DE OMGEVING VAN LONDERZEEL OMSTREEKS 1700-1725
Het werk van Cornelius Van Gestel uit 1725
Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel

Op onze rondreis door de parochies rondom Londerzeel zijn we nu beland in Hombeek. Ook hier geven we op
tal van plaatsen meer dan één vertaling, de ene keer omdat we twijfelen aan de exacte bedoeling van de tekst, de
andere keer omdat een tweede of derde versie eigenlijk tegelijk een stukje verduidelijking geeft; uiteraard zijn
op- en aanmerkingen omtrent de moeilijke Latijnse teksten steeds welkom. Voor een aantal namen blijven we in
de voetnoten een woordje uitleg schuldig omdat we (voorlopig) geen passende informatie hebben kunnen vinden.
Toch veel leesgenot!
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HOMBEEK, dorp op een halve mijl van Mechelen, van (= behorend tot) het land en de
provincie Mechelen. Wat het geestelijke betreft (in geestelijke aangelegenheden) is de
heerlijkheid van Op-Hombeke, ook wel (vroeger?) Smal-Brabant, behorend tot de prefectuur
van Kapelle, eraan onderworpen; deze heerlijkheid is voorzien van (= bezit) een opvallend
kasteel. Carolus de Boccabella 1 verwierf deze heerlijkheid op 18 februari 1649 door een
publieke verkoop door de koning. Daarna kwam ze door overdracht (?) in het jaar 1670 aan
Joannes Arazola Ognati2, door wie ze afgestaan werd a n Joannes Antonius Locquet3,
voorzitter van de Grote Raad4; vandaag bezit diens zoon ze, Joannes Michael Locquet5,
stadhouder6 van de stad en de provincie Mechelen.
Deze heerlijkheid werd op 20 september 1681 door de Spaanse koning Karel II verheven tot
burggraafschap ten gunste van voornoemde Joannes Antonius Locquet.
De kerk vereert als patroon de heilige bisschop Martinus. De abdis van Kortenberg van de
orde van St.-Bendictus7 heeft het benoemingsrecht voor het herderlijke ambt (= heeft het recht
de pastoor te benoemen) door een schenking van Burchardus (Burchart), bisschop van
Kamerijk, in 1128. De akte staat opgetekend in het Supplement van de akten door A. Miraeus,
deel II, hoofdstuk 48, als volgt8:
(kantlijn: Uit het manuscript in het kerkarchief van Anderlecht)
In de naam van de heilige en éne Drievuldigheid, Burchardus door de barmhartigheid van
God (= bij de gratie Gods) bisschop van Kamerijk, zowel aan de toekomenden als aan de
tegenwoordigen tot in eeuwigheid.
Op (dringend) verzoek van de kerk van Kortenberg, van de abdis en van de congregatie(=
kloostergemeenschap) van dezelfde plaats, aan haar toevertrouwd, ja zelfs ons (= de bisschop
van Kamerijk) uit pastorale bezorgdheid dwingend tot het inzicht dat het verzoek goed (=
terecht) was, staan we aan voornoemde kerk twee altaren (= kerken) toe, namelijk Hombeek
en Leest, ten gebruike van degenen (de mensen) die daar God dienen, vrij en zonder
(uitgezonderd) de pastoor (bedienaar): zo evenwel dat over de bisschoppelijke inkomsten de
abdis jaarlijks verantwoording aflegt (verslag uitbrengt, evt. op tijd betaalt) aan ons of aan
²onze dienaren (ambtenaren), en dat de priester die daar zal zingen (= die daar de dienst zal
1

Carolus de Boccabella: hoewel de naam in geschiedkundige aantekeningen over Hombeek vaker voorkomt,
hebben we geen exacte nadere informatie hierover gevonden.
2
Joannes Arazola Ognati: oud adellijk Spaans geslacht, het katseel van de Arazola’s staat in Viscaja (Spanje);
deze Arazola was als secretaris verbonden aan de aartshertogen Albrecht en Isabella; vermoedelijke
afstammelingen van deze familie leven nog steeds in België als Arrazola (met 2 r’en) de Onate.
3
Joannes Antonius Locquet: terug te vinden als Jean-Antoine Locquet, ridder, burggraaf van Hombeek, heer van
Impel e.a., geboren te Brussel als zoon van Guillaume Locquet en Pétronille Taedts, studeerde filosofie en
rechten in Leuven en trouwde met Marie-Christine De Keyser; na een zeer verscheiden carrière werd hij in 1669
president van de Grote Raad van Mechelen en raadsheer in de Raad van State; in 1686 werd hij kanselier van
Brabant. Hij stierf in Brussel op 22 maart 1687. (http://www.ethesis.net/hoge_raad/hoge_raad_bijlagen 1.htm)
4
Grote Raad: we verwijzen naar voetnoot 9 bij de tekst over Leest in het vorige nummer.
5
Joannes Michael Locquet: terug te vinden als Jean-Michel Locquet, burggraaf van Hombeek, zoon van
voorgaande; schout en commandant van Mechelen; zijn echtgenote was Anne-Françoise van der LindenD’Hoogvorst; in 1722 door Karel VI in de gravenstand verheven; overleden in 1726. (http://www. inghist.nl….)
6
praetor: we vertalen “stadhouder”, maar de algemene betekenis van praetor is ambtenaar belast met
rechtspleging, dus rechterlijk magistraat; deze Locquet was dus magistraat van de stad en van de hele
Heerlijkheid Mechelen.
7
Abbatissa Cortenbergensis…: we verwijzen naar voetnoot 5 bij de tekst over Leest in het vorige nummer.
8
Miraeus: in vorige afleveringen hebben we Miraeus – Latijnse naam voor Albert Le Mire – herhaaldelijk
vermeld als auteur van verzamelwerken van officiële akten.
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verrichten) uit onze hand de (pastorale) zorg ontvangt en de bepalingen9 van de aartsdiaken en
de deken in acht neemt.
Opdat dit dus duurzaam en onwankelbaar zou blijven, hebben wij onder het zegel met onze
afbeelding getekend en hebben wij dit door het getuigenis van onze echtverklaarde personen
(medewerkers) bevestigd.
S. (Signum=) Handtekening van Ansellus, aartsdiaken van diezelfde altaren (kerken)
Erleboldus proost en aartsdiaken
Joannes aartsdiaken
Gerardus aartsdiaken
Celardus deken
Robertus voorzanger
Ethumensius abt
Balduinus deken
Gislebertus
Rotbertus deken
Ribertus subdeken.
Gedaan in het jaar 111910 na Christus11, de zevende belasting (jaar, aanslagjaar?), het
dertiende jaar eigenlijk van mijn, Burchardus, leiding (bestuur).
Ik Wenegaldus, kanselier 12, heb dit geschreven en (h)erkend.
In de tijden die daarop volgden, toen een niet gering geschil ontstaan was over de aanspraak
op deze tienden tussen deze abdij en de broeders van de Teutoonse Orde in Mechelen13, zijn
om dit geschil op te lossen (te bedaren), beide partijen verschenen voor Hendrik I, hertog van
Lotharingen en Brabant, die voornoemde tienden in leen bezat.
Op deze bijeenkomst (= de verschijning voor de hertog) hebben voornoemde broeders afstand
gedaan van al hun recht dat ze op deze tienden meenden te hebben. Voornoemde hertog nu
droeg voornoemde tienden over als aalmoes (gift) aan voornoemde abdij van Kortenberg.
Gedaan in 1226. De akte wordt vermeld in het Suppelment van de akten door A. Miraeus deel
II hoofdstuk 88, als volgt:
Hendrik bij de gratie Gods hertog van Lotharingen, aan allen die dit geschrift zien, gegroet.
Het moge u allen bekend zijn (worden) dat toen een controverse (betwisting) ontstond tussen
de abdis en de kloostergemeenschap van Kortenberg van de ene kant, en Walter Portarius en
een aantal broeders van de Teutoonse Orde van de andere kant, hierover namelijk dat
voornoemde broeders ernaar streefden (de bedoeling hadden) bepaalde tienden te kopen in de
parochie Hombeek, waarvan niet geweten was dat ze aan de ker
k van Kortenberg
toebehoorden, dezelfde (beide) partijen in onze aanwezigheid verschenen zijn. Voornoemde
broeders hebben met de toestemming en de welwillendheid van hun Overste elk recht dat ze
beweerden en geloofden (meenden, zich verbeeldden) te hebben op die tienden, in onze
handen teruggelegd (overgebracht) ten behoeve van de kerk van Kortenberg.

9

Capitula: betekent voorwaarde, bepaling, clausule, wij vertalen “bepalingen”; custodiat betekent letterlijk
bewaren, maar wij vertalen “in acht nemen”.
10
1119: in de kantlijn staat het jaartal 1119, maar in de tekst staat in woorden 1129.
11
We vertalen “na Christus”, maar in oude teksten bestaan daarvoor een aantal formules als hier “Incarnati
Verbi”, het jaar 1119 van het Mensgeworden Woord. Voor het daarop volgende “Indictione septima” vertalen
we “de zevende belasting” zonder de juiste bedoeling van deze formule te kennen.
12
Cancellarius: volgens ons is deze Wenegaldus de “schrijver” of klerk, de griffier.
13
Domus Teutonicorum: de volledige naam luidt Ordo fratrum hospitalis Sanctae Mariae Domus Teutonicorum
in Jerusalem, in het kort Ordo Teutonicus; gewoonlijk vertaald als Teutoonse of Dietse ridderorde, die bestond
van 1226 tot 1561.
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HERNIEUWEN VAN ABONNEMENTEN VOOR 2007
U kan uw abonnement voor 2007 hernieuwen door overschrijving van € 15 als
gewoon lid, of € 22 als steunend lid of € 28 als erelid op rekening
438-0132701-22 van Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel vzw,
Daalkouter 2, 1840 LONDERZEEL.
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Deze voornoemde tienden echter hebben wij, hoewel ze volgens het feodale recht aan ons
toebehoorden, overgedragen in de handen van genoemde abdis ten behoeve van de kerk van
Kortenberg en we hebben ze aan dezelfde kerk als aalmoes (gi
ft) vrijwillig en
onvoorwaardelijk geschonken.
Getuigen de abten van Gembloers14, Vlierbeek15 en Bona Spes16,
de deken, de plebaan, Joannes Notarius17, meester Egidius, (de) Brusselse kanunniken,
Ludovicus raadsman van Levedale18,
G. amman van Brussel19
Willem van Lombeek20,
R. van Vilvoorde, soldaten (wapenlieden) en vele anderen, zowel geestelijken als leken.
Gedaan te Tervuren21in het jaar des Heren 1226 in de maand april.
De tienden van dit dorp waren eertijds verdeeld in drie delen; twee delen daarvan waren van
deze abdij en één derde van de pastoor. Maar toen in het jaar 1481 de vraag gesteld werd
tussen de pastoor en deze abdij omtrent het recht op de nieuwe gronden (nieuw ontgonnen
gebieden), werd tussen de partijen de overeenkomst gesloten waardoor ieder van hen in de
toekomst de helft van alle tienden zou ontvangen, in zóverre dat vandaag elk van beiden
geniet van (het genot heeft van) de helft van alle tienden, zowel van de oude tienden als van
de nieuwe.
Binnen de grenzen van dit dorp stond eertijds het klooster van Leliëndael22 van de
premonstratenzer zusters, hier op deze plaats gesticht omstreeks het jaar 1231. Toen hun
klooster tijdens de Belgische troebelen in 1580 verwoest werd, verhuisden ze naar de stad
Mechelen. Daar beleven ze heden een wonderlijke bloei, zoals we op de geëigende plaats (=
namelijk toen over Mechelen gehandeld werd) gezegd hebben toen we deze stad beschreven
en daar meer uitvoerig over handelden.

14

Gemblaco: Gembloers, Latijn Gemblacum, verwijst hier naar een abdij van de orde van St.-Benedictus,
gelegen ten noord-westen van Namen aan het riviertje Orneau, gesticht ca. 945 door St.-Guibert (Wibert) en
toegewijd aan de heilige apostel Petrus en de heilige martelaar Exuperius; het klooster is door de Fransen in
1793 opgeheven, de gebouwen worden nu nog gebruikt door de agrarische hogeschool van Gembloers
(Gembloux).
15
Fliderbeca: Latijnse vorm voor Vlierbeek (nu deelgemeente van Kessel-Lo); de abdij van Vlierbeek werd in
1127 gesticht door de benedictijnen van Affligem, opgeheven tijdens het Franse bewind; nog bewaard zijn nu de
abdijhoeve, de kerk en het abtsgebouw in classicistische stijl.
16
Bona Spes: betekent Goede Hoop en verwijst naar de abdij van Bonne Espérance nabij het dorp Vellereille-leBrayeux, ten zuiden van Binche die behoorde tot de circaria (“omschrijving”) Floreffe; de abdij was actief van
1124 tot 1796, nadien gingen alle kunstvolle bezittingen naar het bisdom Doornik.
17
Notarius: het is niet duidelijk of het hier gaat over een eigennaam ofwel over een functie; vermits het Latijnse
woord notarius “snelschrijver” betekent, kan het hier gaan over een functie van schrijver, klerk.
18
Levedale: geen verduidelijking gevonden voor de functie noch de plaats.
19
Ammanus: de amman is een hertogelijke ambtenaar; de amman is de opperrechter die de hertog van Brabant
vervangt bij de uitvoering van de hoogste jurisdictie; het ambt bestond in de stad Brussel en stond op gelijke voet
met de drossaard van Brabant, de hoofdmeier van Leuven, de hoofdschout van Antwerpen en de grootbaljuw in
Vlaanderen. De bevoegdheden zijn nu verdeeld over verscheidene rechterlijke functies, zoals rechters en
parketmagistraten. (http:/nl.wikipedia.org/wiki/Amman…)
20
Lombeek: geen verwijzing gevonden naar een abdij in Lombeek; Lombeca staat voor Sint-Katharina-Lombeek
(huidige gemeente Roosdaal).
21
Apud Furam betekent letterlijk “bij de Voer”, de etymologische verklaring voor de naam Tervuren is vrij
eenvoudig: Ter Vure = op de Voer, een zijriviertje van de Dijle.
22
Monasterium Vallis Liliorum: het klooster van Leliëndael van premonstratenzer nonnen werd gesticht in 1231
en verwoest in 1580; elders wordt vermeld dat de activiteiten van het klooster in Hombeek duurden van 1162 of
1182 tot 1580, het behoorde tot de “circaria” Brabantia.
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Het voornoemde klooster bezit in dit dorp een zeker deel van de tienden, dat het in 1255 van
de Mechelse kanunnik en geleerde Arnold van Zellaer23 verwierf voor een jaarlijkse cijns van
twaalf pinten tarwemeel24 van Mechelse maat, welke cijns ze vandaag nog aan de Zellaerse
kanunniken betalen.
In 1265 werd een eendrachtige overeenkomst afgesloten tussen de abdij van Kortenberg en de
leiding van Leliëndael omtrent de door haar opnieuw te verwerven tienden in de parochie
Hombeek en over de parochiale rechten van deze parochie. De akten van deze overeenkomst
worden geciteerd in het Supplement van de akten door A. Miraeus deel II hoofdstuk 110.

23

Arnoldus van Zellaer: de huidige waterburcht van Zellaer (gemeente Bonheiden) dateert van 1885, maar werd
gebouwd op de plaats waar een middeleeuwse burcht stond, waarvan men veronderstelt dat Wouter Berthout de
opdrachtgever en Arnold van Zellaer de eerste eigenaar was.
24
Sextarius: zesde deel van een “congius”, ongeveer een halve liter of pint; de sextarius was een Romeinse maat
voor “natte waren”, 6 sextarii = 1/8 amphora = 3 ¼ liter; siligo betekent fijne tarwe/fijn tarwemeel.
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