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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 
 

 
Na de tekst over Willebroek en Ruisbroek gaan we in dit nummer verder met een eerder moeilijke 
tekst over Blaasveld. Het Latijn van deze tekst bezorgt de vertalers meer hoofdbrekens dan gewoonlijk 
en bovendien komen er zeer veel eigennamen in voor die een woordje verklaring kunnen gebruiken. 
In de mate van het mogelijke geven we ook een verklaring én de bronnen waar méér informatie 
gevonden kan worden. De kritische lezer kan ons te allen tijde corrigeren of aanvullen. 
 
 

 



 87 

 

BLAESVELT 
 
 
Blaesvelt, vroeger in oorkonden Blaisfelde, (gelegen) op anderhalve mijl van 
Mechelen aan het kanaal van Brussel, van het district Merchtem, luisterrijke 
gemeente door de titel van baronie en beroemd om zijn opvallend kasteel, waarvan 
een tekening getoond wordt in Kastelen van de Edelen van Brabant van baron Le 
Roy(1). 
 
In het jaar 1328 was Blaasveld in het bezit van Rudolf Pipenpoy (2), seneschalk (3) 
van Brabant. Zijn dochter Margareta, gehuwd met Joannes van Wytvliet (4), bracht 
het (=Blaasveld) in die familie. 
 
Daarna in het jaar 1383 nam Joanna, hertogin van Brabant, Blaasveld in bezit. 
Vervolgens werd het als aflossing van schuld (schulddelging) aan Joannes, heer van 
Bouchout (5), geschonken. Door hem werd het verkocht aan Joannes de 
Maerschalck (6) uit Vlaanderen.  
 
Daarna komen we achtereenvolgens als heer van Blaasveld tegen: Adriaen Sanders 
(7), dan Joannes vander Bruggen (8) en door deze overgedragen aan Judocus van 
Prant (9), die Anna de Brande huwde, dochter van Joannes en Anna de Brune, van 
wie de oom van vaders zijde Roland de Brande, heer van Wevelgem, gehuwd was 
met Judoca van Halewyn, vrouwe van Leberg(he). 
 
Judocus van Prant nu bracht Anna voort, echtgenote van Jacobus d’ Ongnies, heer 
d’ Estrées, van wie de graven d’ Estrées en Coupigny (10) afstamden; (en hij bracht 
ook voort) Adolphus van Prant, heer van Blaasveld, ridder van heer Jacobus (11) die 
bij Margareta de S. Aldegonde, dochter van Nicolas, heer van Noircames (12), en 
van Honorine de Montmorency, voortbracht Hugo van Prant, heer van Blaasveld, die 
bij Clara d’ Affetadi Cosmas van Prant verwekte.  
 
Ten gunste van Cosmas van Prant werd deze heerlijkheid (Blaasveld dus) door de 
Spaanse koning Philips IV in 1647 op 1 april tot baronie verheven. Hij (Cosmas) 
schonk deze heerlijkheid aan zijn bloedverwante Agnes Bernardina de Montmorency, 
dochter van Joannes en Laura d’ Affetadi, bij haar huwelijk op 12 mei 1650 met 
Baltasar Guilielmus d’ Ongnies graaf van Coupigni als huwelijksgift (bruidschat). Tot 
heden blijft Blaasveld in deze familie. 
 
In het koor van de kerk van Aartselaar staat op de grond vóór het altaar dit grafschrift 
te lezen: 
 
 
Hier ligt begraven jonker Adriaen Sanders in zijn tijd heer van Blaasveld/ 
vander Bruggen en Cleydaele/ dewelke hij door weldaden verkregen heeft dat 
waardig heilig reliek van mirakel de rechterarm van Sint-Leonardus (13)/ 
dewelke hij gegeven heeft ter ere van God en van Onze-Lieve-Vrouw aan deze 
kerk van Aartselaar. Die stierf in het jaar onzes Heren 1494 op 
Allerheiligenavond. 
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In de parochiekerk van Blaasveld staat een opvallend marmeren mausoleum (graf) 
met dit opschrift: 
 
Monument voor de zeer beroemde familie van Prant, Judocus van Prant 
kamerheer van keizer Maximiliaan en zijn oppermaarschalk (opperste 
stalmeester), met diezelfde keizer naar België gekomen, trouwde hij met Anna 
de Brande, een edel en beroemd geslacht, … (14) …, dat tot en met Cosmas 
van Prant, baron van Blaasveld, onafgebroken voortgezet werd. Deze Cosmas 
van Prant is zonder nakomelingen (kinderloos) overleden te Mechelen op 16 mei 
1650. 
Hier ligt Margareta van Hornes, ze overleefde haar echtgenoot Cosmas van 
Prant, baron van Blaasveld, achttien jaar; ze miste (=had geen) kinderen, maar 
in plaats daarvan nam ze behoeftigen bijna als zoveel eigen kinderen aan, 
waarlijk een moeder voor de armen, beschermster, toevlucht, voor de rijken 
een mooi voorbeeld van liefde; volg haar na en beveel haar aan bij God. Ze 
stierf te Mechelen op 22 september 1668. 
 
De kerk is toegewijd aan de heilige Amandus, bezit eerbiedwaardige relikwieën van 
het heilig kruis, door een schenking van voornoemde vrouwe Margareta de Hornes, 
die ook in deze parochiekerk verschillende gewijde stichtingen deed (fondaties).  
 
Het beschermheerschap berust bij de pastoor van Heffen. De deelgenoten van de 
tienden zijn de voornoemde pastoor van Heffen, die deel uitmaakt van het 
metropolitaan kapittel van Sint-Rumoldus (=St.-Rombouts, Mechelen), de baron van 
deze plaats en de parochieherder (pastoor). 
 
Als gevolg van een overstroming (15) en de vernieling van goederen hield dit dorp in 
1580 op een eigen pastoor te hebben; de pastoor van het naburige dorp Willebroek, 
waarvan het een kwartier verwijderd is, bediende Blaasveld tot omstreeks 1616; 
vanaf dan had Blaasveld opnieuw een eigen pastoor. 
 
Voetnoten 
 
1. Baron Le Roy was blijkbaar de auteur van een gekend naslagwerk over de kastelen en 
eigendommen van de Brabantse adel; de naam werd reeds herhaaldelijk genoemd bij vorige 
afleveringen over de omgeving van Londerzeel in de vorige jaargangen. 
 
2. R. Pipenpoy: oude adellijke familienaam met sterke banden met Brussel (1190 K. Pipenpoy 
schepen van Brussel) en o.a. Merchtem (1406 Pieter Pipenpoy, heer van Merchtem, laat een 
windmolen bouwen op de Peizegemkouter…) (zie ook www.willebroek.info/HISTORY/HIST_nC.) 
 
3. senescallus Brabantiae: senescallus of senescalcus, Nederlands seneschalk, volgens Van Dale de 
titel van een hoge hofambtenaar in Frankrijk en Bourgondië; hoofd van de hofhouding; ook een met 
een militair bevel belaste hofbeambte. 
 
4. J. de Wytvliet: Jan van Wytvliet, heer van Blaesvelde, was één uit een hele reeks bastaarden van 
hertog Jan II van Brabant (gehuwd met Margaretha, dochter van Edward I van Engeland, één zoon 
Jan III en verder een reeks bastaarden…) (zie ook www.genealogie-
mittelalter.de/brabant_herzoege_von…) 
 
5. J. Domino de Bouchout: heer van Bouchout, ruim verspreide adellijke familienaam, voor ons vooral 
verbonden aan het kasteel en domein van Bouchout in Meise; de Brabantse heerlijkheid Bouchout 
werd door Albertus (Aelbrecht) van Oostenrijk en zijn gemalin Isabella in 1605 tot “Baronie” verheven. 
(zie ook www.wazamar.org/Familiewapens…) 
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6. Over deze Joannes de Maerschalck hebben we tot op heden geen verdere informatie gevonden. 
 
7. Voor aantekeningen over Adriaen Sanders verwijzen we naar de tekst over Cleydael bij het artikel 
over Willebroek in het vorige nummer. 
 
8. J. vander Bruggen: in 1414 verdeelt ene Robrecht Tencke zijn goederen onder zijn drie dochters: 
Filipina, de jongste, is gehuwd met Jan de Schroevere (alias Van der Bruggen) en krijgt Blaasveld. 
(zie ook www. Willebroek.info/HISTORY enz.)  
 
9. We zetten de generaties van Prant op een rijtje:  
 
    Joannes de Brande  X  Anna de Brune 
      | 
  Judocus de Prant    X    Anna de Brande            Nicolas  X  Honorine de Montmorency                 
  |     |    | 
 Anna de Prant X Jacobus d’ Ongnies Adolphus de Prant X  Margareta de S. Aldegonde 
        | 
       Hugo de Prant X Clara d’ Affetadi 
         | 

Cosmas de Prant X Margareta van  
   Hornes 
(geen afstammelingen meer) 

 
Cosmas van Prant (+ 1650), burgemeester, procureur en schatbewaarder van Mechelen (tot 1638), 
zoon van Hugo van Prant en Clara d’ Affaytadi, bewoonde in Mechelen het Hof van Prant. Dat 
gebouw bestaat nog, het is het oudste deel van het huidige Sint-Romboutscollege aan de Veemarkt. 
Zijn  echtgenote Margareta van Hornes sterft in 1668 in Mechelen. 
 
10. Jacobus d’ Oignies, Toparcha d’ Estrées > comites d’ Estrées & Coupigny: de namen van deze 
edelen verwijzen naar F-14340 Notre Dame d’ Estrées en F-14380 Landelles et Coupigny in 14 
Département Calvados (Basse-Normandie). 
 
11. D. Jacobi: we vermoeden dat het ridderschap verbonden was met of aan Sint-Jacob van 
Compostella. 
 
12. Margareta de S. Aldegonde : filia Domini de Noircames & Honorine de Montmorency : zij is de 
dochter van de graaf (comte de) Sainte-Aldegonde de Noircames (= Tournai, Doornik dus) en de 
naam van Honorine verwijst naar F-95160 Montmorency op 13 km van Parijs. We lezen ook dat Filips 
van Montmorency, graaf van Horn (Limburg) in 1561 uit Spanje terugkeert en Raad van State - 
admiraal van de Nederlanden wordt. 
 
13. Sint-Leonardus is de patroonheilige van (de parochiekerk van) Aartselaar. 
 
14. nobilibus filiorum conjugi: de vertaling van deze drie woorden blijven we de lezer schuldig; het 
Latijnse woord coniunx, genitief coniugis, betekent echtgenoot, echtgenote, bruid, verloofde…maar we 
zien het verband niet met de uitleg over Judocus en Anna… 
 
15. Op de website www.willebroek.info/HISTORY/HIST_nC. lezen we over overstromingen in 1530, 
1532, 1540, 1548, 1552, 1562, 1572… en blijkbaar waren er dus ook overstromingen in 1580. 
  
Over een aantal eigennamen van adellijke personen (de Maerschalck, de Brande, de Brune, de 
Halewyn, d’ Affetadi (= d’ Affeytadi), de Hornes) hebben we onvoldoende gegevens om betrouwbare 
aanvullende informatie te vermelden. 
 
In de volgende aflevering komen de parochies Heffen en Leest aan de beurt. 
 
  


