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UIT DE DORPSGESCHIEDENISSEN VAN C. VAN GESTEL   
 

Deel 2 - Malderen  voor 1725 
 

Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel 
 

 

 
In het vorige nummer bespraken we de eerder korte tekst over Londerzeel. De aantekeningen over Malderen zijn 

veel uitgebreider en bevatten o.a. heel wat grafschriften die we integraal overnemen en proberen te vertalen. 
 

 

 
 

MALDEREN  - Niet onbekende heerlijkheid van de prefectuur 

Merchtem, tegenwoordig toebehorend aan (?) de afstammelingen van 

de Rijngraaf, zoals reeds gezegd bij (de tekst over) het dorp Lippelo 

vormt het hiermee en met Liezele één rechtsgebied. 
 

In dit dorp kunnen verscheidene kastelen, herenhuizen en gebouwen voor vermakelijkheden 

en voor machtsvertoon (voor het tonen van of pronken met macht en vermogen) waargenomen 

worden, waaronder boven de andere uitsteekt het landgoed van Groenhove, oud vermogen 

(bezit) sinds twee eeuwen van het geslacht (de familie) LeCocq, heden toebehorend tot (in het 

bezit van) J.F. Le Cocq de Humbeek, wat ons B.L.R. in Kastelen van de Edelen van Brabant 

aantoont. 
 

Ook de woning van de Marselaer, een oud leen(goed) van de familie (het geslacht) de 

Marselaer in dienst van de hertog van Brabant en van waar deze illustere familie haar naam 

gekregen heeft, door wie (die familie nl.) ze (=die woning) door koop aan verschillende 

personen is toegekomen; onlangs (nog kort geleden) was ze het bezit van dame (mevrouw) N. 

Du Marteau. 
 

In het koor van de kerk van Malderen en elders staan verscheidene (graf)monumenten en 

grafschriften van de heren van Groenhove en Marselaer, waarvan we er hier een aantal 

tonen. 
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GRAFSCHRIFTEN VAN DE HEREN VAN GROENHOVE 
 

 

IN MALDEREN 
 

 
 

1 en 2 

(Grafsteen van) de hoogedele heer Ferdinand Damman, heer van Oombergen, Warnois enz., 

die terwijl hij zijn moeder in (Gronovia?) bezocht die aan de pest leed, zelf door deze 

afgrijselijke besmettelijke ziekte aangetast (zijn moeder overlevend?) stierf op 1 juli 1602. 
 

En van de hoogedele Ferdinand le Cocq, heer van la Motte, hier van zijn kinderjaren (van 

kindsbeen) voor koning en godsdienst (geloof) vroom en krachtdadig dienstplicht vervullend 

en die als aanvoerder van 300 man voetvolk in de opstand van (de Blavensi?) bij Catalonië 

(Spanje) door de katapult de dood vond op 19 februari 1640. 
 

3 
 

 
 

Hiervoor ligt begraven Wiglius le Cocq, die stierf 7 april 1564 en Jacques le Cocq, die stierf 7 

juni 1574, kinderen van de heer Peeter le Cocq, heer van Groenhoven, raadsheer van 

Vlaanderen. 
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4 en 5 
(Frans) Hier rust edele heer François le Cocq, jonkheer, heer van Wulvergem, Waerde, 

Groenhove enz., die overleed op 9 juni 1602. 
 

(Frans) Hier rust dame Isabella Damman, oudste dochter van edele heer Jean D’amman, heer 

van Oombergen enz., echtgenote van edele heer François le Cocq, heer van Wulvergem, 

Waerde, Groenhoven enz., die overleed 3 september 1638. R.I.P. (hij ruste in vrede). 
 

(Latijn) Kwartierstaten van Franciscus le Cocq aangebracht aan beide zijden staat dit te 

lezen. 

Le Cocq Limoge, Lestoret, Casée, Sombeke gezegd Gortere, Volckaert, Grimberghe, d’ 

Asche. 

Wyts, Tenremonde, Borre, Bailliul, Hollebeke, Basserode gezegd le Prevost, Steenstraete, 

Lichtervelde. 
 

(Latijn) Kwartierstaten van Isabella Damman (staat dit te lezen). 

D’Amman Vaernewyck, Baenst, Utenhove, De la Ketulle, Ouredenc, La Porte, Dixmuyde. 

Walbrouc, Arsele, Siveville, Wailly, Block, Varnewyck, Cleuterin, Lyessals. 
 

 



 133 

TE MECHELEN in de kerk van de H. Petrus in de kapel van O.L.V. 
 

 
 

6 en 7 

(Frans) Graf van de heer Balduin (=Boudewijn) le Cocq, zoon van Hugues, heer van la Motte, 

Broyaert, Groenhoven en de Winterpoele, in leven raadsheer en procureur van zijne Majesteit 

in de Grote Raad te Mechelen, die overleed 25 april 1558. 
 

En mevrouw de Gortere, alias van Sombeke, dochter van Joannes en van mevrouw Catherine 

van Grimberghen alias van Assche, zijn echtgenote, die overleed op 26 mei 1556. Bid voor de 

zielen. 
 

(Latijn) Kwartierstaten. 

Le Cocq, Limoge, Lestoret, Cassée.  

De Gortere alias van Sombeke, Volckaerts, Grimbergen alias van Assche, vander Eycken. 

 

TE GENT in de kathedrale kerk van Sint-Baafs 
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In de kapel van de heilige Anna recht tegenover het altaar, op de grond, valt het 

volgende grafschrift in het oog. 

8 en 9 

(Frans) Hier rust edele heer Baulduin le Cocq, jonkheer (ridder), bij leven heer van 

Wulvergem, Groenhoven, La Motte, Beaurepair enz., kapitein van een compagnie infanterie 

in dienst van zijne Majesteit, die (= hij, B. le Cocq) stierf op 10 mei 1597. En dame Françoise 

de la Kethulle, bij leven vrouw van Selsaet (=Zelzate?) en Averie, zijn echtgenote, die 

overleed op 16 september 1596. Bid God. 
 

(Latijn) Kwartierstaten. 

Le Cocq, Gortere, Wyts, Hollebeke, Kethulle, Lovenses (?), Deurnaghel, Gracht. 

 

TE GENT in de St-Niklaaskerk, tevens collegiale kerk vd H. Pharaildis 
 

 
 

Bij het hoofdaltaar. 

10 en 11 

(Frans) Hier rust edele heer Pierre le Cocq, jonkheer (ridder) bij leven heer van Wulvergem, 

Groenhove enz. gewoon raadsheer van zijne Majesteit in de Raad van Vlaanderen, die stierf 

op 16 april 1593. 

En dame Catherine de Wyts, bij leven vrouw van Waerde, zijn echtgenote, die overleed op 5 

april 1577. Bid God voor hun zielen.  
 

Kwartierstaten. 

Le Cocq, l’Estorret, Gortere, Grimberghe, d’Wyts, Borre, Hollebeque, Steenstraete. 
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GRAFSCHRIFTEN VAN DE HEREN VAN MARSELAER 
 

 

IN MALDEREN 

 

 
 

In het koor van de kerk van Malderen is op de grond op een grote blauwe steen het 

volgende grafschrift te zien. 

1 en 2 

(Nederlands) Hier ligt begraven Jan van Marselaere, heer van Opdorp, en juffrouw 

(mevrouw) Joanne Shongen, zijn echtgenote, stierf 1477 de 26
ste

 dag in april. 

En Adriaen, hun beider zoon, stierf in hetzelfde jaar de 6
de
 dag in mei. Bid voor de zielen. 

 

Op dezelfde plaats (= in dezelfde kerk) vóór het altaar van Maria. 
 

3 

(Nederlands) Hier ligt begraven vrouwe Joanne Pipenpois, wettige gezellin (van) Laureys van 

Assche, heer van Opdorp, en Clais Pipenpoy, zijn neef. 
 

(Latijn) De rest is uitgewist. 
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IN MERCHTEM 

 

 
 

In de kerk van het dorp Merchtem valt op een grafsteen op de grond het volgende 

opschrift (inschrift) op.    
 

Ter nagedachtenis aan de voorouders, ter navolging voor de nakomelingen. 

Aan de edele ondernemende en opvallende man D. Willem van Marselaer, zoon (F. = filio ?) 

van Egidius, heer van Opdorp, kasteelheer van de versterkte burcht van Ostia (nabij Rome) 

ten tijde van paus Adrianus VI (paus 1522-1523) wegens zijn bedrevenheid, trouw en 

ervaring in te ondernemen zaken, publiekelijk en privé ten zeerste geprezen, Hadrianus de 

Marselaer, geheim kamerheer voor dezelfde vorst zolang als hij leefde, aan zijn gemiste 

(verbeide, verwachte) en onder tranen begraven broer (P.C.?) die uit dit leven heenging in het 

jaar onzes Heren 1544 als hij bijna 54 jaar lang bedachtzaam voor menselijk leed geleefd had. 
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AANTEKENINGEN OVER MALDEREN 
 

 

 
 

In de kasboeken (verslagboeken, dagboeken?) van de Brabantse Rekenkamer waarin de 

verpande en herverpande (lees: verkochte en herverkochte) domeinen beschreven 

(opgeschreven, ingeschreven?) worden, wordt gelezen (= lezen we) dat Malderen en Lippelo 

verkocht (verpand?) werden op 1 augustus 1620 aan de graaf van Grimbergen, voor de 

hoofdsom van 4600 florijnen, en opnieuw verkocht in 1638 aan Joannes de Burnez, secretaris 

van de weduwe en gravin van Grimbergen, voor wie er nog 5500 florijnen bijkwamen. 
 

De kerk van Malderen vereert als patroonheilige Sint-Amandus, bisschop van Tongeren. Het 

beschermheerschap is van de aartsbisschop van Mechelen zowel als van de abt van Affligem. 
 

Van de grootste tienden zijn de bezitters voornoemde abdij voor vier delen, de kerk voor één 

deel en de pastoor voor het andere overblijvende deel, en zo is (dit manipel ?) verdeeld in zes. 
 

In deze parochie is er een kapelanij van Maria (Onze-Lieve-Vrouw) verbonden met het 

pastoorsambt tot onderhoud van de onderpastoor. 
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AANTEKENINGEN OVER OPDORP 
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Voor wat geestelijke zaken betreft is een aanhangsel van deze parochie het dorp en de 

heerlijkheid Opdorp, vroeger Oppendorp. Onder het gezag van Bornem staande, worden de 

inwoners die er geboren worden of sterven in de kerk van Malderen (die hun parochiekerk is) 

gedoopt en begraven; en daarom wordt van de inwoners van Opdorp gezegd dat ze in leven 

Vlamingen zijn en dood Brabanders. De inwoners van Opdorp verheugen zich in een grote 

vrijstelling van lasten in belastingen en toevlucht(soord) (bedoeld: inkwartiering?),  

toevallig een misstap begaande (?) en in het nauw gebracht door schulden, en ze genieten ook 

van vrijstelling van alle publieke lasten en heffingen die betrekking hebben op personen, 

zaken en lastdieren van de inwoners, wat Guido, graaf van Vlaanderen, anno 1258 toestond 

aan Willem van Grimbergen, heer van Assche, en diens erfgenamen. Door dit privilegie 

hebben de inwoners van deze plaats zich tot hier toe aan publieke lasten en heffingen 

onttrokken. 
 

De oorkonde citeert A. Miraeus in Donat. Belg. Lib. I cap. 114 (Belgische schenkingen boek I 

hoofdstuk 114 nieuwe uitgave). Door deze oorkonde geeft dezelfde graaf insgelijks de 

heerlijkheid Opdorp aan voornoemde Willem van Grimbergen, heer van Assche, voor de 

trouwe dienst aan voormelde graaf. 
 

Door nauwe verwantschap door huwelijk bezaten de Marselaers na lang verloop van jaren de 

heerschappij van Opdorp: aangezien Gerardus van Marselaer door zijn huwelijk met Elisabeth 

van Grimbergen, dochter van Willem van Grimbergen, heer van Assche, deze heerlijkheid aan 

de Marselaers bracht, in welk geslacht het tot nu toe blijft zoals onlangs nog Michael 

Hyacinthus van Marselaer baron van Perk enz. 
 

Deze heerlijkheid Opdorp heeft een zeer beroemde jaarmarkt waarop alle soorten koopwaren 

en een groot aantal paarden op de tweede feestdag na de zondag van het feest van de 

apostelen Petrus en Paulus van overal vrij aangevoerd worden en waarop handelaars komen 

uit verafgelegen plaatsen evenzeer uit Brabant als uit Vlaanderen, Frankrijk enz. De plaats 

bezit een kasteel of herenwoning van de Marselaers, die hier eertijds het gezag uitoefenden. 
 

Er is in deze heerlijkheid een heilige kapel van de H. Maagd Maria die aanzienlijke inkomsten 

voortbrengt, erin is een kapelanij opgericht en een kapelaan verzorgt in de winter op de 

heilige dagen de goddelijke diensten. 
 

Overigens toont D.Lindanus de volgende oorkonde (boek I hoofdstuk 6 nummer 79) 

waardoor Robert van Grimbergen, heer van Assche, en zijn echtgenote de volledige tienden 

die ze hebben in Opdorp overdragen in aalmoes (?) aan de Sint-Bernardusabdij aan de 

Schelde (Hemiksem) anno 1292 en aan dezelfden het vijfde manipel (?) verkochten. Zie 

oorkonde. 
 

Robert van Grimbergen heer van Assche met zijn echtgenote Maria gaven als 

redmiddel voor hun zielen en de zielen van hun ouders en voorouders alsook van hun 

vrienden de totale tienden die ze hadden en die ze op welke wijze dan ook nabij 

Opdorp konden hebben met alle recht dat hun in deze samengaat aan de mannelijke 

religieuzen van de abdij (convent, klooster) van Sint-Bernardus van de cisterciënzer 

orde, van het bisdom Kamerrijk, in ware en zuivere aalmoes (?) als schenking onder 

levenden, en ze verkochten het vijfde manipel (?) in hetzelfde dorp, niets 

weerhoudende behalve het oude eigendom van zijn recht(spraak). Gedaan in het jaar 

des Heren 1292. 

  

In het volgende nummer worden de notities over 

Steenhuffel, Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Wolvertem, Liezele en Lippelo belicht. 


