond 1500) 
werd onder het koor een crypte 
gebouwd. Deze was oorspronkelijk 
voor-behouden als begraaf-plaats 
voor de eigenaars van 't Hof van 
Meise. Toen Melchior Roose, baron 
van Bouchout, huwde met Maria-
Francisca van der Linden d'Hooghvorst 



 

 

van ‘t Hof van Meise, kregen de eigenaars van het kasteel van Bouchout eveneens de toelating 
bijgezet te worden in de crypte, in het gedeelte aan de evangeliekant. Onlangs werden nog bijgezet: 
Emmanuel Victor van der Linden d'Hooghvorst in 1999, zijn douairière Elisabeth de Marnix de Sainte 
Aldegonde in 2004, en hun dochter Christine in 2005.  
 
De crypte is niet toegankelijk.  
 
 

DIENSTEN IN DE SINT-MARTINUSKERK 
 
Gedurende het weekend zijn er levensnabije vieringen op zaterdagavond om 18 uur en op zondag 
om 10.30 uur. Het is kenmerkend voor onze parochie dat alle diensten door de hele 
parochiegemeenschap intens meebeleefd worden. 
 
Achteraan in de kerk ligt een intentieboek. Het laat onze parochiegemeenschap toe uw vreugden en 
zorgen mee te dragen. 


