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Een Steenhuffelse kwartierstaat Van der Stappen (16de eeuw)  
J. Verheyden   

 

Inleiding. De schepenakten van Steenhuffel, de cijnsboeken van Bouchout, het familiearchief De 

Lalaing in de rijksarchieven van Brussel en Beveren laten toe om daar beter dan elders onze oudste 

voorouders op te sporen 
1
. Deze archieven omvatten zowat de gehele 16

de
 eeuw. Oudere documenten 

geven nog wel namen, maar weinig verdere informatie. Het collectieve geheugen had vóór 1500 meer 

belang en vertrouwen dan blijkt uit latere meer en meer uitvoerige akten. Deze archieven geven ook 

aan hoe snel de meeste families opkwamen en verdwenen. Sommige hielden stand. 

 

Ik geef hierbij mijn trotse kwartierstaat 
2
, in vijf generaties en met de klassieke nummering.  

 

 

1
ste
 generatie (rond 1600)  

Vele gegoeden in Klein Brabant waren na de machtsovername toen verhuisd omwille van hun problemen met de 
kerk. Hun zonen trouwden dan met een meisje in een ander dorp. Na 1600 begon een relatieve vredesperiode. 

 

Nr. 1. Catelijne Verstappen (Van der Stappen) was de dochter van de koster van Steenhuffel.  

Zij trouwde met Jan Verhavert, zoon van Jan. Deze Jan kocht er eerst de oude hoeve Ten Trappen 
3
, en 

toonde zo zijn rijke mogelijkheden. Hij was dus zeer welkom in de verwoeste gemeente.  

Jan trouwde rond 1597 met Catelijne, rechtover de kerk van Steenhuffel.  

Lang heeft Jan Verhavert er niet gewoond. Al vóór1600 werd hij pachter van het Hof ter Meren ook 

genoemd Cattenbroek, van de familie Van der Meeren. Dat hof lag in de broekstraat te Malderen.  
Hij kreeg er zijn bijnaam Cattenbroek. Misschien was er verwarring mogelijk met een andere Verhavert met die 

naam. Jan Verhavert is een van de oudsten vermeld in de parochieregisters van Malderen. Zijn derde kind werd 

er geboren in 1602. Hij had zeker vier kinderen 
4
. Door opeenvolgende grote gezinnen was hij een van de 

stamvaders van velen in de streek.  

Rond 1618 was er een erfeniskwestie onder de broers Peeter en Jan Verstappen. Peeter had in 1616 zijn erfdeel 

in het ouderhuis verkocht 
5
. Jan Verhavert kocht het huis in 1620 terug op voor 24 rijnsguldens om het voor de 

zelfde prijs te bezorgen aan Jan Verstappen. Maar deze Jan Verstappen was een verkwister. Hij verkocht het huis 

direct door aan zijn neef Joos Puttemans. Jan Verhavert heeft op zijn oude dag deze kwestie nog willen regelen 

en dat siert hem. Hij stierf vóór 1622.  

 

 

2
de
 generatie (ca. 1575 – ca. 1600)  

In 1583 waren de laatste vrijbuiters verjaagd uit Klein Brabant. Er volgde een langzaam herstel. In 1593 telde 
men in Steenhuffel 32 huisgezinnen, “redelijk gesteld”.  60 huizen waren verbrand of vervallen. Men telde 95 
armen, die brood kregen van de kerkgoederen. Al die jaren was er geen pastoor of priester meer.  
De meier, de schepenen, de koster en de kerkmeesters zorgden voor iedereen zo goed ze konden.  

 

Nr. 2. Joos van der Stappen, koster van Steenhuffel  
Sommige personen in de archieven spreken meer aan dan anderen. Jonker van Marselaer schreef over 

hem in 1593 met sympathie 
6
.  Joos was toen 60 jaar oud. Hij was uiteraard ook herbergier en woonde 

rechtover de kerk. In 1597 werd Joos ziek. Hij schonk bij testament aan pastoor en kerk een bos aan de 

Malderheide voor zijn jaargetijde. Zijn neef Guilliam, zoon van zijn broer Jan, volgde hem op als 

koster.  

 

                                                 
1 Jan Lindemans heeft daaruit zeker drie genealogieën gehaald: Goossens, Van der Stappen, en de Keersmaeker. Wellicht 

zijn er nog meer. In dit tijdschrift Goossens en Van der Stappen (1998, Nr. 2). De Keersmaeker in ESB 1995. 
2 De kwartierstaat is opgesteld door Jozef Verheyden. Petrus Verheyden huwde in 1767 met Johanna Verhavert in Malderen. 
3 Gekocht van Jr Franchois Bogaert, daarvoor van Lucie Ten Trappen, …van Johanna Doblet. Fonds De Lalaing, Nr. 1596.  
4 1/ Leonora x Adriaen Van Doorslaer, meier van Opdorp 2/ Francois, brouwer te Malderen, x Maria Goossens 3/ Jan, 

meissenier te Malderen, x Maria De Boeck, en 4/ Ferdinand.  

Zie verder in VERBERCKMOES, Alfabetisch repertorium .. te Malderen. 
5 Een huis op 12 roeden, rechtover de lijkdeur, aan het straatje langs het kerkhof..  
6 Zie hierover in mijn verhaal “Glasramen in de beeldenstormen”, deel 8. 
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Nr. 3. Anna De Keersmaeker 

Toen koster Joos overleed, bleef zij de herberg open houden. De familie De Keersmaeker is nog altijd 

in de streek gunstig bekend en met reden. Volgens Jan Lindemans komt deze stam uit Londerzeel.  
3
de
 generatie (ca. 1550 - 1575)  

Deze generatie heeft de aanloop tot de beeldenstormen meegemaakt. De aanleiding was onder andere het 
gedrag van de parochiepriesters, zeker, maar ook een paar hongerwinters, waarbij de adel hun beschermende 
taak verwaarloosde. In Steenhuffel was het niet anders.  

 

Nr. 4. Peter van der Stappen was stadhouder van Overzenne 
7
, als zijn vader Peter 

8
.  

In die status kon hij trouwen met een rijke boerendochter van Steenhuffel. 

 

Nr. 5. Beatrix van Horenbeke 

De voorouders van Beatrix bezaten vanouds zoveel land dat men er een straat naar hem noemde. De 

familie droeg een wapen met natuurlijk een horen.  

 

Nr. 6. Willem De Keersmaeker, erflaat van Ophem, Derweduwen, Pitzenburg, Affligem...  
Willem werd schepen van Steenhuffel (1550) enzovoort, maar geen meier. Hij kwam immers van 

Londerzeel. Willem had zes kinderen, waarvan vijf dochters. Daardoor waren koster Joos Verstappen, 

meier Jan Goossens, schepen Jan De Smeth, schepen Andries Brusselman, allen schoonbroers van 

elkaar. Een voorbeeld van de allianties onder de gegoeden van toen. 

 

Nr. 7. Catelijne Van Acoleyen 

Hiermee zijn we familie van de beroemde Jan Van Acoleyen die hier rond 1650 ooit landmeter was. 

 

 

4
de
 generatie (ca 1525 – 1550)  

Een relatief rustige periode. Er zijn toen weinig mensen gevlucht. Er valt wel te noteren dat de oude landadel in 
Steenhuffel verkommerde. Veel van hun afstammelingen stierven er zonder alliantie of hebben zich gemengd met 
de betere boeren.  

 

Nr. 8. Peter van der Stappen was stadhouder van de rentmeester van Overzenne. 

Zijn vader kwam waarschijnlijk uit het Brusselse. Hij kwam waarschijnlijk in Steenhuffel vanwege 

zijn functie.   

 

Nr. 9. Franchoise Crabbe  

Zij zou van de gegoeden van Brussel kunnen zijn. Zij voerden een krab in hun wapen 
9
. 

  

Nr. 10. Reinier Van Horenbeke, een grootgrondbezitter in Steenhuffel 
10
  

Een nazaat van de talrijke leden van deze familie daar. Zie onder Nr. 20. 

 

Nr. 11. Elisabeth van der Meeren, dochter van Willem  

De namen Van der Meeren en Van Assche komen voor in de lijsten van oude adel van de 15
de
 eeuw. 

Deze oude adel heeft zich door grondontwaarding, een groot aantal kinderen, enz., gemengd met de plaatselijke 

bevolking. Omdat men toen nog niet zo bezig was met genealogieën en omdat een en ander discreet gebeurde, 

blijft een aansluiting op grond van archieven erg moeilijk. 

 

Nr. 12. Peter de Keersmaeker 

Hij was van Londerzeel. Dus weet ik over hem niet veel uit de archieven van Steenhuffel. 

 

                                                 
7 Ook schepen van Steenhuffel 1546-50, stadhouder-meier 1549-57, van laathoven Affligem, Pitsenburg...  

Sch. gr. Steenhuffel 1556. RA Beveren. 
8 Idem 
9 De moeder van Andreas Vesalius was Elisabeth Crabbe, zelf een dochter van NN. sWeerts in Brussel. Zodat zij zich konden 

beroepen op een der zeven geslachten van Brussel, namelijk sWeerts. 
10 De schepenbrieven van Steenhuffel van ca. 1604 (Nr. 6937) bevatten een kopie uit een oud boek over de erfenis van 

Reinier van Horenbeke en Elisabeth van der Meeren. Erfgenamen waren Joos, Beatrix x Peter van der Stappen, en Martijne x 

Hendrik Moens. 
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Ook Jan Lindemans geraakt in zijn genealogie niet verder dan deze stamvader. Hun wapenschild was van goud 

met een groot uitgeschulpt Sint-Andrieskruis van sabel 
11
.  Zie daarover meer verderop. 

 

Nr. 13. Anna Van Assche 

Zelfde probleem als met Nr. 11  

 

Nr. 14.  Pauwel Van Acoleyen  

Er waren in de streek enkele kosters met die naam.   

 

Nr. 15. Katlijne Lemmens 

Iemand met zeer oude wortels in Steenhuffel  

 

 

5
de
 generatie (Van vóór 1500 tot 1515)  

Na de vreselijke oorlogen onder keizer Maximiliaen was er prins Carolus, de latere keizer Karel.  Er was hoop om 
terug te keren naar de goede oude tijden. Maar er waren veel koude winters. Daarom sliep heel het huisgezin (en 
het personeel?) nog samen in hetzelfde bed. Elke afstamming vóór 1500 van de boeren is dus erg onzeker. 
Bastaarden werden toen gewoon opgenomen in het gezin. In die tijd was iedereen natuurlijk ook bekommerd om 
de dood. Men was nog bereid om veel te geven voor het hiernamaals.  

 

Nr. 16. Philips van der Stappen, ook genaamd Lippen - Meier en stadhouder  

Deze voorouder is wellicht vanuit Brussel naar Steenhuffel geroepen voor zijn functies. Hij werd 

genoemd stadhouder van Overzenne, meier van de heren van Pitsenborg van Mechelen, meier van 

Steenhuffel (1521), enzovoort. Tijdelijk ook stadhouder van Diepenstein (1526), na de moord op Peter 

Van Doorne. Jonker Daneel Vilain volgde hem op als stadhouder in 1627.  

 

Nr. 17. Cornelie Spaenhoven 

Spaenhove is een oude naam uit het Dendermondse.  

 

Nr. 18. ? 

 

Nr. 19. ? 

 

Nr. 20. Willem van Horenbeke, zoon van Hein (Hendrik), zoon van Peeter die men heet “Wieze” 
In Steenhuffel waren zoveel mensen met deze naam dat de naam van hun vader alleen niet meer 

volstond. Daarom juist is de gegeven opvolging preciezer dan andere. Er waren dan Van Horenbeke 

geheten sKeysers. Dat wijst op de moeder, want: Katelijne sKeyzers, weduwe van Willem Van 

Horenbeke. En Jan Heykens (= zoon van Hendrik), alias Van Horenbeke… 

Geen enkel geslacht telde zoveel weldoeners van de kerk van Steenhuffel in de 15
de
 eeuw.  

 

Nr. 21. Katelijne sKeysers (De Keyser) 

Vermeld onder de weldoeners als vrouw van Willem. 

 

Nr. 22. Willem van der Meeren, zoon van Jan, zoon van Gielis… 

Deze Willem van der Meeren was mogelijk zoon van Jan, uit Malderen.  

We zijn dan dicht bij de familie van en het kasteel van Marselaer aldaar. Willem van der Meeren, van 

sinen lande op den gijselbergh... 

Maar ook in Steenhuffel waren in de 15
de
 eeuw enkelen met die naam, o.a. Claus. 

 

Nr. 23. ? 

 

                                                 
11 Dit wapen De Keersmaeker komt voor in de kwartieren Van den Tempele – sKeersmaekers, beschreven door de bekende 

manuscripten van Houwaert (ARA). De kwartieren van moederskant zijn; Keersmaekers, Evelooghe, Pynnocx, Roelofs. In 

dit manuscript komt ook een gelijkaardig wapen voor bij Van Rode; in het vrijkwartier drie gouden lelies op blauw veld.  

Het wapen Keersmaeker komt ook voor in de bekende Jardins d’armes uit de 17de eeuw, van de aloude adel.  
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Nr. 24. Gillis De Keersmaeker 

Een Gillis De Keersmaeker wordt in Steenhuffel vernoemd als getuige samen met Philips Van 

Nieuwenhove  (zoon van Jan alias Marselaer), Peter Van Opstalle, Willem Van der Meeren, onder 

Daneel bastaard Bouchout. Dat is dan zeker vóór 1500. 

 

Nr. 25. ? 

 

Nr. 26. Willem Van Assche, zoon van Gielis? 

Gielys Van Assche getuigde samen met Jan Van Ophem (= Marselaer), Jan Van Rode… 

 

Nr. 27. Joanna Van Sleehage, dochter van Claes 

Claes Van der Sleehaegen had land bij het godshuis Ste Katheline te Merchtem.  

Deze naam kwam meer dan eens voor in akten van de 15
de
 eeuw. Daarna niet meer. 

 

Nr. 28. Peeter Van Acoleyen 

 

Nr. 29. ? 

 

Nr. 30. Reinier Lemmens, zoon van Jan die men heet de Scutere.  

Reinier Lemmens was duidelijk herbergier. Zijn vader Jan had de herberg “Den Horen” gekocht van 

Gillis van Opstal, zoon van Peter 
12
. Geen enkel huis in Steenhuffel is zoveel verkocht geweest als 

deze herberg-brouwerij . Soms werd het huis in twee gesplitst. Reinier Lemmens had ook in Merchtem 

de Roose, een herberg, gekocht van Andries de Coc. 

 

Nr. 31. Katline Derweduwen, dochter van Joos Derweduwen en Margriete Van Zuene, zoon van 

Aert (cit. 1485), zoon van Claes...  

Deze Katline was erfgename van een oud en eerbaar geslacht in Steenhuffel.  

Joos Derweduwe had een laathof gekocht “Hof van den Heetvelde”, inde daarvan de cijnzen en mocht 

zich heer noemen. Elders heet het dat hij van heer Peteren was, ridder, een chijns kocht van 

heerlijkheid van Ophem te Steenhuffel en Merchtem.  
 
N.B. De 6

de
 en oudere generaties (vóór 1500) die zijn aangehaald als voorouders met hun naam komen allen voor 

in de oudste archieven van Steenhuffel; Fonds De Lalaing, Nr. 1574. RA Brussel. Deze teksten zijn goed 
leesbaar, maar zeer summier.  
 
 

Enkele weldoeners van de kerk en Affligem, 14
de
 en 15

de
 eeuw… 

De archieven van het aartsbisdom en van Affligem vermelden enkele tientallen weldoeners in de wijde 

omtrek, in het Latijn. De meeste namen van Steenhuffel zijn uitgestorven. Naast Joannes de 

Marselaer, miles (ridder), vermeld ik alleen de namen uit mijn kwartieren.  

Voor het bisdom: Egidius Van Horenbeke et Helweydis… / Nicholaus Van Horenbeke…/ Catharina 

Van Molten (Meldert?) et Egidius Van der Sleehagen…  

Uit het anniversarium van Steenhuffel, geschreven door mijnheer Ghestel, sacrista van Ste Rombout, 

geschreven 1594. (slecht leesbaar): Egidius Van Horenbeke et Helweydis eus uxor../ Niclaus Van 

Horenbeke …/ Wilhelmus Van Horenbeke et Catharina eus uxor../ Henricus Van Horenbeke et 

Margareta eus uxor../ Daniël Van Horenbeke.. solvit (betaalde) Willem Van Meere ../ Daniël Van 

Horenbeke et Ida eus uxor../ Guilielmus dicti Maese (= Goossens) et Henricus de Horenbeke, solvit 

Catharina Van Horenbeke… Voor Affligem (liber censorum ab 1404) : Heinric Van Horenbeke…/  

Reinier Lemmens…. 

 

 

 

                                                 
12 Fonds Dell Faille Nr 1595. Andries Van Roye kocht het van hem eender camere metten stede, naast Hendrik Van Roeye, 

zijn broer in 1495. De Van Royes (Rode) vertrokken ca. 1525 uit Steenhuffel bij de dood van Andries Van Roye, zoon van 

Hendrik. …Cheyns van de leengoederen overgebracht in 1466 van Jr Van Bouchout van Diepenstein … Gillis Van Opstal is 

man de van de Heerlijkheid van Steenhuffel op den smescouter  …etc.; ten tijde van Jan Van Bouchout of zijn zoon Daneel.   



 59 

Een genealogisch getuigschrift voor een Van der Stappen in Steenhuffel 
 

Joncker Richard de Grez, Roy d’armes van zijne keizerlijcke en konincklijke 

majesteit, attesteert ende certificeert ter requisitie ende attentie van Ernestus 

Josephus Van der Stappen, sone Cornelis ende van Catharina Mertens, die sone was 

van Franchois Van der Stappen en Anna Goossens
13
 dat die voorsijde familie sijn 

descenderende van degene van Couwenberghe 
14
. 

 

En dat die voorsijde familie diverse reysen schepenen waren der stad Brussel, oversulx bij 

alliantie de voorseide familie Van der Stappen zijn gesproten, en van de seven geslachten van 

Brussel door die Goossens ende als zo souden moeten genieten.. 

De Van der Stappen sijn voerende hun wapen en ghelijck hierboven staet gefigureert met 

sijn metalen ende couleuren. Daer sijn voorhouders hebben geweest hooftmeier van 

Steenhuffel te weten Jan Goossens die op 21 januari 1619 out sijnde 63 jaeren aldaer 

gesterven als sijnen sone Huybrecht Goossens insgelijckx hooftmeyer der voorsijde prochie, 

gelijck dat te sien was bij een kercksteen, liggende met het waepen daerop gesneden. 

In teken der waerheyt hebbe dese ondertekent hier op doen drucken het attest van waepenen 

die ordinaris van Brussel, den 8 octobris 1715 ende was onderteeckent R. de Grez. 

 

Dit is een merkwaardig genealogisch document uit de 18
de
 eeuw, dat veel zegt over …  

 

1. …Over de lignage Couwenbergh van Brussel  
Het illustreert de wens van velen om af te stammen van een der zeven beroemde staken (lignages) 

van de Brusselse burgeraristocratie. Deze strekking is al voelbaar vanaf de 16
de
 eeuw. Dergelijke 

afstamming werd hoger geacht dan het gewone meissenierschap. Dit diploma was erg kostbaar. 

2. …Over de taal van de heraldiek  
De schets van het wapen is nogal stuntelig gemaakt. De tekenaar wilde vooral versieren. Het 

verraadt zijn gebrek aan heraldische kennis. Voor het kwartier met het Sint-Andrieskruis zijn de 

kleuren er later in potlood bij gegeven. Gelukkig, want dank zij deze kleuropgave is het wapen van 

De Keersmaeker duidelijker: Een rood kruis op goud veld. Dit kwartier is verkeerdelijk aan de 

vaderszijde getekend.  

Het andere kwartier bevat drie genealogische aanduidingen: een liggend dier met daar rondom lelies 

en in het vrijkwartier een staande leeuw. Zonder opgave van kleuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Een schets van het wapen in het getuigschrift voor de heer Ernestus Jozefus van der Stappen           

                                                 
13 Hier wijkt deze afstamming af van de genealogische gegevens van Lindemans over de familie Van der Stappen. Volgens 

hem waren de ouders van deze Cornelis: Franchois Van der Stappen en Pirijne Machiels. De heer De Grez gooide er met zijn 

klak naar. 
14 Gevonden in het rijksarchief te Gent, bij het Fonds de Ghellinck, genealogische varia.  
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Hier komt Jan Lindemans mij alweer ter hulp, want hij beschreef het wapen van Goossens, volgens 

de zerk van Geert Goossens in de kerk van Londerzeel. “In een veld van azuur een liggend hert van 

zilver op een grondstuk van sinopel, naast een boom van hetzelfde, omringd met 7 bijen van goud 

geplaatst in een krans (= Herbosch). In een vrijkwartier: een zilveren leeuw op een veld van keel (= 

Goossens) “.  Deze beschrijving komt goed overeen met het tweede kwartier. Er zijn hier wel geen 

bijen, maar lelies gelijk bij de Pypenpoys.  

 

3…Over de lichtzinnigheid van de roi d’armes  
Volgens Richard de Grez is het afgebeelde wapen dus van mijn voorouders Van der Stappen.  

Dat is leuk, alleen, hier klopt iets niet. Er is hier ook sprake van een kerksteen in Steenhuffel met een 

wapen van meier Guilliam Goossens.  
 

De genealogische eer (een wapen Van der Stappen) was dichtbij, maar helaas fout… Dit wapen is 

niet van de familie Van der Stappen, ook niet van Guilliam Goossens, maar waarschijnlijk van zijn 

vader, meier Jan Goossens, gehuwd met Elisabeth De Keersmaeker.  

Meier Jan Goossens is overleden in 1615. Er moet van hem, honderd jaar later, nog een grafsteen 

gelegen hebben in de kerk van Steenhuffel.  

 

Einde van deze genealogische nota. Niet zonder te mijmeren …over het verschil tussen ijdelheid en trots. 

 

 

 

De pastoors van de dekenij Londerzeel rond 1935. 
 

 
     Op de keerzijde staat volgende informatie. Bovenste rij staande van links naar rechts:   

      past. Humbeek, De Smet; past. Impde, De Weert; past. Wolvertem Corluy; past. Meuzegem,          

      Ceulemans; past. Rossem, Maes.  

     Zittend van links naar rechts:  

      past. Westrode, Scheltiens; past. Oppem, Chasseur; deken Londerzeel, Fransen; past. Beigem,  

      Thielemans; past. Rode, Kilsdonk.   


