GLASRAMEN IN DE BEELDENSTORMEN. Deel 9.
Uit de nota’s en reisboekjes van Jonker Adriaen van Marselaer
Samengevat en toegelicht door Jozef Verheyden.
Wat voorafging: Adriaen van Marselaer heeft de streek van zijn voorouders tweemaal bezocht
in de troebele tijden. Eerst, rond 1570, heeft hij vooral opgetekend wat hij er zag en hoorde.
Hij schetste veel glasramen die waren belangrijk voor zijn genealogisch onderzoek. In 1583
kwam hij nog eens terug in Malderen. Misschien werkte hij daar als spion voor Farnese.
Officieel was het om pastoor Merten Van Zuene te vragen om uit zijn kerkarchief alle
voorouders en verwanten te kopiëren.
Klein Brabant, door Farnese aan zijn lot overgelaten, werd door vrijbuiters allerhande
verwoest. In 1593, van 1 april tot in mei, werden deze door de boeren zelf verjaagd.
Adriaen bezocht toen de verwoeste streek, vooral Steenhuffel, waar hij nog nooit was geraakt.
Zijn nota’s over dit bezoek beslaan vier bladzijden. Op één bladzijde maakte hij schetsen van
wat hij zag in het koor van Steenhuffel. Deze schets gooit alles overhoop wat men over de
glasramen van Steenhuffel dacht te weten. Om de betekenis beter te begrijpen tracht ik mij
over te plaatsen in die leefwereld en de bedoelingen van de bezoeker Adriaen van Marselaer.
De situatie van Adriaen van Marselaer in 1593
In 1585 had Alexander Farnese Antwerpen tot overgave gedwongen. Bijna de helft van de
bevolking is toen naar het Noorden gevlucht. Niet alleen protestanten, maar ook veel rijke
kooplieden verlieten de stad, zodat Antwerpen verarmd achterbleef.
Adriaen van Marselaer werd dank zij Farnese in het stadsbestuur als schepen opgenomen. In
1592 was Farnese gestorven. Er heerste weer verwarring in het land. Zijn oudere broer Gillis
was ook schepen geweest in het verkeerde bestuur. Toen hij stierf, stond hij nog op de zwarte
lijst van de inquisitie. De toekomst van de familie zag er somber uit. De titel heer van Opdorp
was al eeuwenlang overgegaan naar de oudste zoon van de hoofdtak van de familie. Maar
neef Cornelis had deze titel verkocht aan de heer van Melis te Lippelo.
Over Jan, zijn oudste broer, schrijft Adriaen niet veel. Jan woonde in Opdorp en stierf al vóór
1570. Hij werd begraven in Malderen. Broer Gillis overleed in 1580. Diens weduwe Maria de
Succa vluchtte naar Frankrijk; ze nam haar zoontje Rutger mee en leefde niet volgens haar
stand. Zo kwam de adellijke titel nog meer in gevaar. Adriaen van Marselaer stond er dus
alleen voor. Als vooruitziend man zag hij vier taken voor zich.
 Hij moest trachten de titel heer van Opdorp terug te kopen.
 Hij moest als edelman de aloude afstamming van zijn familie bewijzen om ook zijn
stand niet te verliezen. Het onderzoek naar zijn voorouders, dat eerst een hobby van
hem was, werd nu een noodzaak.
 Hij trachtte voor zijn neefje Rutger een betere opvoeding te bezorgen, want die was de
natuurlijke opvolger van de titel. Indien Rutger kinderloos bleef (en zo gebeurde ook),
dan werd zijn oudste nog levende zoon, Frederik, de natuurlijke opvolger.
 Als vooruitziend man moest hij zorgen voor een degelijke opvoeding van zijn negen
kinderen, vooral van zijn zeven zonen.
Adriaen van Marselaer huwde in 1576 met Jossine Rosseels, een burgermeisje uit Zele,
dochter van de griffier van Berlaere. Zij kregen negen kinderen. Jossine stierf in 1600.
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Hij hertrouwde met Magdalena Wouters. Hij bleef in Antwerpen wonen in de Schoytestraat in
Den Gulden Mortier, maar de voorkinderen verbleven meestal in Zele.
Van dan af werden de onkosten van de negen kinderen nauwkeurig opgeschreven 1. Hierdoor
leren we Adriaen als vader en als mens wat beter kennen.
Ik noem hierna deze kinderen en vat samen wat er van hen later zou geworden.
 Carel Adriaen (1580 - 1608) vertrok na de dood van zijn moeder als militair. Hij volgde
den heer van Franchimont in al zijn wapeningen… eerst voor het beleg van Oostende,
dan via Aken, Straatsburg, .. naar Rome, verder naar Napels (1603). Daarna naar
Milaan, waar hij gewond raakte. Hij kwam terug en vertrok weer in dienst. Hij
sneuvelde bij het beleg van de stad Santen in Kleve. Vader Adriaen toonde geen enkel
verdriet over zijn dood, enkel trots.
 Franchoys (1582 - 1623) bleef eerst in Antwerpen. Hij kreeg er een opleiding bij
schilder Ambrosius Francken sr. Hij werd in 1603 ingeschreven in de Lucasgilde.
Vader Adriaen betaalde de borg aan de heren dekens Jan Breughel en Octavio Veen.
Het huishoudboek vermeldt de onkosten van penselen en zo, maar ook veel verteer in
kroegen. Franchois gaf het als leerling-schilder op en werd militair, zeer tegen de zin
van zijn vader. Hij vertrok eerst voor het beleg van Oostende. Hij trouwde daarna,
kreeg twee kinderen. Hij vroeg ten slotte zijn erfdeel om te reizen en vertrok naar
Nederland als militair. Vader Adriaen onterfde zijn zoon Franchois bij zijn testament
in 1521 vóór het vertrek van Franchois. Wellicht wegens zijn ongehoorzaamheid,
en/of zijn onadellijk gedrag. Franchois sneuvelde bij het beleg van Elleboge.
Broer Frederik kocht voor de twee kinderen toch nog een huis in Antwerpen.
 Regina (1584 - ? ) werd clarisse te Brussel.
 Frederik (1586 - 1670 ) was voorbestemd voor de ambtenarij. Na zijn studies in de
rechten te Leuven werd hij schepen van Brussel en ten slotte vele jaren burgemeester.
Hij zou de titel van heer van Opdorp veroveren, naast de titel van heer van Perk,
verworven door zijn huwelijk. Frederik werd de lievelingszoon van Adriaen. Hij was
eerst mateloos ambitieus en daarna verwaand 2.
 David (1588 - 1632) zou diplomaat worden. Hij studeerde samen met zijn broers Lucas
en Jan te Doornik. Hij werd eerst naar Engeland gestuurd en daarna naar het hof van
Spanje. Hij stierf in Madrid als hoveling 3.
 Lucas (1589 – ca. 1618) zou monnik worden. Hij was blijkbaar ziekelijk, want hij stierf
jong. Eerst geweigerd door de abt van Villers, daarna aangenomen als jezuïet te
Drongen bij Gent. Bij de wijding schonk Adriaen enorm veel eten voor het feest 4. En
voor Lucas kocht hij twee dure drukwerken bij drukker Plantijn.
 Jan ging eerst gaan wonen bij meester Jaspar De Krayer (1603) 5 om te leren fraey
schrijven en boekhouden. In die tijd ging men bij de schoolmeester inwonen. Ook
deze zoon werd militair. Ook hij zou sneuvelen. Hij stierf in 1620 in Bohemen.
 Emerentina werd non in het klooster Maagdendal bij Tienen.
 Edouarken bleef bij zijn vader wonen. Hij stierf als hij negen jaar was.
1

AR Gent, Fonds Della Faille, doos Nr. 23, bevat een lijvig en zeer gedetailleerd huishoudboek over de
voorkinderen.
2
Frederik was mateloos ambitieus. Toen hij nog minderjarig was, gaf zich als kandidaat-schepen te Brussel twee
jaar ouder voor dan hij was (mededeling de heer B. Walckiers). Eenmaal burgemeester werd hij zeer verwaand.
3
Aan het hof van keizer Karel was hij archier, dus lid van de lijfwacht. Mededeling van de heer B. Walckiers,
genealoog, die een boek over het geslacht Marselaer voorbereidt.
4
De rekeningen van dit feest zijn zeer gedetailleerd. Het geeft weer hoe blij zijn vader was om deze intrede.
5
Deze Jaspar De Kraeyer was vader van de bekende schilder van vooral altaarstukken. In het koor van
Steenhuffel hangt een altaarstuk, besteld door de kunstminnende pastoor Johannes Neefs. Vader Jaspar wordt
vermeld als schoolmeester en kunsthandelaar.
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Ik onthoud dat Adriaen een goede vader was die veel betaalde voor de opvoeding van zijn
kinderen, maar van hen een waardig gedrag verwachtte. In heel zijn persoonlijk archief vond
ik geen tekenen van verdriet om de dood van zijn vrouw of van dichte familie. Wel maakte hij
een lofdicht voor Jan en voor zijn vrouw Jossine Rosseels.
Men moet dat begrijpen. Onze manieren om verdriet te uiten kende men toen nog niet 6.

Een van de dozen van het familiearchief Van
Marselaer in het Fonds Della Faille (RA Gent)

Frederik van Marselaer liet alle bewijzen van zijn edele
afstamming kopiëren in een in leer gebonden boek.
(ARA Brussel) Dit boek omvat 315 folio’s.

Gaandeweg, na jaren studie van zijn notaboekjes in het Rijksarchief te Gent, heb ik de
gevoeligheden van Adriaen leren kennen. Het is nodig deze op te roepen om de vier pagina’s
over zijn verslag over Steenhuffel te begrijpen, over zijn bezoek aan het koor en zijn lange
wandeling met de koster langs de plek van het oude hof van Marselaer.
Er klinkt nostalgie in zijn verslag door, verdriet om de verwoesting van het land, maar ook
sympathie voor de koster.
Joos van der Stappen is familie van de Marselaers…
Joos van der Stappen was eigenlijk familie van Adriaen van Marselaer. Of zo goed als.
Dat blijkt uit het testament van Adriaens grootvader Gillis. Gillis’ oudste zoon Jan, heer van Opdorp,
had een kind gemaakt bij Christina van der Stappen. Ze noemden haar in de familie Tanneken Van
Mechelen, maar het was een echte Marselaer. Er werd dus voor gezorgd.
Gillis liet zijn jonge boswachter Peter Van Rode met haar trouwen. Bij testament kregen Peter Van
Rode en Joos Verstappen elk een halve zak rogge per jaar 7. Deze Joos was dus waarschijnlijk ook in
dienst van de heren van Opdorp. Welnu, deze Joos was in Steenhuffel getrouwd met Margriete Van
Rode. Oom Joos woonde ook rechtover het kerkhof, maar was al lang vóór de troebelen gestorven.

Familiebanden waren toen erg belangrijk. Men steunde elkaar, er waren weinig of geen ruzies
om erfenissen zoals nu. In die tijd waren de notabelen van Steenhuffel allemaal aan elkaar
verwant en zij woonden dicht bij de kerk in het straatje langs het kerkhof. De oude toren van
6

Volgens de leer van humanist en filosoof Justus LIPSIUS moest men zijn gevoelens intomen en zeker niet
tonen.
7
Peeter Van Rode, jager van Gillis van Marselaer, die hadde getrouwd Christina Verstappen, moeder van
Tanneken van Mechelen, bastaarddochter van Jan. Tanneken stierf te Mechelen anno 1601. Peeter Van Rode
stierf jager van de abt van Sinte Bernaerts… Volgens Jan Lindemans trouwde deze Anneken van Marselaer met
Jan Raes van der Haecht, schipper te Mechelen. Gezien haar leeftijd kan ze hertrouwd geweest zijn.
Gillis van Marselaer (of zijn broer) had zelf ook een bastaarddochter, Joanna in het hof den putoir te Malderen.
Die had maar een oog. Zij trouwde met Peeter Van Doorne. Uit het testament van Gillis van Marselaer, RA
Gent, doos 23, bundel 85.
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de kerk was een goede schuilplaats. De anderen, boeren die onbeschermd op het land leefden,
zijn gedood of gevlucht. De koster was dus een belangrijke figuur. Hij had de sleutel van de
kerktoren en kon de klokken laten luiden.
…en koster Joos van der Stappen is mijn voorouder.
Een van mijn voorouders is de rijke pachter Jan Verhavert uit Malderen, waar ik veel
voorouders heb. Jan woonde eerst in Steenhuffel, waar hij met Cathelijne van der Stappen
getrouwd was. Mede dank zij de oude cijnsboeken van Steenhuffel heb ik daar een prachtige
kwartierstaat, die ik met gepaste trots laat weten aan de heemkring van Londerzeel.
Adriaen van Marselaer bereidt zijn bezoek aan Steenhuffel voor.
Als men vanuit Antwerpen naar Klein Brabant reist, dan is er de boot.
Landt men bijvoorbeeld in Baasrode, dan is er nog ca. 7 km te gaan. In een onveilig land gaat
men dan best te voet, langs sluipwegen8. Onaangekondigd onderweg logeren is voor een
edelman onmogelijk. Bij familie in het kasteeltje van Opdorp logeren was riskant: de
bewoners werden nog altijd verdacht van protestantisme. Het hof van Marselaer in Malderen
was verkocht. In Londerzeel en Steenhuffel waren wel herbergen (De Kroon en Den Horen),
maar Adriaen had zijn redenen om die te vermijden.
In Merchtem woonde zijn nicht vrouwe Pypenpoy. Een bezoek daar (met logement) moest
aangekondigd worden, uiteraard door de meier.
Het bezoek aan Steenhuffel moest dus in twee keer gebeuren. Ik laat nu en dan de koster aan
het woord (in cursief en in onze taal). De feiten zijn historisch, de gevoelens zijn verantwoord.
Eerste bezoek aan Steenhuffel - Een teleurstelling over het anniversariumboek
Joos Verstappen was al zoveel jaren koster zonder pastoor, zoals in zoveel parochies toen.
Hij ontving de edelman uit Antwerpen zo goed hij kon, in zijn herberg rechtover het kerkhof,
naast de brouwerij ‘Den Horen’.
Joos Verstappen was uiteraard ook herbergier. Hij kon schrijven en lezen en wist erg veel.
Niet alleen kende hij alle eigenaars van elk stuk land of huis, en ook de vorige eigenaars,
zoals iedereen toen. Hij kende ook hun onderlinge gevoelens en de reden van sommige
vechtpartijen. Hij kende natuurlijk ook de schenkers van de kerk.
Ik Joos van der Stappen, ken als koster de weldoeners van de parochie en de zielmissen goed
bij naam en uit het hoofd. Ik heb daarvoor geen anniversariumboek nodig. Voor elke mis krijg
ik zowat een vierde. Er zijn nu nog alleen de inkomsten over van de goeden van Gelaude
bastaard van Bouchout, van heer Jan van Marselaer en vooral van priester Gillis van de
Cloote (gestorven in 1368). Ook de Van Horenbekes gaven veel. Er is daar nu niet meer van
over. Er waren hier ooit genoeg inkomsten om Missen te doen aan drie altaren in de kerk. Nu
zijn er nog de zielmissen van O.-L.-Vrouw, de zielmissen van de Cloote (Sint Egidius en Sint
Niclaas) en de castrale kapelanie van Diepenstein 9.
Mijnheer Michoult, binnenkort de heer van Diepenstein, zegt dat er een ‘capellanie castrale’
was van de Marselaers, maar die ken ik niet. Misschien staat daarover iets in de leenboeken
van Steenhuffel.

8

Het verjagen van de laatste vrijbuiters was begonnen op 1 april en duurde tot mei. Adriaen reisde in april.
De kerk van Steenhuffel heeft veel goederen verkocht rond 1550, onder pastoor Peter Van de Poele en Alvaro
Almaras jr. Alvaro had geld nodig. De kopers zijn niet vermeld in deze akte. ARA Fonds De Lalaing, Nr. 1592.
9
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Adriaen van Marselaer vroeg toen waar het
anniversarieboek van Steenhuffel was. In Malderen was
hij op het spoor gekomen van zijn voorouders tot in de
14de eeuw. Maar vermoedelijk was er in Steenhuffel een
nog oudere tak, wellicht onder de naam OPHEM. Ophem
en Marselaer hadden hetzelfde wapen.
Een oud bewijs van afkomst was heel belangrijk.
Adriaen had vermoedens over een voorvader die in het
heilige land had gevochten onder Godfried van Bouillon.
Het wapenschild en het sarazenenhoofd op den timber en
den ouden kreet Op hem!
Hij was er nog niet in geslaagd om het te bewijzen. Hij
dacht dat het bewijs in Steenhuffel te vinden was.
Marselaer had de wapenkreet “Op Hem!”.

Het antwoord was teleurstellend.
Wij hebben hier in Steenhuffel zekere oude boeken, die zijn nu in handen van de meier.
Het anniversarieboek van Steenhuffel is nu in Mechelen.
Adriaen werd wat ongeduldig. Landslieden draaien dikwijls rond de pot.
Pastoor Van Causbroeck is in 1579 gevlucht. Sinds dan heeft men in Steenhuffel eigenlijk
nooit een regelmatige mis meer gehad. Al vóór die tijd was men beginnen bouwen aan een
nieuw koor voor de kerk, de bouwmaterialen liggen er nog altijd rondom opgestapeld. Er zijn
in het schip van de kerk nog drie altaren, maar wat helpt het?
De enige priester die hier nog af en toe kwam, was Alvaro van Ghestel, de zoon van
Ghoswin10. Heer van Gestel is nu al boven de zeventig en is nu sachrista (zeg maar koster)
van Sinte Rombouts te Mechelen. Hij verdient meer dan heer pastoor Wieck, denk ik.
Heer van Ghestel heeft het anniversarieboek en het boek van de fondatiën van de kapel van
Sint Gillis en Nicolaes, maar hij lost het niet. Pastoor Wieck wil alle inkomsten van de
kapelanieën krijgen en ook nog een grote pastorij en nog meer. Anders komt hij niet.
Het anniversariumboek van Steenhuffel is nooit meer boven water gekomen.
In Malderen had pastoor Van Zuene delen uit het aloude kerkarchief laten kopiëren 11.
Malderen heeft dus nu nog (kopieën van) uit het kerkarchief, 17 folio’s lang, netjes
geschreven. Uiteindelijk heeft heer Alvaro van Ghestel, koster van Sinte Rombouts, het jaar
daarop drie bladzijden uit zijn anniversariumboek overgeschreven voor Adriaen.
Zeer moeilijk leesbaar, want heer Van Gestel was al erg oud. Er kwam alleen maar uit dat ene
Jan van Marselaer, ridder, ooit een weide had gegeven voor de kerk.
Maar dat was niet genoeg voor een genealogie van de tak Steenhuffel.
Adriaen van Marselaer doet een tweede poging. Heeft de meier oude papieren?
Ook toen moest de koster hem teleurstellen.
10

Alvaro (Alverius) van Ghestel was een petekind van Alvaro van Almaras. Gezien zijn geboortejaar (1521 ) is
hij een petekind van Almaras junior. Het doopkind was zoon van Goswin van Gestel en Joanna van Halen.
Goswin werd in 1537 benoemd tot “luitenant” (stadhouder) van Diepenstein, in opvolging van Daneel Vilain.
11
Het martyrologenboek van de kerk van Malderen was geschreven in 1499. De gevraagde kopieën zijn plechtig
overhandigd op 31 oktober 1582, in het bijzijn van getuigen en een notaris. Ook Hector Coeckeback had delen
overgeschreven in 1496.
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De omgeving van de kerk van Steenhuffel. Uit de kaart van landmeter J. Van Acoleyen, 1699.
Samengevoegd door P. Cooremans, 1986. Uitgave GHK Londerzeel.

N.B. Rechtover het kerkhof, Nr.17 tot met 19: de herberg ‘Den Horen’ (later de pastorie), het huis van
de koster Joos van der Stappen, etc.. Op Nr. 6 stond het hof met den berg, het kerkhof, en de wonderbare
bron aan de St.-Genovevakapel. De voetweg naar Merchtem, langs de lage weg, vertrekt over Nr. 6 naar
de Molenbeek. Voetwegen zijn aangeduid met een stippellijn.

Mijn schoonbroer Jan Goossens, zoon van Alvaro, toen ook meier, is in 1585 meier geworden
van Steenhuffel. In Steenhuffel leverden wij in vriendschap allang om beurten de meier, maar
nu is er ruzie. Onze meier Jan is partijdig bij de boetes, waarvan hij het grootste deel int. Als
er gevochten wordt door een van die van hem, heeft hij niets gezien 12.
Wij kunnen onze opsteker niet meer gebruiken, want dat geeft bloed. Wij kunnen dan enkel
met de vuisten vechten, of met een bierpot op het hoofd slaan. Vroeger konden we alles op

12

De boetes opgelegd door meier Alvaro Goossens (1568 - ) en zijn zoon Jan (1585 – 1597), bevatten geen
enkele Goossens, maar wel: Joossen van der Stappen, koster, had verscheidene reysen injurieuse woorden….
Christoffe lvan Acoleyen was strijtbaer tegen Philips Goossens, en heeft zijn huisvrouw tegen d’eerde
gesmeten…. Loys van der Stappen joeg zijn schoonvader uit het huis… Joos van der Stappen heeft geinjureert
tegen de vrouw van Jan Van Horebeke… Jan Van Breem wilde Philips Schoeman doodsteken ten huize van Joos
Verstappen… Jan Verstappen heeft gevochten met Joos Verstappen… Joos Verstappen, kostere, vocht tegen zijn
broer Jan in seker questie om een rentmeesterschap…met vuysten… Jacques Mertens heeft Joos Verstappen
omver gestoten, en met een voet op zijn buik... Joos had hem op de kop gesmeten met een bierpot. Janne
Possemiers heeft naer Anthonis van der Stappen gesteken met een zwijnspriet (1563) ... Hendrik Putteman dat
hij met eenen opsteker hadde gesmeten naar Jan Possemiers…Men vermeed het gebruik van een mes.
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onze manier regelen, maar nu komt deze meier er altijd tussen. Hij is nu wel kreupel, en zijn
vrouw is ziek, maar hij loert overal.
Meier Jan Goossens zou mevrouw Pypenpoy in Merchtem wel officieel op de hoogte laten
brengen van het hoge bezoek. Maar omdat hij kreupel is, zal schepen Jan De Smet meegaan
met de jonker. De meier zal niets lossen over zijn oude papieren, dacht Joos.
Onze meierij heeft heel oude papieren. Maar de meier moet nu zijn oren laten hangen naar
heer Micault van Diepenstein. En ook de heer Micault zal niets lossen over de zeer oude
cijnsboeken van Bouchout. Misschien is er iets te vinden in de papieren van Pitsenburg13 over
de Marselaers van Steenhuffel. Mijn voorouders waren pachters en meiers van Pitsenburg.
Adriaen noteerde dat van Pitsenburg, maar verder was het alweer een teleurstelling.
Een verklaring voor een gebrek in een groot genealogisch onderzoek14
En zo komt het dat Adriaen in zijn papieren maar drie bladzijden heeft afgeschreven gekregen
van de papieren van de kerk, helemaal niets van de meierij van Steenhuffel en uiteraard ook
niet uit de cijnsboeken van Diepenstein.
En zo hebben noch Adriaen van Marselaer, noch zijn zoon Frederik ooit aansluiting kunnen
vinden met hun genealogie aan de familietak van Steenhuffel en met de tak Van Ophem…15
Jonker Adriaen en koster Joos steken moeizaam de straat over naar het kerkhof.
Op weg naar de kerk aan de overkant wou Joos Verstappen nog een en ander laten zien.
Naast mijn huis is er de herberg “Den Horen” met de brouwerij. Mijn neef Christoffel van
der Stappen heeft het nog gekocht van Marie De Lichte. Verder op is de plaats waar de
pastorie vroeger was, maar er is geen geld om er een nieuwe te bouwen. Christoffel wil nu
“den Horen” schenken aan pastoor Wieck. Als hij maar wil komen.
Zij staken toen de straat over. Joos Verstappen had daarbij altijd een lange stok bij om de
wilde honden te verjagen. Jonker Adriaen merkte op dat hij die zelf ook altijd droeg als hij
door het veld ging. Hier en daar kon hij ermee over een sloot springen. Onder zijn mantel
droeg hij een scherp rapier, een zoals alleen een edelman het mocht dragen. Joos had een
opsteker bij. Dat is geen mes, maar het dient om het eten op te steken, dus was het toegelaten.
Rond het kerkhof was een lage muur gebouwd om loslopende varkens tegen te houden. Maar
wilde honden konden erover springen. Er moest iemand op het kerkhof zijn om de honden te
verjagen. Want voor men het wist, waren ze met een lijk weg 16. Het was er vreselijk om aan
te zien. Door de troebelen en de hongersnood was het kerkhof te klein geworden. Adriaen van
Marselaer deinsde achteruit van de stank, maar Joos Verstappen had er zijn eigen idee over.
Kijk, dit kerkhof met zijn honden heeft toch ook voordelen. Veel mensen spreken nog altijd
over het slechte gedrag van de pastoors, en dat het nieuwe geloof eigenlijk zoveel beter is.
Maar als ze sterven willen ze allemaal hier terecht komen. Liefst onder een zware steen,
vanwege de varkens en de honden. Toch komt er nog veel volk naar de herbergen aan de
13

Pitsenburg was van een Duitse orde Joannieters, gevestigd in Mechelen. Zij hadden bezittingen in de streek.
De heer Baudouin Walckiers bereidt nu een boek voor over het geslacht Marselaer.
15
Sommigen van de familie Van Ophem hadden dan wel een zeer oude genealogie over Marselaer en Ophem, en
over de toren van Marselaer van ene Fulga Van Wanghe. Maar dat kon legende zijn.
16
Dit deel is verantwoord door de kerkrekeningen van Waasmunster. Men vermeldt er dat er lijken werden
weggehaald door honden. Er was gebrek aan plaats op het kerkhof na de troebelen. En allerlei andere praktische
problemen. RA Beveren.
14
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overkant. Ze blijven na hun miserie de St.- Genovevakapel aan de bron bezoeken. Dan komen
ze bij ons voor een pint bier. Vroeger maakten we bier uit die bron, het is zeer goed water,
zeker, maar nu nemen we liever water uit de Cambeek, hier vlak bij.
Joos Verstappen wees aan de overkant wat er daar te zien was.
Links van het kerkhof ligt het hof “den bergh” achter een grote boomgaard. Het is daar sinds
mensengeheugen altijd geweest, met brede wallen op een hoge berg. Daar heeft ooit nog
Gijselbrecht De Luu gewoond met vrouwe Van Marselaer. Na hem kwam jonker Daneel
Vilain, stadhouder van Diepenstein. Zijn zoon Hendrik is nu burgemeester van Aalst.
Nu woont daar Gielis van Meldert.
En zo geraakten ze tot bij het kerkkoor.

Links: de zijkant van het koor van Steenhuffel.

Rechts: St.-Genovevakapel aan de bron.

De heropbouw van dat koor was al twintig jaar bezig, maar het geld was op. Ook daar had
Joos zijn eigen filosofie over.
De geuzen hebben dit koor nooit aangevallen, want er waren geen beelden om te bestormen.
Er was ook nog niets om te stelen. En er waren de honden.
Men had in al die tijd niet veel aandacht geschonken aan die heropbouw. Het had eigenlijk
geen zin meer, want er was toch geen priester.
De koster wilde toen nog het beroemde Sinte Genovevabron tonen17, hoewel Adriaen
gehaast was. Het water van deze bron was miraculeus genezend voor ‘het wit in de mond’.
Adriaen proefde het. Het was zeer zacht water. Hij had verder geen belangstelling voor deze
bron. Ook niet voor het koor, want het was nieuw en niet erg modern.
Adriaen van Marselaer bezoekt het koor van Steenhuffel een eerste maal.
17

Cyriel LAENENS, Steenhuffel verleden en heden, 1973, pag. 33. Laenens citeert pastoor Van den Eynde, die
in 1796 het oud waterputteken heeft zien herbouwen.
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Het bezoek aan het koor was akelig. De meeste ramen waren er niet gedicht. Het waaide er.
Wat hem wel interesseerde, waren enkele stukken van glasramen achter het hoogaltaar die
daar voorlopig waren aangebracht 18.
Enkele wapens, zonder het religieuze middenstuk. Hij erkende er direct het wapen in van
jonker Daneel Vilain, de vroegere stadhouder van Diepenstein 19. Hij nam niet de tijd om dat
wapen te schetsen. Toen schetste hij de andere wapens die hij niet kende zeer nauwkeurig.
Hij vroeg aan de koster waarom die wapens daar zo waren aangebracht. Waren het wapens
van schenkers? Of van aloude adel?
Neen. Deze glazen zijn hier aangebracht achter het hoofdaltaar, het was anders niet te doen.
Ik weet niet van wie ze zijn, of van waar ze komen. De vogels, meestal kraaien en uilen,
vliegen hier zomaar binnen, en laten hun drek op het altaar vallen. Ik heb daar als koster veel
werk mee. Kijk eens daar boven. We hebben daar voorlopig een welfsel aangebracht, nog van
vóór de tijd van stadhouder Vilain. Dat is nog van Peeter Van Doorne uit Buggenhout, die
toen vermoord is, zo’t schijnt. Het wapen van zijn vrouw is een van Marselaer!
Adriaen van Marselaer toonde geen verrassing. Het wist het al over Peeter Van Doorne en
zijn huwelijk. Hij wist ook van die moord af, want pastoor Van Zuene had het hem verteld.
Van Zuene was dikwijls dronken, maar die man wist veel.
Adriaen had genoteerd: “Ghelijn Van Doorne dochter was ontschacht (geschaakt) en gehadt uyt
’t clooster van Roosen bij Aelst door Joos Vinck. Deze Joos Vinck stack Peeter Van Doorne
doot.. is begraven tot Buggenhout”
De koster schrok. Die moordenaar Vinck was toch geen familie van de landsdeken die de kerk
komt inspecteren? Daar hing veel van af. Adriaen wist alleen dat er in de familie enkele
molenaars waren. Molenaars, gelijk Jan Van Breem, zijn bekend om hun opvliegendheid.
Landsdeken Vinck had heer de Pelsmaeker opgevolgd. Telkens werd genoteerd hoe de
kosters zich gedroegen en wie er in het dorp niet naar de kerk ging.
Het was lang geleden dat er nog een landsdeken in Steenhuffel op inspectie geweest was.
Koster Joos van der Stappen wist nog zeer goed van het bezoek heer De Pelsmaeker in 1575
en 1577. Alles was voor hem gunstig geweest. De landsdeken was wel niet tevreden over de
uitwerpselen van vogels op de banken en het altaar. En hij wilde altijd weten of er in het dorp
geen ketters waren. Men moest dan iemand vinden. De koster had er een goeie mop over.
Er moest hier toen een groot graf gemaakt worden in het koor met een zware deksteen. Ik heb
toen metser Alvaro Possemiers ervoor gevraagd. Toen hij klaar was, riep hij:”God zij dank!
Nu ben ik zo toch één keer in de kerk geweest, al was het tegen mijn goesting!”
Ik heb hem toen aangegeven. Niet onder de naam Alvaro natuurlijk, maar als Anthoon
Possemiers. Ik ga toch niemand van onze mensen in Steenhuffel verraden zeker? Alvaro
Possemiers wist toch niet wat de landsdeken toen opschreef 20 . En zo was ik er van af!
Dat was een goeie! Want er kwam toch niemand meer naar de kerk! Ha Ha! De enige die hier
kwam, was de metser van het koor, maar toen was het nog geen kerk! Ha Ha!
18

Van de drie geschetste wapens herken ik alleen dat van Vierendeel. De twee andere zijn uit de streek en
mogelijk nog ouder. Ze zijn in elk geval van lang vóór de bouw van het koor.
19
Deze Daneel Vilain is begraven te Mechelen. Zijn kinderen Hendrik, Philipotte, … vertrokken uit Steenhuffel.
Zij hadden geen zin om er nog te schenken aan de kerk.
20
Voor wie nog Latijn kent, stond er in het verslag in de passage over mogelijke ketters: Hic unus est nomine
Anthonii Posenier, faber murarius, qui non est confessus suo pastore, nec suo sacellano, nec frequentat
ecclesiam, sed semel fuit in ecclesia ut poneret saxum unum, quo sepultura cuiusdam tegeretur, et postquam
posuisset, dicebat haec verba, Deo sit gratia, nunc semel fui in ecclesia, sed non sine meo commodo”.
Noteer dat de landsdeken blijkbaar de parochiepriesters uithoorde over wie bij hen te biechten kwam of niet.
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Adriaen van Marselaer kon daar toch niet mee lachen, want hij wist wat dat kon betekenen
voor later. Zijn familie was al eens in gevaar gebracht door zulke visitatieverslagen. Adriaen
was ook erg gehaast, want hij moest nog diezelfde dag terugkeren naar Antwerpen.
Er was geen tijd om nog naar dat groot mysterieus graf in het koor te kijken. Dat viel tegen.
De koster zou dan, tegen dat jonker Adriaen terugkwam, wel eens iets anders laten zien.
Adriaen van Marselaer keert terug naar Antwerpen na de afspraak.
In het midden van de bladzijde staan enkele wapens die niets met Steenhuffel te maken
hebben. Links staat een wapen, gezien op een tappiserie in Lokeren (of Beveren?) in het land
van Waes. Het is een wapen met drie schaaktorens, zwart op zilver. Dat wapen is mij
onbekend. Adriaen is intussen dus even in Lokeren geweest, blijkbaar bij iemand binnenshuis.
Dat is alles wat ik hieruit kan afleiden. Verder staan nog twee wapens21, die geschetst zijn aan
de werf. Dat is de kaai van Antwerpen.
Tweede bezoek aan het koor van Steenhuffel. De koster deed zijn uiterste best.
Het is te begrijpen dat Joos Verstappen zijn best heeft gedaan om de teleurstelling van jonker
Adriaen van Marselaer goed te maken. Nu had hij iets heel bijzonders te tonen!
Al die jaren, van bij het begin van de bouw van het koor van Steenhuffel, was ook het
glasraam van de schenker besteld. De delen ervan, met de wapenschilden, waren beschermd
en bedekt, maar de koster had ze nu voor jonker Adriaen klaargelegd in het koor, boven de
grote grafzerk in het koor.

Onderste deel van de schets van Adriaen in het koor. Heraldisch in wanorde: zeven wapens
van een nog niet geplaatst glasraam. Is het van abt Jooris van Glymes, gestorven in 1575?

Jonker Adriaen van Marselaer was nog altijd in een sombere stemming. Hij schetste de
glasraamdelen, een voor een. De heraldische samenhang ging hierbij uiteraard verloren.
Hij tekende aan waar hij het zag: in het choor. Maar hij kon niet schrijven waar het precies
was. Zeer tegen zijn zin werd deze schets zeer rommelig. Jonker Adriaen was als humanist
zeer gesteld op orde en precisie, zeker inzake heraldiek. Joos begreep dat niet goed. Hij had
deze delen van glasramen in de juiste volgorde moeten tonen!
21

Het is het wapen van heer Anthonis en zijn vrouw Maes. Heeft Adriaen willen plezier doen aan de familie
Goossens, die men heette Maes, vroeger de kanselier van Brabant? Dat is hier niet duidelijk. Eerder moeten wij
dit deel van de schets wijten aan de heraldische belangstelling van Adriaen.
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De voettocht van de kerk van Steenhuffel langs het oude hof en naar Merchtem
Toen zijn ze naar Merchtem gegaan, te voet langs de lage weg. Er waren drie wegen om naar
Merchtem te gaan 22. Ze kozen de lage weg, langs de beemden, hoewel het nog vroeg in het
voorjaar was.
De jonker, de koster en schepen Jan De Smet vertrokken naar Merchtem. De meier Goossens
was verontschuldigd, want hij was kreupel. Jonker van Marselaer, oud-strijder in Spanje,
voelde weer een gewoonte van vroeger om een voetweg precies te beschrijven.
“Ik Adriaen van Marselaer, oud-schepen van de stad Antwerpen, ben gegaen 25 april 1593
vergezelschapt van Jan De Smet, schepen.. en met Joos Verstappen, koster aldaer, naar het hoff van
Marselaer. En zijn gegaen den nevenweg naer merchtem langs de beemden, welk men heet den legen
weg. En gaende over ’t kerkhof zijn wij gegaen voorbij den bergh waar … plach op te wonen, en zo
voort tot dat wij kwamen aan de beek, die aan de linkerhandt lag, en daerna aan de dagwand meers
die den ouden Jan Van marselaer, ridder, aan de kerck gegeven heeft. Daerna kwamen wij aen den
molen geheten ‘den marselaersmolen’ waer twee of drie huizen stonden aan de rechterhand, en aen
den de linkerhand zijn wij schuin weg gegaen …” Enzovoort, enzovoort.

De lage voetweg van Steenhuffel naar Merchtem begon dus langs het kerkhof en zo langs den
hof op den berg. Deze voetweg kan men nog goed in stippellijn zien op de oude kaart van
landmeter Van Acoleyen, waarvan in deze bijdrage de omgeving van de kerk getoond is.

Ik ga hier zelf niet verder mee.
Uw voorzitter heeft de voetweg in dit tijdschrift al beschreven, hij kent de streek natuurlijk
beter dan ik 23. Ik weet zelfs niet waar mevrouw Pypenpoy met haar zoon in Merchtem
woonde. Ik weet alleen dat Mevrouwe Pypenpoy zich beklaagde over het gebrek aan respect
voor de oude adel. “Mevrouwe Pypenpoy beklaagt zich dat haar zoon niet en gestudeerd
heeft. Want één procureur heeft meer te zeggen dan tien edelmans in den groten Raede…”

22

Er was dus 1/ de lage weg te voet langs de beemden 2/ de pelgrimse weg, een voetweg van de pelgrims
Merchtem, langs het Sinte Katelinegasthuis daar aan de grens en 3/ de oude heirbaan, vanwaar men van af de
kerk van Steenhuffel met den wagen naar Merchtem rijdt.
23
De plaats waar het Hof van Marselaer ooit stond, is nog niet terug gevonden. O.a. omdat de loop van de
Molenbeek intussen verplaatst is.
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Einde van het verhaal van jonker Adriaen van Marselaer - Een afscheid
Ik heb voor het voorlaatste deel van dit verhaal de wijze
van een roman gekozen. De feiten zijn juist, de
gevoelens verantwoord. Ik liet koster Joos van der
Stappen spreken alsof ik er zelf bij was.
Krijg ik zo wat meer aandacht van de lezer? Met het
risico dat men het verschil niet meer ziet tussen de feiten
en de fictie, gelijk in de Da Vinci code.
Het verhaal van jonker van Marselaer neemt hier een
einde. Hij heeft in zijn reisboekjes en nota’s alleen
opgeschreven wat hem interesseerde.
Maar alles is zeer betrouwbaar.
Dus konden we ook op de details letten.
- Titelblad van Le Figaro littéraire. Juni 2006.-

-----------------------------------------------------------------

Redenering en besluit
Ik moet nu stilaan tot een besluit komen over het antwoord op drie vragen:
1. Wanneer werd het koor van Steenhuffel gebouwd?
Hier is één zin van de landsdeken De Pelsmaeker na zijn bezoek van 1575 en 1577 van
belang: ‘chorus est novus’. Ondanks de laatgotische stijl, die een vroegere bouw zou laten
vermoeden, is het antwoord: In 1577 was de bouw van het koor bijna afgewerkt. Kort
daarna is de pastoor gevlucht voor de Spanjaarden en was het bestuur ontredderd.
2. Wie is de schenker en bouwheer van het kerkkoor van Steenhuffel?
Ik vond geen enkele aanduiding over een schenking in de archieven van Steenhuffel.
Dat is niet normaal. De schenkers lieten meestal hun weldadigheid duidelijk weten.
Hier kan ik dus niet anders dan door uitsluiting werken.
 Geen enkele edelman zou toen in die omstandigheden nog schenken aan de kerk.
 Geen enkele edelman van Steenhuffel zelf was er rijk genoeg voor.
 Er is iemand ca. 1575 in het koor begraven die niet al te bekend wenste te blijven.
(zie hiervoor het verhaal van de koster, de metser en de landsdeken !)
 Abt Jooris van Glymes, broer van Ferry, de heer van Grimbergen, is een mogelijke
schenker. Hij is in 1564 uit Sint Winoksbergen (nu gelegen in Noord Frankrijk) gevlucht, na
de verwoesting van de abdij. Hij stierf in 1575. Hij alleen had toen het geld om in
Steenhuffel een koor te laten bouwen voor zijn graf. Hij had redenen om het in stilte
te doen. Of was Affligem de schenker?
Ik hou mijn besluit nog in beraad, want ik moet hier en daar nog raad vragen. Door
uitsluiting werken is niet zo evident in de geschiedschrijving. Als mijn redenering toch
klopt, vertel ik in volgend deel het droevige verhaal van deze abt en zijn abdij.
3. Wanneer en waarom zijn de twee glasramen van Almaras in het koor geplaatst?
Daarvoor moeten we de geschiedenis van de kerk onderzoeken. Dat is voor het laatste deel.
Wordt vervolgd.
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