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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 het voorlaatste artikel uit onze lange reeks dorpsbezoeken anno 1700 zijn we beland in de parochie Humbeek. 
De lezer kan dadelijk constateren dat er een sterke band met Malderen (Groenhove) bestaat via de telgen van 
het geslacht Le Cocq. Vooreerst moeten we evenwel opmerken dat de Latijnse tekst over Humbeek van een 
bijzonder moeilijk gehalte is en stilistisch zeer complex. Dat brengt mee dat we een aantal zinsneden niet 
helemaal of  niet met zekerheid correct kunnen vertalen. Enkele vertaalvarianten kunnen tegelijk als een 
verklaring van de tekst gelden. Bovendien komen er in de tekst vele eigennamen – plaatsnamen en 
persoonsnamen – voor waarvoor we geen exacte verdere informatie gevonden hebben. Erudiete lezers die ons 
kunnen helpen de vertaling te verfijnen of degelijke informatie aan te reiken over vermelde eigennamen, nodigen 
wij uit niet te aarzelen ons te contacteren. Verder wensen wij de lezers veel leesgenot bij deze toch wel 
wonderlijke exploratietocht. 
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HUMBEKE, vroeger Hunnebeke, Hoenbeke of Hoenebeke, op twee mijl van Mechelen, 
doorsneden door het kanaal van Brussel, van de prefectuur van Kapelle, van oudsher bezit  
(een oud vermogen) van het geslacht van de Berthouts van de adel (aristocratie) die in 
Mechelen en elders heerste. 
 
De eerste die de titel van deze dynastie heeft gedragen, is naar mijn bevinding Aegidius van 
Berthout, de derde zoon van Walter IV, raadsheer van Mechelen, die stierf in 1303 op 11 
januari, zoals blijkt uit het oude overlijdensregister dat vernieuwd  en overgeschreven werd in 
1526 uit een zeer oud missaal van de kerk van Humbeek. Deze (Aegidius) stichtte in deze 
kerk een jaargetijde1 voor hemzelf, zijn vrouw (echtgenote) Beatrice (Beatrijs) en voor zijn 
(hun) dochter Ada. Daarvoor gaf hij aan de pastoor van Humbeek de volledige nieuwe 
ontginningen (al het nieuwe bouwland) van dit dorp.  
Hem volgde op Florentius van Berthout, raadsheer van Mechelen, kleinzoon2 van zijn broer 
Walter V. Deze schreef Humbeek in 1313 door een verkoopakte over aan Daniël, heer van 
Bouchout, zoals blijkt uit het oude register van de feodale curie van de kerk van St.-Rumoldus 
(de Sint-Romboutskerk) te Mechelen. Deze Daniël ondertekende de brief (de oorkonde) 
waarin door Jan II, hertog van Brabant, in 1301 privileges werden toegekend aan het dorp 
Sterrebeke (Sterrebeek). Ook verscheidene documenten (akten) ondertekende hij in 1307 
samen met voornoemde hertog.  
 
Daniël werd opgevolgd door zijn zoon Joannes, heer van Bouchout en Humbeek, nog in leven 
in 1333. Uit hem en Elisabeth Tay uit Elewijt (werd geboren) de tweede met de naam Daniël 
van Bouchout, heer van Loenhout en Humbeek, gestorven in 1374. Deze tekende in 1372 de 
Kortenbergse brieven3 en gaf in zijn testament (door een testamentaire akte) aan zijn zonen 
Daniël, de derde met die naam en heer van Humbeek en Loenhout, en Aegidius (Egidius) 
opdracht tot de stichting van twee kasteelkapelanieën4, (een) ter ere van de heilige Georgius 
(Joris) in Humbeek en (een) in Loenhout. (De zonen) voerden de laatste wil van hun vader ten 
volle uit, zoals blijkt uit de stichtingsbrief en een andere die over deze zaak (hierover) 
opgesteld werd in tegenwoordigheid van de Grimbergse schepenen op de derde dag na het 
feest van Sint-Lucas van de maand oktober in (het jaar) 1375. 
De laatste hiervan (= van die brieven) maakt melding van Joannes, heer van Bouchout, 
burggraaf van Brussel, eigen (later geboren5) broer van de genoemde erflater; en van Joannes 
van Ophem, krijgslieden, en van Ludovicus van Wesenbeke en Willem van den Zypen, 
schilddragers, uitvoerders van het genoemde testament. Deze derde Daniël liet Daniël IV na, 
heer van Bouchout, Humbeke (Humbeek) en Loenhout en burggraaf van Brussel, stichter van 
de kasteelkapelanie ter ere van de heilige Maagd in Humbeek en van zijn jaargetijde in  
 
                                                
1 Jaargetijde: gewoonte om geld of eigendom te geven aan de geestelijkheid, die dan missen leest voor de 
zielenrust van de betreffende persoon (familie). Dat geld of die eigendom voorziet dus ook in het onderhoud  van 
de geestelijken. Een vorm van eigendom kan zijn de “novalia”: nieuwe ontginningen (nieuw bouwland). 
2  Kleinzoon: “nepos” betekent kleinzoon, maar het is niet duidelijk of het hier echt om de kleinzoon gaat.   
3  Kortenbergse brieven: de juiste inhoud of betekenis van deze brieven is ons vooralsnog niet bekend. 
4  Capellania: benaming voor een stichting in geld of goederen tot het doen lezen van zielenmissen in een 
bepaalde kapel. Die capellania behoort bij een parochie en is dan bestemd voor het onderhoud van de 
geestelijken. Ze kan ook horen bij een kasteel en heet dan capellania castrensis. Verder in de tekst zou capellania 
castralis hiervoor een synoniem kunnen zijn (in de tekst is capellaniarum castralium een tweede naamval – 
genitief – meervoud.) Overigens kan capellania castralis ook verwijzen naar de woning van de kapelaan, 
oorspronkelijk verbonden aan een kasteel. 
5  Agnatus germanus: agnatus betekent 1) bloedverwant van vaderskant; 2) later geboren zoon (nl. geboren 
terwijl er al een wettige erfgenaam is), dus: jongere broer; germanus betekent: dezelfde ouders (of dezelfde 
vader) hebbend: vol, eigen; germanus: eigen broer; germana: eigen zus. 
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voornoemde kerk in het jaar 1392 en ook van een dagelijkse mis in de abdij van Grimbergen 
in 1417. Hij tekende ook een pact (verdrag) tussen Brabanders en Limburgers6 in het jaar 
1415. Hij stierf omstreeks het jaar 1419 en liet zijn enige dochter Joanna van Bouchout achter, 
(geboren) uit Maria de Ghistele (van Gistel), zijn echtgenote. Joanna trouwde met Joannes 
van Wesemael en stierf kinderloos omstreeks het jaar 1445. 
 
Haar volgde Daniël van Bouchout op, heer van Latteghem, Diepensteyn, zoon van de eerder 
genoemde Aegidius en van Adriana van Reygersvliet, vrouwe van Boulers7, en de later 
geboren broer8 van genoemde Joanna van Bouchout. In 1460 beval (= gaf opdracht tot) deze 
(Daniël van Bouchout) door testament (door een testamentaire beschikking) een jaargetijde 
met 26 Brusselse maten tarwe (men noemt ze “sisters”9) jaarlijks uit te geven (te betalen) aan 
(voor) de armen van Humbeek en evenveel aan (voor) de armen van Loenhout, en andere 
uitdelingen.  
 
Uit hem en Margareta de Poucques (dochter van Eulardus en van Catharina de Borsele) (werd 
geboren) Margareta, enige erfgename van alle genoemde plaatsen, die ze in het jaar 1465 als 
bruidsschat meebracht voor Everardus Marcanus10, zoon van Joannes, heer van Aremberg, en 
van N. gravin van Warneburg (Walcourt). Zie Pontus Heuterus11Rerum Burgundicarum in de 
Genealogie van Marcq en Aremberg op p. 244 en de Notitia Marchionatus S.R.I.12 van baron 
le Roy op p. 375. 
 
Verder zijn in voornoemd overlijdensregister van de kerk van Humbeek behalve voornoemde  
jaargetijden van (voor) Aegidius van Berthout en de Daniëls van Bouchout, heren van 
Humbeek, ook de jaargetijden gesticht van (voor) Joannes en Georgius (Joris) van Bouchout 
en ook voor jonkvrouw Margareta d’ Aremberghe en voor Cosmas le Cocq en vrouwe 
Petronilla de Schietere, echtgenoten, voorvaderen van de huidige13 graaf van Humbeek. 
 
In het begin van de 17de eeuw in het jaar 1606 verkocht Robertus Marcanus, graaf van 
Aremberg, dit domein (deze eigendom) aan Robert Noiret, koopman uit Antwerpen, die kort 
daarop zijn koop overdroeg aan de Luxemburgse edelman Jacobus Maillot, wiens erfdochter 
Isabella, vrouw van Humbeke, het (domein) als bruidsschat aanbracht (gaf) aan Carolus de la 
Vieuville, heer van Codry en Gouy. 
 

                                                
6  De inhoud van dit verdrag, de aanleiding ervan noch de betekenis zijn ons bekend. 
7  Boulers: in de lijst vooraan in het werk van Van Gestel (zie eerste aflevering over Londerzeel) staat “Bolaere, 
lege Boulaere, alias Boulers.” Waarschijnlijk wordt hier bedoeld: Nederboelare bij Geraardsbergen.  
8  “later geboren broer”: zie verklaring hoger. 
9  Sisters: deze benaming kenden wij nog niet; voor een uitvoeriger verklaring van “siligo” verwijzen we naar de 
tekst over Hombeek in vorig nummer. 
10  Marcanus: van Marcq (in documenten dikwijls vernoemd samen met Arenberg (Aremberg); Marcq: gemeente 
in Henegouwen, even ten zuiden van Edingen (Enghien). 
11  Pontus Heuterus: Pontus de Heuter, geschiedschrijver uit de 16de eeuw (schreef ook over taalkunde, 
aardrijkskunde en penningkunde), geboren in Delft (Nl.) op 23 augustus 1535, gestorven in Sint-Truiden in 1602 
als deken van het kapittel van Sint-Truiden. Het werk waarnaar verwezen wordt: P(ontus) H(euterus) Delphius 
(van Delft): Rerum Burgundicarum Libri sex, in quibus describuntur res gestae Regum, Ducum, Comitumque 
utriusque Burgundiae (Antwerpen 1584) (zes boeken over Boergondische zaken, waarin de handelingen 
beschreven worden van de koningen, hertogen en graven van Boergondië). Dit werk wordt vermeld door C.P. 
Serrure (red.) in Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis – Deel 3 (Gent, 
1859-1860). 
12  Het werk Notitia Marchionatus sacri Romani imperii door de Antwerpse baron le Roy werd in 1678 in 
Amsterdam gepubliceerd. 
13  Huidige: dus begin 18de eeuw. 
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Tenslotte verwierf in het jaar 1643 Philippus Maes, raadsman en bijzitter14 van de hoogste 
koninklijke schatkist, dit domein door een schriftelijk besluit15. Deze liet zijn aankoop over 
aan de hoogst edele man Balduinus (Boudewijn) le Cocq, heer van Wulvergem16 en 
Groenhove (zoon van Franciscus, heer van voornoemde plaatsen, en van Isabella D’Amman 
d’Oomberghen) en aan Francisca de Lathem, zijn echtgenote, van wie we verder het 
grafschrift tonen. 
 
Cosmas le Cocq volgde (hen) op, hun eerstgeborene, heer van die plaatsen, gehuwd met 
vrouwe Petronilla de Schietere. Hij stierf op 10 mei van het jaar 1673, zij op 15 september 
van het jaar 1703. Hen volgde op hun zoon Jacobus Franciscus le Cocq, heer van die plaatsen, 
die uit Barbara Jacoba de Varick, vrouw van Dieval17, een enige zoon naliet, Carolus 
Balduinus le Cocq, graaf van Humbeke, Dieval enz. Deze werd in 1710 in de echt verbonden 
met Theresia Carolina de la Tour de St. Quentin, dochter van Julianus Josephus, graaf de la 
Tour, St. Quentin en (van) Zeninghem, en van vrouwe Theodora Genoveva van Thiennes18. 
 
Dit domein werd tot graafschap verheven door Karel II, koning van Spanje, op 24 november 
van het jaar 1694 door een oorkonde, uitgevaardigd in Madrid ten gunste van voornoemde 
Jacobus Franciscus le Cocq, die daar een merkwaardig kasteel bezit, door hem overvloedig en 
luisterrijk versierd (opgesmukt). Baron le Roy toont er ons in zijn”Kastelen van de Edelen van 
Brabant” de voorgevel van.19 
 
Dit dorp telt ongeveer 600 bunders grond. 
 
Het metropolitaans kapittel van St.-Rumoldus (Rombouts) heeft in dit dorp het hoogste en 
rechtstreekse eigendomsrecht20, dat het van niemand heeft, en het is een, zoals men dat noemt, 
vrije eigendom (volle eigendom van de bezitter) en is niet door trouw of horigheid aan iemand 
gebonden, tenzij aan God en de zon, zoals oude documenten bewijzen, en heeft onder zich en 
(“quod ab eo movetur et relevat”?) het eigendomsrecht over dit dorp. Het hoogste 
eigendomshof (hoogste rechtbank?) van dit kapittel beslist (?) per arrest en (“nullum postea 
quam revisionis remedium”?). Van deze heerlijkheid en haar feodaal hof hangen verder 30 
horigheden of lenen af die van het/de voornaamste leen/horigheid losgemaakt zijn, met 
bepaalde vermogens tot leen (gemaakt). Het voornoemde kapittel heeft ook een cijnshof met 
een cijnsregister. 
 
In deze parochiekerk is naast (dichtbij) het hoofdaltaar aan de noordzijde het volgende 
grafschrift te zien in zwart marmer, ingelegd (aangebracht) in een (schoongemaakte, 
gladde?21) muur. 
 
 

                                                
14  Assessor: de precieze betekenis van deze functie is ons niet bekend. 
15  Twijfelachtige vertaling voor “litteris decreti”. 
16  Wulvergem ligt nabij Mesen in West-Vlaanderen op de grens met Frankrijk. 
17  Dieval: la commune de Dieval, Nord-Pas-de-Calais, France. 
18  Zeninghem en Thiennes zijn plaatsen in het Franse departement Pas-de-Calais. 
19  Dit werk van baron le Roy werd in de vorige artikels reeds meermaals vermeld. Over de vertaling van het 
woord “prototyphon” hebben we geen zekerheid. 
20  Dominium: betekent “heerschappij”, maar vermoedelijk is hier “eigendomsrecht” bedoeld. Deze hele alinea is 
vanwege het Latijn én vanwege de inhoud moeilijk te vertalen, enkele fragmenten blijven dus zonder sluitende 
oplossing. 
21  Tergere: betekent: afvegen, afdrogen, schoonmaken; het deelwoord tersus betekent dus: afgewist, vandaar 
rein, schoon, afgewerkt. 
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Urne van de edelen heer Balduinus le Cocq, heer van Wulverghem, Humbeeck, 
Schilthoven enz., gestorven op 18 november 1655, en van (vrouw) Francisca de Lathem, 
echtgenoten. Zij stierf op 24 september22 1652. 
 
Wat het godsdienstige (de eredienst) betreft, is deze kerk toegewijd aan de heilige Rumoldus, 
apostel van de Mechelaars. In 1650 werd ze door de gunst en de weldadigheid 
(welwillendheid) van Jacobus Boonen23, de aartsbisschop, en van de kanunniken van 
voornoemd college (kapittel), vereerd (gesierd) met zijn heilige relikwieën. Aan dat college 
(kapittel) komt het beschermheerschap toe van deze parochiekerk. 
 
De pastoor van deze kerk werd in 1454 ingelijfd (geïncorporeerd) voor de uitoefening (van 
het ambt) van koorleider (kapelmeester?) van de kerk die in die tijd de kathedraal van 
Kamerijk was, het bisdom waaraan ze (= de kerk van Humbeek) in die tijd onderworpen was 
(waartoe de kerk van Humbeek in die tijd behoorde). 
 
Het voornoemde kapittel van Sint-Rumoldus (Rombouts) bezit daar twee delen van de 
tienden, het metropolitaans kapittel van Kamerijk één zesde, met de opdracht het koor te 
herstellen (vernieuwen) en aan de pastoor als aanvulling voor zijn competentie (of 
overeenkomst?) 50 florijnen jaarlijks te betalen. Het overblijvende zesde deel heeft (krijgt) de 
pastoor, samen met de nieuw ontgonnen gronden (bouwland, braakland). 
 
 

                                                
22  De namen van de maanden worden hier gelezen als: novem (= 9) bris = november (en niet: de 9de maand); 
septem (=7) bris = september (en niet: de 7de maand). 
23  Boonen: vierde aartsbisschop van Mechelen (van 1621 tot 1655). 


