
S.G.O.     Het kind moet een naam hebben;  Snel 

Opgezochte Geschiedenis. 

Het gebeurt meermaals dat onze erfgoedkring een 

geschiedkundige vraag onbeantwoord laat,  omdat er 

onvoldoende bronnen voorhanden zijn of, omdat de 

bronnen nog niet geraadpleegd en gepubliceerd zijn. 

Soms krijg ik de indruk dat de geschiedenis van 

Meise nog lang niet geschreven is. 

 

 

           SGO 001       LABUS 

We kregen bij Berla de vraag of we een boekje hadden 

over de familie Labus en haar hofstede. 

Hoe we ook zochten, meer dan een bladzijde 

toponiemen en naamvermeldingen kregen we niet bij 

elkaar. 

We hadden niet eens een verklaring over het 

toponiem, laat staan waar het gelegen was. 

Dank zij vier recente gescande land- en renteboeken 

ontdekte ik in Sint Brixius Rode de hoeve van de 

familie Labus , samen met een aantal  andere 

nederzettingen : Hof ter Winnen, Hof ter Plancken, 

Hof van Limbosch, Hof van Labus, Hof van 

Boisegodts en Hof van Neseman.   

Misschien heb je het al bemerkt, de hofsteden liggen 

in Limbos , in het midden tussen ‘Rhode’, 

‘Eversheim’, ‘Beynghem’  en ‘Meysse’. 

 

Limbos werd in cultuur gebracht halverwege de 12e 

eeuw.  Pas dan maakte de toenmalige eigenaar, Heer 

Wilhelmus de Craeynhem  zijn grondbelasting 

(tienden) in °1186 over aan de abdijen van 

Grimbergen (5/6) en Ninove (1/6).  

Afb. 01  Kaartboek Abdij van Grimbergen  °1699  Vidimus van Robrecht decaan Brussel 

 

Het pas ontgonnen 

Limbos kreeg zelfs zijn 

eigen tienden. 

(aangegeven in rood 

omlijnde blokken met de 

letter T) 
Afb. 02 Caertblad 26  Abdij van Grimbergen  1699  

Ze waren gelegen tussen het ‘Bistvelt’  en de  

‘Eversheimdriesch’, zowel in ‘Meysse’ als in 

‘Beynghem’, tot over de Birrebeek aan het borghtveld 

van ’t Hof te Rhode.   

 

Limbos was voorheen heide en bosgebied en 

ontleende zijn naam aan het Grimbergs geslacht 

‘ Lint ’. 

Of er ooit lindebomen stonden, zoals sommige menen 

te denken, is heel onwaarschijnlijk. De linde is een  

boom die met gemak een ouderdom van 300 jaar 

bereikt en welke samen met de eik gebruikt werd om 

perceelsgrenzen af te bakenen. 

Eveneens is verwijzing naar lintbeplanting (zoals 

Linthout-Brussegem), heel onwaarschijnlijk ; Limbos 

werd meestal omschreven als heide- en bosgebied. 

We houden wel rekening dat toponymie een 

onderdeel is van naamkunde, een wetenschap die 

nauwelijks gebruik kan maken van andere 

wetenschappelijke bronnen om bewijsvoering aan te 

brengen, met andere woorden, je hebt de vrijheid om 

zelf een verklaring te vinden, tenminste indien ze 

voldoende logisch en aanvaardbaar is. 

 
Afb. 03   Caertblad 27  Abdij van Grimbergen 1699  

Rood omlijnd = entiteit Limbos 

Blauw omlijnd = huidige Kapellebaan  

 

Genealogie Labus 

De oudste familietak met 5 generaties vinden we 

terug in Brussel. 

Sigerius Labus °cc 1235,  kerkmeester van Sint Gorick 

Brussel.     Zijn zoon Joannes ° cc 1260 huwde met 

Yda de Weert. 

Zijn kleinzoon Joannes °cc 1290, was in 1343 schepen 

te Brussel en huwde met Catharina de Weert. 

Sigerius had minstens twee achterkleinkinderen, 

geboren rond 1215, Catharina Labus die gehuwd was 

met Walterus van der Roesen en Joannes Labus die  

Catharina van der Roosen in ‘houwelijck’  had.  

De zoon van deze laatste,  Joannes Labus °cc 1340 

huwde met Maria Meert.  



In de late 13e eeuw was er een Labustak aanwezig in 

Dworp en Beersel. Een edele Heer Walterus Labus 

onderhandelt in 1251 met de abdij Tercameren over 

zijn goederen in Dworp. Diezelfde Walterus (?) 

draagt in 1280 een bunder landt over aan het Sint 

Jansgasthuis, en in 1289  2 en 1/2 bunder land in Sint 

Pieters Woluwe.  

Een ander familielid Sigerius Labus vermaakt een 

rente in 1294 op 13 dagwanden in het Rodenbroeck. 

In 1669 bezat de familie daar 26 bunders land, 

omgerekend 36 ha, dat in 1850 aangroeide tot 54 ha. 

Afb. 04     Hof van Labus  te Dworp                                                       © Google Earth 2020  

 

De tak Limbos-Beigem gaat terug tot minstens begin 

15e eeuw : 

Nicolaes Labus °cc 1400 : citatie in 1452 met een 

kerkrente op de ‘Lanckeusel’ 

Judocus Labus °cc 1430 : cit. in 1462 goederen tegen de 

‘Hoogh Eusel’ 

Henricus Labus °cc 1500 : cit. in 1545 met een 

kerkrente 

Henricus Labus °cc 1530 : cit. in 1570 aan de weg 

Rode-Grimbergen  

Michael Labus °cc 1540 : Meisenier in 1571, zoon van 

Henricus, de stravers zijn Adamus van Mespelterre 

en Joannes van Messauwen. 

Een vrouwe Labus °cc 1540 : cit. 1569 met goederen op 

het ‘Broeckvelt’ 

Egidius Labus °cc 1550 : cit. 1598 , gelgieter tot 

Brussel (geelgieter  = kopergieter) gehuwd met 

Margareta Appelmans, die in 1598 als weduwe 

Labus, de Labushoeve (?) verkoopt. 

Guillelmus Labus °cc 1570 : huwt in Grimbergen 

zomer 1598 met Margareta Verplast en zet zijn 

geslacht voort met Joanna Labus °Grim 03.01.1603 

Petrus ° cc 1660 : huwt met Catharina Persijn en 

zorgt voor nageslacht in Meise 

 

Afb. 05  Caertblad 27 Kaertboek Abdij van Grimbergen 1699   Hof van Labus in Limbos   

 

 

Toponymie Limbos 

Het toponiem Labus wordt 400 jaar lang gedragen in 

verschillende akten in maen- rente- en landboeken. 

Soms wordt een (Labus)perceel aangeduid als weide, 

beemd of broekland , nadien vinden we het terug als 

winnend land (akkerbouw ipv weiland).  

De uitheemse landmeters durfden onze straten soms 

andere namen toebedelen ; zo wordt de huidige 

Broekstraat en Potaardestraat afwisselend een 

Wandelstraat of Heerbaan; en was de 

Hazepootstraat en Krommenstraat de vroegere 

‘Cattestraete’ en ‘ Gruenstraet’. 

Enkele malen wordt zelfs de sHerenweg vermeld als 

Cattestraat.  

Afb 06  C. Poppkaart 1859    

Groen = s’Herenweg 

Rood = de 3-ledige Frankische kouter van Rhode met het Voorste, Middelste en 

Achterste veld  

 

 

Hofstede : 

Labushoeve : cit op 07.09.1400 (vidimus van 

07.05.1547) ‘ aen de Gruenstraet ‘ 

Labushoef : cit. 03.05.1468  

Labushof : cit 25.09.1534 ‘nevens de Mayeussel ‘ 

Labushof : cit. 1540 ‘ nabij Middelveld ’ 

Labusstede : cit °1586 ‘Broeckvelt, comende oock aen 

de Labusstede’ 

Labus : cit. in 1634 ‘Coyeweyde ’ omtrent het hof van 

Limbos, aan Labus en ‘Cattestrate’ 

Labushof : cit 05.10.1792  

 

De ‘Coyweyde ’  en de ‘Cattestraete’  zijn de twee 

plaatsen die we met volle zekerheid exact kunnen 

aanduiden. 

Op dit block lag  de Labushoeve, ‘naest de 

Cattestraete’ , soms ‘Grueneweg’  genoemd.  



Afb 07    Caertblad 8   Kaertboek van Meys en Rhode : Joannes van Acoleyen  1717 

Rood = Coeyeweyde       Blauw = Cattestraete    

1 = Labushof 

2 = Hof van Limbos 

3 = Hof van Neseman  

 

In 1771 is het hof weergegeven als ‘ Ter Plancken ’  

Afb 08    Ferrariskaart  1771                                                                              © Cartesius 

 

Land : 

Labusblock : cit. 05.10.1792 ‘aan de voetweg naer 

Eversem ‘ 

 

Beemd :  

Labusbemt : cit. 07.07.1621  ‘1 ½ daghwant  

Labusbemt aen de Steynenbrugghe en’t Cleyn 

Brucxken ‘ 

Dat is een weide gelegen aan de Birrebeek , grenzend 

aan de ‘Gemeynte’ (de parochie), huidige locatie 

Hoekstraat 10 en 12. 

Afb 09   Kaart Buurtwegen 1844                                                                             © Cartesius 

Rood omlijnd = Labusbemt 

Zwarte pijl = stenen brug over de Birrebeek  

Blauwe pijl = klein brugje bereikbaar via een voetweg  

 

Afb. 10   F° 128  Caertblad 5  Kaertboek van Meys en Rhode Joannes van Acoleyen 1717 

 

Bossen : 

Labusbosch : cit. 07.04.1529 ‘neven de Lanckeusel’ 

Labusbosch : cit 27.04.1545 ‘Hendrick Labusbosch’ 

Labusbos : cit. 00.00.1599 ‘aen de Moensstichel’ 

Labusbosch : cit. 27.05.1750 ‘een geroeyt boschland ‘ 

 

Boseusels : 

Labuys : cit. 00.00.1509 ‘ boseusel te Eversem tegen 

de wandelstraete’  

 

Weide 1 :  

Ongedateerd : ‘Labusweyde te Limbos’ 

 

Weide 2 : 

Labusweyde : cit 00.00.1717  

Labusweyde : cit. 10.04.1745 ’ palende aen de 

Gemeynte ’  

 

Besluit. 

De familie Labus heeft wel degelijk haar toponiemen 

nagelaten in Limbos.  

Het hof was allodiaal goed en hierover vinden we 

uiteraard weinig terug in de maenboeken van Meys 

en Rhode en voor meer info moeten we het notariaat 

en het Schepengriffie aanspreken. 

De laatst gekende eigenaar van de Labushoeve was 

Mijnheer Verhaeghen in 1717,  nadien in het bezit van 

zijn erfgenamen die het verkochten rond 1776 aan 

Mijnheer Brinck. 

De bezetters of huurders waren : in 1717  Joannes 

Baptist de Boeck en in 1724 Jacobus Verbeyst. 



Dan maken we een sprong naar 1794 ; Petrus de 

Muylder bewerkt de landerijen en de laatste 

kerkelijke ‘ceyns’ wordt betaald door Franciscus 

Jacobs in 1806. 

Afb. 11  Maenboek van Meys  1717 

 

Was de hoeve nog intact in 1806 ?  In ieder geval ze 

werd afgebroken voor 1821 en zelfs de straat 

verdween. 

Heden is nog een kleine opening waar te nemen waar 

de straatlangs liep ; aan de rechterzijde van het Hof 

van Limbos , dat uitgebaat wordt door de familie 

Borremans.  

                                       * * *   

23.04.1720 met groeten uit Bruxius   

Afb 12  Renteboek Tercameren   G. Couvreur 1720                                            © Cartesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


