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                            Figuur 1 - wapenschild van de gemeente Ursel -  

 

     de wapenschilden van Ursel en Knesselare zijn samengevoegd sinds de fusie 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

                              Bronnen: 
 
  

  

  

De Proostdij van Maldegem-Kleit, door G. De Smet en Daniël 

Verstraete. 

  

In de Universiteitsbibliotheek - boekentoren - van Gent, onder 

andere: 

  

Ursulus Lancelotus, V. Stynen (H) 1568. 

  

Ursel (Lancelot van) v. Jo. Servilius 1542. 

  

Ursel (Lancelot d’) v. Servilius 1541. 

  

Ursel (Catherine van) J. Franc Costerus. 

  

Ursel (Wolfgang van). 

  

Ursel (Le Comte d’) v. Schetz dit ‘d Ursel. 

  

De Herautstukken, met wapenkundige en geschiedkundige 

aantekeningen. 

 

Gegevens aan mij verstrekt door de heer Van Mol - Rockox’s huis te 

Antwerpen -. 

  

Le Parchemin, met een speciale uitgave over Pieter Pauwel Rubens, 

zijn stamboom en familie en over het “Hof van Ursele”. 
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                Wapenkundige en Geschiedkundige 

                               aantekeningen.   

 

                           De Schildhoofden van Zilver.                                                         

 

                                  Het Huis van Ursel.                                                                  

 

Men heeft beweerd dat de familie van Ursel haar naam ontleend heeft aan het 

kasteel van Urselle, dat ook “Asschreyhane“ werd genoemd en gelegen was 

op het grondgebied van Londerzeel. Men kan zich echter afvragen of het 

geslacht niet eerder de naam draagt van de Vlaamse gemeente Ursel, die 

vermeld wordt sinds de XIIe eeuw. De naam Ursel zou dan achteraf gegeven 

zijn aan het kasteel van Asschreyhane. Een gedicht van de XIVe eeuw sprak 

aldus over de heere Godfried Screyhaene:  

“hij voerde den schild / van keelen, met eenen hoede wit / Met drie merlen 

verstaat dit / van keelen, in ‘t hooft van zilvere boven / (2)“ 

De oorsprong van dit geslacht gaat verloren in de nevel der tijden. Men kan 

zijn genealogie slechts met zekerheid laten beginnen bij Regnier van Ursel. 

Deze laatste was heer van Asschreyhane en amman van Brussel in 1350 (1). 

Ridder Lanceloot van Ursel - °1499 - +1573 - zestien maal 

burgemeester van Antwerpen, liet een dochter na - Catharina -. Zij 

huwde met Gaspard Schetz, heer van Grobbendonk, Schooten, 

Hingene en Wesemael. Een andere dochter van Lanceloot - Barbe 

van Ursel - schonk haar naam en haar wapen door aanneming aan 

haar neef - Conrad Schetz -. Conrad van Ursel was baron van 

Hoboken en heer van Hingene. Hij bezat een gedeelte der 

heerlijkheden van Grobbendonk, Wesemael en Heist. Hij overleed 

waarschijnlijk in 1620. Zijn zoon Conrad ontving in 1638 de titel 

van graaf van Ursel en van het Heilig Keizerrijk.  

Conrad-Albert-Karel - derde graaf van Ursel - werd door 

patentbrieven van Karel VI - gedagtekend van 19 Augustus 1716 - 

verheven tot de waardigheid van hertog van Ursel. Karel - tweede 

hertog van Ursel - werd luitenant-veldmaarschalk en gouverneur van 

Brussel. Zijn vrouw, Marie-Josephe, prinses van Lobkowitz, schonk 

hem een zoon - Wolfgang -. 

Wolfgang huwde met de prinses van Arenberg en samen met Vonck 

nam hij deel aan de Brabantse Omwenteling.  

De opvolgers van Wolfgang - hertog van Ursel en Hoboken - 

voerden de titel “van Hoboken“ niet meer. 
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Toen België met Holland werd verenigd, nam koning Willem de 

hertog van Ursel bij zich als enige minister van Belgische afkomst.  

Lanceloot van Ursele en Johannes van Ursene zegelden in de XVe 

eeuw met een effen schild in het hoofd beladen met drie meerltjes 

(3).  

 

De hertogen van Ursel hebben hun voorvaderlijk wapen behouden: 

"van keel met schildhoofd van zilver beladen met drie meerltjes van 

keel, het schild getopt door een hertogelijke kroon en gehouden door 

twee gouden griffioenen, het geheel op een mantel gevoerd met 

hermelijn en overtopt door de muts der hertogen van het Heilig 

Keizerrijk". 

  

De graven van Ursel bezitten hetzelfde wapen, waarin echter de 

hertogelijke kroon vervangen is door een kroon met dertien parelen.  

Dit wapen komt voor op talrijke schepenzegels van localiteiten die 

aan de familie van Ursel toebehoorden. De elementen buiten het 

schild verschillen soms van de ene localiteit tot de andere.  
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                                                         Figuur 2 - Hertogelijk wapenschild 

 

 

 

 

                                                                  

 

 



 7 

Inhoud.  
 

 

De familie van Ursel. 
  

 

De familie Rockocx. 
 

 

Maria van Sombreffe. 

  

 

De familie Schetz.  

 

 

De familie Hauweel. 

 

 

De familie Rubens. 
 

 

Graaf de Ferraris en de Gravin van Ursel.   
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      De familie “van Ursel“, of het geslacht “d’Ursele“. 

  

Bij het onderzoek naar de afstammelingen van dit geslacht, 

komen we op het spoor van verschillende toonaangevende 

families die in het Antwerpse met elkander verweven waren. 

Zoals er in die periode vooreerst het geslacht “van Ursel“ was.  

Tezelfdertijd een blijkbaar bijzondere vrouw, namelijk Maria 

van Sombreffe.  

Vervolgens de familie Rockocx te Antwerpen. En aansluitend 

daarbij ook nog de familie Schetz. Uiteindelijk komen we nog 

in aanraking met niemand minder dan P. P. Rubens. We 

zullen zien dat dit een merkwaardige familiegeschiedenis 

geworden is, die ons echter voor tot nu toe onopgeloste 

raadsels stelt. Wie was de eerst bekende man die de naam 

“van Ursel“ droeg, van waar was hij afkomstig? 

 

De oorsprong van de familienaam “van Ursel“. Ongetwijfeld 

is deze te zoeken en te vinden in de middeleeuwen, want deze 

naam behoort tot de aardrijkskundige familienamen.  

We zien bij ons als voorbeeld Oostmeulen - naar Godebrecht 

van Oostmeulen - ontstaan in de 12de eeuw.  

De persoonsnaam als toenaam van de voornaam duikt in 

Vlaanderen pas op aan het einde van de 11de eeuw, dit voor 

wat betreft de lagere stand van de bevolking.   
Deze namen ontstonden wanneer iemand zich elders, dus 

buiten zijn geboortedorp ging vestigen. Zo is geweten dat 

honderden of zelfs duizenden Vlamingen zich uit noodzaak 

vanwege de godsdiensttroebelen hier, in Holland en Duitsland 

gingen vestigen en aldaar in hun nieuwe woonplaats de naam 

aannamen van hun plaats van herkomst.  

Zo vinden we volgens de Heraldieke Encyclopedie - Elsevier 

Amsterdam - in Nederland nu nog altijd de namen terug van:  
Van Brussel, Van Gent, Van Antwerpen, Van Deynse, Van 

Beveren, Van Damme, Van Geel, Van Lier, Van Lockeren, 

Van Kempen, Van Waas, enz.. 

Deze familienamen vinden we hier ook in Vlaanderen terug, 
zelfs mijn eigen naam Van Parys en/of Van Parijs werd reeds 

vermeld in de Gentse stadsrekeningen van de 14de  eeuw.  
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Het gebruik om aldus een nieuwe familienaam te kiezen na “een 

verhuizing“, werd hier in Vlaanderen reeds honderden jaren 

terug ingevoerd. Waren onze voorouders er de eersten bij om 

op die manier een nieuwe naam te verwerven?  

We weten in ieder geval dat personen die een andere stad of 

“prochie“ uitkozen als nieuwe woonplaats, dikwijls de naam 

verkozen van hun vroegere woonplaats of van hun 

geboorteplaats, als nieuwe familienaam. In de annalen van de 

eerste kruistocht wordt Herman de Sumeringhem vermeld - 

dus Herman van Zomergem -. Veel later, in de slag der 

Gulden Sporen van 1302, verloor de dorpsheer - Francke van 

Somerghem - het leven.  

In de stadsrekeningen van Gent van de eerste helft van de 14de 

eeuw, vond ik onder andere deze namen:  

Jan van Ansbecke, Janne van Dronghine, Jan van Vinct, Filips 

van Audenaerde, Jan van Watervliet, Jan van Deynse, Jan van 

Curtericke, Jan van Parijs, Hughe van Lembeke, ........van 

Maldeghem, .......van Eeckelo, ........van Landeghem, Jan van 

Luevene, ........van Aeltre, Heinric van Adeghem - 1379 -, 

Jacob van Ravenscoot - 1380 -, enz...  
 

Omdat er toen reeds zoveel personen met een 

aardrijkskundige familienaam werden opgetekend in deze 

stadsrekeningen, kunnen we er gerust van uitgaan dat het 

gebruik om zo een nieuwe naam aan te nemen, reeds in de 

13de of de 12de eeuw, misschien zelfs nog vroeger ontstond en 

mettertijd toenam.  

Ook hier bij ons was er dus reeds in de 12de eeuw sprake van 

aardrijkskundige familienamen. Het blijkt dat de namen van 

zowat alle “prochies“ in het omliggende, gebruikt werden als 

familienamen. Zo weten we dat de schenkingsakte van Jan de 

Nesle aan de proosdij van Papinglo te Maldegem-Kleit, 

opgesteld in mei 1189, mede ondertekend werd door de 

voorname edelen uit het omliggende. 

Dat waren toen onder andere:  

Willem en Boudewijn van Knesselare, Willem van de 

Woestijne, Desiderius van Maldeghem. Het wekt dan ook 

verwondering dat er géén sprake was van de heer van Ursel 

bij die ondertekening.  
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Vooral omdat de gronden van de proostdij van Papinglo, 

volgens een oorkonde van 1240, de zuidelijke grens vormden 

tot aan: 

“ad crucem que est versus Ursale“ 

Dat was dus tot aan de noordelijke grens van het grondgebied 

van Ursel, palend aan het Blakkeveld. 

We weten uit het verslag van de landmeter geschreven in het 

jaar 1731, dat hij ook de “cruysstraet“ vermeld op zijn tocht 

door de Brugstraat, en dat er inderdaad ginds op de 

noordelijke grens van Ursel ooit een kruis heeft gestaan dicht 

bij de Moteput, waar dus ooit een versterkte hoeve stond.  

Ook Filips van Zomergem werd reeds in 1192 als baljuw van 

Brugge vernoemd, zelfs Walter van Oostwinkel werd in een 

oorkonde van omstreeks 1216 vermeld. Van de heer van Ursel 

echter geen spoor, géén sprake. Nochtans was Ursele toen 

reeds belangrijk, het had ten tijde van die schenkingsakte op 

haar grondgebied de heerlijkheden van Knesselare, 

Wessegem, Schoonberge, Volkegem en Wulfsberge en het 

grensde aan Papinglo!  

 

Hoe kwam het dat er niemand van Ursel op deze akte werd 

vernoemd? Bestond er géén heer van Ursel, was die op reis op 

dat ogenblik, was hij ziek, overleden, of was die heer van 

Ursel toen reeds verhuisd naar een andere landstreek? We 

zullen zien dat deze veronderstelling inderdaad steek kan 

houden! Bij mijn zoektocht naar de familie “van Ursel“ in de 

boekentoren te Gent, waar de Universiteitsbibliotheek 

gevestigd is, vond ik in de afdeling Middeleeuwse 

Geschiedenis en in de afdeling Handschriften, het spoor terug 

van de vroegst bekende stamvader van het geslacht “van 

Ursel“, namelijk Regnier van Ursel. 

“Op het grondgebied van Londerzeel - heerlijkheid van 

Grimbergen - stond het kasteel Urselle ook genaamd 

Asschereyane of de Drie Torens. De familie die het bezat 

voerde:  

“een schild van keel met schildhoofd van zilver beladen met 

drie meerltjes van keel, het geheel omboord met een zoom van 

lazuur“.  
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Deze familie die later het geslacht van de hertogen van Ursel 

geworden is, heeft haar oorspronkelijk wapen behouden, met 

weglating van de zoom van lazuur.  

- Het kasteel van Urselle of Asschereyane ging in 1597 over 

van het huis van Ursel naar Cypriaan Jarsma, de zoon van 

Maria van Ursel -. 
  

Het was Regnier van Ursel die in 1350, heer was van het 

kasteel van Urselle, deze man was toen ook amman van 

Brussel, een belangrijk persoon uiteraard. Kan het zijn dat 

deze man of één van zijn voorvaderen van Ursel afkomstig 

was?  

Men heeft inderdaad reeds beweerd dat de familie haar naam 

ontleend heeft aan het kasteel van Urselle, dat ook 

“Asschreyhane“ werd genoemd, men kan zich echter afvragen 

of het geslacht niet eerder de naam draagt van de gemeente 

Ursel, die vermeld wordt sinds de 12de  eeuw.  

De naam Ursel zou dan achteraf gegeven zijn aan het kasteel 

van Asschreyhane.  

Het is in elk geval zo dat de stamvaders van Regnier van 

Ursel verloren gaan in de nevel der tijden. - Aldus verwoord 

in de Wapenkundige en Geschiedkundige aantekeningen -. 
 

Er berust in de Brugse stadsbiblotheek een driedelige 

verhandeling over “De Brugse Poorters” geschreven door A. 

James. Daarin worden vanaf het begin van de 14de eeuw de 

personen vermeld die zich te Brugge kwamen vestigen en  die 

er als “poorter” werden opgenomen. Bij deze mensen vond ik 

ondermeer een aantal die de naam “van Ursel” droegen of 

waarvan men naar hun vader verwees als zijnde  “van Ursele”.  

Zo zien we ondermeer: 

 

1428 - aug. 23 - Urselare (van) Gillis filius Jans  

1429 - juli 20 - Willems (van) Jan filius Jans van Ursuele 

1444 - febr. 3 - Ursele (van) Amstede  

1453 - sept. 1- Houtemans Pieters - Jan zuene van Urssele 

1453 - sept. 1 - Manegaert Hannekins filius Philips van Ursele 

“vulrer” 

1455 - okt. 13 - Roode (van) Gheeraert filius Jans van Ursele 
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1477 - juni 12 - Hulle (vanden) Cornelis filius Willems van 

Ursuele 

1490 - mei 26 - Gheeraert Calewaert filius Paesschier 

“poortersnaam van Ursele” 

1566 - mei 25 - Rycqaert Jooris filius Cornelis van Ursele  

 

Hieruit blijkt dus dat er toen wel degelijk mensen waren die 

ofwel de naam “van Ursel” droegen of waarnaar men verwees 

als zijnde afkomstig van Ursele, zodat in sommige gevallen 

die verwijzing ernaar, uiteindelijk als een familienaam werd 

opgetekend.  

Na Regnier vinden we misschien zijn afstammelingen in 

Brussel terug. Daar woonde in de 16de eeuw Jan van Ursele, 

en diens zoon - Pauwels van Ursele - was schepen en 

rentmeester van de stad Brussel van 1530 tot 1537. De functie 

van amman, schepen en dergelijke - van Brussel - bleef dus 

ook aan de nakomelingen van Regnier van Ursel besteed. Er 

blijft dan ook in Brussel nog heel wat op te zoeken.  

Doch het spoor dat deze familie ons naliet, loopt van daaruit 

richting Antwerpen. Afstammelingen van dit geslacht voerden 

reeds in het begin van de 15de eeuw, belangrijke functies uit in 

het Antwerpse stadsbestuur. Waren zij vanuit Brussel naar 

Antwerpen verhuisd of omgekeerd? 

  

De volgende man in de reeks met de familienaam “van Ursel“ 

is: Ridder Renier van Ursel - °         +1493 - 

Hij liet in 1470-1475 het “Hof van Ursel“ bouwen te Ekeren, 

ten noorden van Antwerpen. Hij was rentmeester en 

schatbewaarder van Antwerpen in 1477, en in de jaren 1481, 

1486, 1490 en 1492, buitenburgemeester (?) van Antwerpen.  

Tevens stichtte hij in 1492 de kapelrije van Onze Lieve 

Vrouw te Antwerpen - de verering van Onze Lieve Vrouw 

speelde een grote rol in het oude Antwerpse stadsleven -. 

Getuigen ervan zijn nog altijd de talrijke beelden aan haar 

gewijd in de Antwerpse straten -.  

Had Renier mannelijke afstammelingen? We vinden in ieder 

geval mensen terug met dezelfde naam. De volgende is:  

Jan van Ursel - °          +                -  
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Hij was in 1528 schepen van de stad Antwerpen. Omstreeks 

deze periode was er ook nog:  

Maria van Ursel - °         +           - 

Zij werd waarschijnlijk geboren in de 15de eeuw, wellicht op 

het einde ervan, en misschien was zij wel de zuster van Jan. 

Daarna leren we ridder Lanceloot kennen: 
  

Lanceloot van Ursel - °1499 - + 1573 -  

Maar volgens een tekst op een grafsteen in een grafkapel in de 

Antwerpse kathedraal, zou Lanceloot gestorven zijn op 11 

sept. 1558.  

Over Lanceloot vond ik te Gent in de 

Universiteitsbibliotheek, twee merkwaardige drukwerken 

terug, beide zijn in het latyn opgesteld en te Antwerpen 

gedrukt, het ene in het jaar 1541 en het andere in het jaar 

1542. Ze kunnen in feite beschouwd worden als brieven ter 

verheerlijking van Lanceloot van Ursel en werden geschreven 

door een zekere Servilius. Aangezien “het latyn” voor mij 

onbegrijpbaar is poogde ik zo goed als mogelijk een aantal 

volgens mij bijzondere regels te noteren, en liet die vertalen 

door een specialist terzake. 

De aanhef ervan begint aldus:  
 

Ursel (Lancelot d’) v. Servilius - 1541 “Clariss, et Praestam 

tiss viro d. Lanceloto ursulo equiti aurato, consuli antverpis 

ensi 10 an. Servilius S. D.  

typis antverpiae apud anton. goin M D XLI 

Daarin wordt Lanceloot nog min nog meer bewierookt met: 

“De oudste adel van het Urselse geslacht, de meest 

vermaarde, algemeen bewonderde.“ 

  

Een zeer geprezen man dus.  

Indien we de vermelding “van het Urselse geslacht“ letterlijk 

mogen opnemen, dan zou dat betekenen dat deze familie 

werkelijk van Ursel afkomstig was. Deze twee kleine 

drukwerken zouden eens van begin tot einde moeten vertaald 

worden, maar daarvoor ben ik onbekwaam, en er mogen géén 

foto-copieën van genomen worden.  
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Ook wordt Antwerpen volgens deze Servilius beschreven als de 

allergrootste stad van de toen meest bekende steden in de 

wereld.  

Het tweede boekje begint als volgt: 
 

Ursel (Lancelot van)  

v. Jo. Servilius antverpiae a. Dumaeus 1542 8° ornatiss. 

Prudentiss. Coss. Antverp. Laodiss. Ursulo en ni colao 

schermero, totiq. Senatorum ordini amplissimo s. d.  

Hierin lezen we:  

“Servilius aan de zeer doorluchtige en vooruitziende 

Burgemeester van Antwerpen, van Ursel, en aan Nicolaes 

Schermerus, de meest doorluchtige van de Senatoren.“ 

  

Eveneens wordt met dezelfde lof gesproken over Ladislaus 

van Ursel, maar van deze man is  tot nog toe géén spoor terug 

te vinden.  

Daar ik dus géén toelating verkreeg om fotocopieën te nemen 

van deze oorkonden moest ik mij beperken tot een paar nota’s 

die volgens mij de meest interessante waren, ze werden voor 

mij vertaald door de heer Arnold Boghaert, waarvoor mijn 

dank.  

Maar door deze vertaling is het dus Lanceloot die volop onze 

aandacht opeist. Hij was zestien maal burgemeester van 

Antwerpen. Hij was eveneens hoofd van de gilden en van de 

burgerwacht, en toen in 1542 de stad Antwerpen bedreigd 

werd door de troepen van Maarten van Rossum, droeg hij het 

opperbevel over aan een jongere schepen. Daarvan is een 

schilderij te bewonderen in “De Leyszaal”, dat is de huidige 

erezaal van het Antwerpse stadhuis.  
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                                   Figuur 3 - Lancelot van Ursel - Leyszaal - stadhuis Antwerpen 

 

 

 

Overdracht van het opperbevel van de stad Antwerpen, door 

Lancelot van Ursel -  1542 -  

 

Op de hierna volgende koperen naamlijst zien we Lancelot Van 

Ursel herhaaldelijk vermeld. In de raadszaal van het stadhuis van 

Antwerpen zijn de zijwanden bekleed met de naamlijsten en de 

jaartallen van alle burgemeesters die er ooit het ambt van 

burgemeester hebben vervuld. Ook de voorouders van Lancelot - 

Renier én Jan van Ursel worden op één van de voorgaande 

naamlijsten vermeld als burgemeester van Antwerpen.  

De sporen die de familie Van Ursel daar naliet zijn zeer talrijk en 

verwijzen naar een rijk verleden.   
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                       Figuur 4 - Naamlijsten van Burgemeesters - stadhuis  - Antwerpen 
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Hij huwde driemaal en had daarbij in totaal vier zonen en vier 

dochters, waarvan de namen echter niet allemaal bekend zijn. Twee 

ervan zijn echter wel goed bekend geworden, namelijk Catherine en 

Barbara - of Barbe -.  

Lanceloot huwde achtereenvolgens met:  

Lanceloot van Ursel - °1499 + 1573 - x Barbara van Liere  - °          

+           -             

Hun oudste dochter was:  

Catherine van Ursel - °             +              - 

Gesproten uit zijn huwelijk met Barbara van Liere, huwde hun 

dochter Catherine met Gaspard Schetz - ° Antwerpen 20 juli 1513 + 

Bergen 9 november 1580 - 

We zullen later nog zien dat deze man “van aanzien was“.  

Met wie Lanceloot voor de tweede maal huwde is me tot nu 

onbekend, maar zijn derde huwelijk was met een bekende 

Antwerpse dame:  

Lanceloot van Ursel - ° 1499 + 1573 - x Adrieiëne Rockocx  - °        

+         -               

Zij wordt soms ook vernoemd als Adriana. 

Uit dat huwelijk had Lanceloot nog een dochter, genaamd:  

Barbara van Ursel - °             +             - 

Zij bleef echter ongehuwd en het zag ernaar uit dat het geslacht “van 

Ursel“ tot uitsterven gedoemd was. Immers, de zonen van Lanceloot 

hadden géén mannelijke afstammelingen en Lanceloot zelf 

sneuvelde tijdens de Spaanse furie te Antwerpen. Of dit nog met de 

wapens in de hand gebeurde is erg twijfelachtig, gezien zijn drie 

huwelijken en zijn reeds hoge ouderdom op het ogenblik van zijn 

dood. Maar zijn dochters Catherine én Barbara zouden de oplossing 

brengen om de familienaam "van Ursel" te behouden voor de 

eeuwigheid. 

Lanceloot was dus voor de derde maal gehuwd, en dat was met een 

afstammelinge van een op dat ogenblik zeer vooraanstaande 

Antwerpse familie. De nauwe vriendschapsbanden die door zijn 

grootvader - Renier ? - in het Antwerpse stadhuis gesmeed werden, 

wierpen rijke vruchten af. We zullen dan ook bemerken dat die band 

tussen de familie van Ursel en de familie Rockocx, een waaier 

ontplooide waarin veel vooraanstaande personen uit de Antwerpse 

hogere kringen zich bewogen. 
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Maar het was niet alleen te Antwerpen dat er “van Ursel’s” waren. 

We vonden ook nog elders dragers van de naam “van Ursel“ terug. 

Wie Brussel bezoekt, en daarbij voor het stadhuis komt te staan, die 

vindt in de linker zijstraat - dus de richting naar “Manneken Pis“ - 

op de zijgevel van het stadhuis een groot aantal standbeelden. Die 

werden daar geplaatst ter ere van vroegere stadsbestuurders, van 

personen uit de middeleeuwen dus. 

Eén van die beelden draagt de naam van:  

Pauwels van Ursele - °         +          -       

Deze man was schepen en rentmeester van de stad Brussel van 1530 

tot 1537, hij was een zoon van: 

Jan van Ursele - °           +             - 

En deze man was wellicht een afstammeling van Regnier van 

Ursele, de eigenaar van het kasteel te Londerzeel. 

Het valt ons hierbij toch wel op, hoe gelijkend de voornamen zijn 

van Renier van Ursel te Antwerpen, en Regnier van Ursel te 

Londerzeel.  
 

Ook dichter bij ons - op de weg van Ursel naar Antwerpen - 

namelijk te Lembeke, duiken eveneens “van Ursel’s“ op. Daar 

werden in het hoogkoor begraven volgens een kerkrekening van 

1672-75:  

Jonker Jan van Ursel - °           +            - 

Verder nog:  

Philippe van Ursel - °            +           - x Livina Hauweel - °         +           

- 

alsook nog:  

Jan van Ursel - °            +            - x Jacquem. Hauweel - °            +             

-  
 

 

Dit is voorlopig het dichtste spoor van deze familie in de omgeving 

van Ursel.  

De familie Hauweel oefende hier bij ons in de middeleeuwen 

belangrijke functies uit. We zullen aan deze mensen van Lembeke 

later nog meer aandacht schenken, maar het is toch wel opmerkelijk 

dat we zowel te Antwerpen, als te Brussel en ook te Lembeke, bij de 

familienaam - van Ursel - ook de voornaam Jan terugvinden.  
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Als we daarbij dan nog aan Regnier van Ursel denken die het kasteel 

van Urselle te Londerzeel liet bouwen en Renier van Ursel die te 

Antwerpen het hof van Ursel bouwde, dan meen ik toch wel te 

mogen veronderstellen dat er hier van verwantschap sprake kan zijn! 

Indien we in acht nemen dat het in vroegere tijden niet alleen een 

gebruik, maar zelfs een traditie was om de voornaam van de 

grootvader op de kleinzoon over te dragen, dan kunnen we niet 

anders dan er rekening mee houden, dat deze mensen toch wel 

verwantschap met elkander hadden.  

Ook lieten ze graag en wellicht met trots aan hun omgeving weten 

dat ze "van Ursel waren", en we kunnen dit zowel letterlijk als 

figuurlijk opvatten!  
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                      De familie Rockocx.  
 

Het zou beter zijn om nu eens kennis te maken met de aangetrouwde 

familie van Lanceloot van Ursel. Het betreft vooreerst het geslacht 

Rockocx, dit was een zeer belangrijke Antwerpse familie, die in het 

bestuur van de stad Antwerpen een grote rol heeft gespeeld, en dit 

onderlijnt dat het geslacht “van Ursel“ te Antwerpen eveneens veel 

aanzien genoot.  

In december 1996 bracht ik een bezoek aan het “Rockoxhuis“ te 

Antwerpen, en maakte er kennis met de heer Johan van Mol, gids en 

huisbewaarder van het voornoemd museum, gelegen in de 

Keizerstraat,12. De heer van Mol betoonde mij zijn oprechte 

belangstelling voor de geschiedenis in verband met de familie  

“van Ursel“. Na inzage van de achteraf door mij opgestuurde 

documentatie, stuurde hij me nog informatie terug. We vinden 

vooreerst: 

  

Adriaan Rockocx - °1460 + 1540 - x Van Overhoff - °            +            

- 

Uit dit huwelijk sproten drie kinderen voort, te weten:  

Adrieëne Rockocx - °           +            -  zij huwde - zoals we reeds 

hebben gezien - met: 

Lanceloot van Ursel - °1499 + 1573 -  

 

Vervolgens was er nog: 

Nicolaas Rockocx - °1514 + 1577 -             

Die ongehuwd bleef, maar hij had bij zijn doopsel als meter:  

Maria van Ursel.  

Waarschijnlijk was het dus zo, dat Maria van Ursel door het 

huwelijk van haar broer met Adrieëne Rockocx, de eer genoot om 

meter te worden van Nicolaas Rockocx bij diens doopsel.  

  

Tweede zoon - en derde kind - uit het huwelijk van Adriaan 

Rockocx - Van Overhoff was: 

Adriaan Rockocx - °1525 + 1570 - x Van Olmen - °  +  
 

Vervolgens komen we terecht bij een zeer bekend geworden man 

van dat geslacht:  

Nicolaas Rockocx - °1560 + 1640 - x  A. Perez - °   +           -  
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Deze Nicolaas was diegene naar wie nu het Rockocxhuis te 

Antwerpen wordt genoemd, en die als burgemeester van Antwerpen 

zeer nauw bevriend was met niemand minder dan Pieter Pauwel 

Rubens. Nicolaas was op het ogenblik dat Lanceloot van Ursel 

sneuvelde nog maar 13 jaren oud.  

Hij werd vooral bekend “als vriendt ende patroon“ van Rubens. 

Nicolaas was voor Antwerpen een groot burgemeester en 

beleidsman, en tijdens de blijde intrede van de aartshertogen 

Albrecht en Isabella te Antwerpen, werd Nicolaas Rockocx’s op 10 

december 1599, onder het gejuich van de menigte op de grote markt, 

door de aartshertog tot ridder geslagen: 

 “Om trouwelyck voor te staen, het Geloof, de Kerk, de Justitie, 

mitsgaeders de weduwen en de weesen.“  

 

Merkwaardig genoeg gaat de stamboom van de heer Johan van Mol 

terug tot in 1496.  

Thierry van Mol - °         + 1496 - was gehuwd met Catherina Van 

de Werve, en die waren schoonbroeder en schoonzuster van Maria 

van Ursel.  

Maria van Ursel huwde namelijk met Maarten van de Werve, zij 

was ook de meter van Nicolaas Rockocx in 1514.  
 

De heer van Mol wees mij tevens op het bestaan van Jan van Ursel 

en Pauwels van Ursel te Brussel. Over het bestaan van de gemeente 

Ursel zelf, wist Johan van Mol blijkbaar niets af, hetgeen we hem 

niet kwalijk kunnen nemen. Maar voor mij en ook voor hem, was 

het een vruchtbare kennismaking.  

Want met al deze gegevens komen we zo stilaan op het spoor én in 

contact met alle personages, die met en rond de familie “van Ursel“ 

verweven waren. Dat waren zeker niet van de minsten zoals we 

kunnen lezen.  

De familie Rockocx’s hield de banier van Antwerpen met zwier in 

ere.  

 

 

 



 22 

                  
 

                                        Figuur 5 - Rockoxhuis - Antwerpen 
 

 

 

Het geslacht d’Ursel moest dus wel degelijk over goede papieren 

beschikken om door huwelijksbanden met dit Antwerps geslacht 

verbonden te geraken. Daarvan zijn zefs sporen terug te vinden in de 

Antwerpse kathedraal, waar een grafsteen in de vloer verwijst naar 

een afstammelinge met de familienaam “van Ursel”. Met de 

volgende tekst: 
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                                            D. O. M.   

 

                                      Godtgaf Verhulst 

 

                                 sterft 13 september 1700 

 

                                    Theodora Des Mares 

 

                                           syn huysvr. 

 

                                   sterft 16 october 1669 

  

                                       Catharina Kerricx 

 

                                      syn tweede huysvr. 

 

                                   sterft 10 october 1692 

 

                                      Adriana van Ursel 

 

                                       syn derde huysvr. 

  

                                   sterft 20 januarius 1700  

 

                                    Mat. Godtgaf Carite 

 

                                              R. I. P. 

 

Er waren dus in de 17de eeuw nog afstammelingen van de familie 

van Ursel te Antwerpen.  
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                          Figuur 6 - vrouwe Adriana Rockox huysvrouw van heer Lancelot van Ursel  

 

 

               Grafkapel van de familie Rockox - St. Jacobskerk Antwerpen 
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                                    Figuur 7 - Grafkapel P. P. Rubens - St. Jacobskerk - Antwerpen  

                                          O. L. Vrouw door engelen omringd - door P. P. Rubens 

 

Het is zo, dat de Sint Jacobskerk een schatkamer blijkt te zijn met 

gegevens over verscheidene personen die hier in verband met de 

familie “van Ursel” vermeld worden. 
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                            Maria van Sombreffe. 
  

Nu maken we kennis met een adellijke dame, die door het huwelijk 

van één van haar kleinkinderen tot de familie van Ursel zou 

behoren. We moeten echter een stap terug zetten in de geschiedenis, 

om terecht te komen bij: 

Maria van Sombreffe - °              +              - (vermoedelijk 

onwettig geboren uit de baron van Rekem) 

Zij voerde in haar wapenschild:  

“d’ argent, à la fasce de gueles, acompagné en chef de trois 

merlettes rangées du méme“  

- Sombreffe “de“ Reckem XVde eeuw -.  

“van zilver, een rode dwarsbalk, vergezeld in het schildhoofd van 

drie rode merletten“  

 

Rekem is nu nog altijd een oud en mooi stadje, gelegen in de 

provincie Limburg.  

Sombreffe is gelegen in de provincie Namen.  

Maria bracht door haar twee huwelijken en de kleinkinderen die 

daar uit voortkwamen, contacten op gang die ongetwijfeld 

invloed hebben gehad bij het verloop van deze verdere 

geschiedenis omtrent de familie “van Ursel“. 

We vinden bij het geslacht “de Sombreffe“ vooreerst:  

Jonkheer Willem van Sombreffe - °            +             -  

Hij was heer van Kerpel, baron van Reckem.  

Daarna kwam:  

Hendrik Typots - °     +     - x Maria van Sombreffe - °    +        - 

Dit was het eerste huwelijk van Maria, Typots was schout en 

schepen van Hasselt.  

Hun zoon Antoon huwde met:  

Antoon Typots - °       +      - x Beaten van Beele - °     +        -  

Ook - Berle - genoemd. 

Zij hadden een dochter - Maria - die huwde met:  

Maria Typots - °     +       - x Jan Pijpelincx - °1460 +1540 -  

Jan Pijpelincx was afkomstig van Hasselt. Hij was een oom of 

een neef van Maria Pijpelincx, de moeder van Pieter Pauwel 

Rubens.  
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Later zullen we dan ook nog Rubens ten tonele zien verschijnen 

op “het Hof van Ursele“ te Ekeren.  

Het buitengoed dat ooit nog bewoond én gebouwd werd door 

Renier van Ursel, en waar Rubens tot rust kon komen. 

Weduwe geworden na het overlijden van haar eerste echtgenoot, 

huwde Maria van Sombreffe voor de tweede maal met:  

Mathias Crans - °         +          - x Maria van Sombreffe. 

Mathias was afkomstig van Sint-Maartens-Voeren en zij hadden 

samen een dochter, Maria geheten. 
 

Maria huwde met:  

Koenraad Schetz - °         +         - x Maria Crans - °   +           -  

Deze Koenraad was muntmeester van het Land van Luik, een 

belangrijk man dus. Zij hadden samen een zoon - Gaspar - 

genaamd.  

Hij huwde met:  

Gaspar Schetz - °1513 +1580 - x Catherine van Ursel - °  +     -        

 

We komen aldus opnieuw bij de familie “van Ursel“ terecht, en 

door deze verbintenis zijn er nu familiebanden tussen:  

Het geslacht d’ Ursel en het geslacht Rockocx, dit door het 

huwelijk van Lanceloot van Ursel met Adrieëne Rockocx.  

Ook zijn er nu banden met het geslacht “de Sombreffe“, door het 

huwelijk van de  kleinzoon van Maria de Sombreffe - Gaspar 

Schetz - met Catherine van Ursel, de dochter van Lanceloot.  

 

Het is tevens opmerkelijk dat ook Maria van Sombreffe, de drie 

merletten in haar wapenschild voerde, wapenschild dat tot in de 

twintigste eeuw in de raadzaal van het Ursels gemeentehuis hing, 

en op de trouwboeken prijkte van de Urselse bevolking.  

Maar aangezien we terecht zijn gekomen bij de familie Schetz, 

gaan we verder op zoek naar deze familie.  
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                                  De familie Schetz.  

Als eerst bekende van deze familie wordt Gaspar Schetz vermeld. 

Hij was poorter van Schmalkalden - Thüringen - begin 15de eeuw. 

Omstreeks 1480 vestigde deze familie zich in het Luikse.  

Dan krijgen we: 

Coenrart Schetz - gestorven omstreeks 1499 -.  

Hij was muntmeester van de prins-bisschop van Luik te Maastricht. 

Als volgende van die familie kennen we de zoon van Coenrart: 

Schetz Erasmus - ° Maastricht 1476 + Antwerpen 30 mei 1550 - hij 

huwde met: 

Ida van Rechtergem - °            +             - 

Ida was de dochter van een vermogend koopman te Maastricht, en 

zij was ook nog “vrouwe van Bunsbeek”. 

Erasmus was factor bij de Duits-Portugese handel. Hij had een 

bijkantoor te Leipzig en was eigenaar van de Limburgse 

kalamijngroeven - belangrijk voor de vervaardiging van messing en 

koper -, hij ruilde het koper met suikerriet uit Madeira en Guinea. In 

1540 verwierf hij plantages te Säo Jorge dos Erasmos in Brazilië. 

Uit hun huwelijk hadden zij een zoon - reeds vermeld - die huwde 

met:  

Koenraad Schetz - °      +       - x Maria Crans - °        +           - 

 

Deze Maria was dus de dochter van Maria van Sombreffe. Haar man 

Koenraad Schetz wist door zijn activiteiten zijn fortuin aanzienlijk 

uit te breiden. Hij was muntmeester en schatbewaarder van het Land 

van Luik, en hij kocht in 1545 de heerlijkheid van Grobbendonk. 

Eveneens in 1545 ontving hij niemand minder dan keizer Karel V. 

Dat had wellicht als reden de grote schulden die Karel V had 

gemaakt om zijn veelvuldige oorlogen te kunnen financieren. 

Koenraad was dus belangrijk genoeg om met keizer Karel te kunnen 

onderhandelen.  

Hij was de vader van:  

Gaspar - ° Antwerpen 20 juli 1513 + Bergen 9 november 1580   

Melchior - °              +             - 

Balthazar  - °             +             -  

Koenraad  - °             +             -  
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(N.B.: De verschillende bronnen die deze gegevens vermelden 

spreken elkander soms tegen in verband met de voornamen zoals 

met Koenraad; soms is dit Coenraad of Conrad.)  

 

Het was Gaspar Schetz die na het overlijden van zijn eerste vrouw, 

huwde met Catherine van Ursel, hij was heer van Grobbendonk. Hij 

kwam in 1555 als financier in dienst van koning Filips II  van 

Spanje. In 1564 werd hij thesaurier-generaal - schatbewaarder -. Hij 

koos tijdens de 80 jarige oorlog - 1576 - de partij van de Staten-

Generaal, maar verzoende zich in 1580 met Parma. 

We krijgen dus als vervolg op de stamboom: 

Gaspar Schetz - ° 1530 + 1580 - x Catherine van Ursel  

 

Gaspar was een buitengewoon rijk bankier, hij kocht een zeer groot 

aantal heerlijkheden op. De vertrouwensrelatie die reeds tussen zijn 

vader en keizer Karel was begonnen, werd door hem voortgezet met 

de opvolgers van de Spaanse kroon, namelijk Filips II en Filips IV. 

Zo werd ondermeer de heerlijkheid Durbuy door Filips IV aan 

Antoon Van Ursel - Schetz - omstreeks 1629 verkocht. - Durbuy 

bleef eigendom van het geslacht d’Ursel tot aan de Franse revolutie -

.  

Uit het huwelijk van Gaspar Schetz met Catherine van Ursel werden 

meerdere zonen geboren, waarvan we de 4de zoon kennen als: 

Conrad Schetz - °1553 +1632 - Francoise Richardot - °    +       -       
 

Conrad was heer van Hingene en baron van Hoboken - 1600 -. 

Hij was gecommitteerde van financiën, surintendant voor de beden 

van Vlaanderen en ambassadeur van de aartshertogen te Londen. Hij 

was het die opnieuw de naam “van Ursel“ zou dragen. Immers, bij 

het overlijden van Catherine van Ursel, adopteerde haar halfzuster - 

Barbara van Ursel - in het jaar 1617, Conrad Schetz, de zoon van 

Catherine, met de intentie aan hem haar naam en goederen te 

schenken. Maar het was wel met de verplichting voor haar 

adoptiezoon, vanaf dan de naam “van Ursel“ aan te nemen, zo hij de 

erfenis van zijn halftante, die nu zijn stiefmoeder geworden was, 

niet wilde verspelen. 

  

Zo zien we dus gebeuren dat de familienaam “van Ursel“, niet meer 

door geboorte, maar wel door adoptie werd overgedragen.  
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Barbara van Ursel was blijkbaar zeer gehecht aan haar 

familienaam, en Conrad van Ursel - Schetz - werd van toen af de 

nieuwe stamvader. Hij verkreeg de naam én het blazoen van Ursel. 

In 1638 werd hij graaf van het Duitse Keizerrijk.  

 

De jongste zoon van Gaspar Schetz is ons bekend als: 

Anton Schetz - ° 1561 + 1640 - 

Anton was ridder, graaf van Grobbendonk - 1637 -, en werd in 1596 

gouverneur van ’s-Hertogenbosch, dat in 1629 door Frederik 

Hendrik werd ingenomen. In 1635 verdedigde hij Leuven tegen een 

Hollands-Frans leger. Zijn nakomelingen stierven uit in 1726 en de 

laatste graaf van Grobbendonk vermaakte zijn bezittingen aan zijn 

neef, graaf d’Ursel.  

 

De reeds eerder vernoemde Conrad - of Konrad - of ook nog 

Koenraad - Schetz en  zijn vrouw Francoise Richardot hadden twee 

zonen:  

Frans, Antoon van Ursel - ° 1591 + 1629 - 

en 

Koenraad van Ursel - ° 1592 + 1659 -  

Hij werd ook wel Conrad genoemd. Het is deze Koenraad of Conrad 

die op 22 januari 1638 door patentbrieven van Karel VI - 

gedagtekend op 19 augustus 1716 - tot graaf van Ursel en van het 

Heilig Roomse Rijk werd verheven, en die uiteindelijk in het bezit 

kwam van de heerlijkheden van Ursele! 

  

Om de kosten - 500.000 gulden - van het leger van Karel II - de 

hertog van Lorrainen - te helpen dekken, verpandde de Spaanse 

vorst - Filips IV - in mei 1642 de hogere rechtsmacht van Ursele, 

Wessegem en Knesselare, aan Koenraad van Ursel - baron van 

Hoboken -. Deze heerlijkheden werden hem toegewezen in volle 

eigendom, voor de som van 11.000 gulden, op 22 mei 1642.  

Koenraad die de eigenaar geworden was van de drie voornoemde 

heerlijkheden, verkreeg eveneens de hogere rechtsmacht over deze 

gebieden.  

Hij werd tevens door keizer Ferdinand III tot graaf van Ursel 

verheven, en van toen af sprak men over het graafschap Ursel. De 

familie Schetz - van Ursel - bleef dus zaken doen met de Spaanse 

koningen, wat er ook op wijst hoe vermogend zij wel waren.  
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Maar het is voor ons ook een aanduiding dat die familie groot 

belang hechte aan de heerlijkheid Ursele. 

  

Verdere afstammelingen zijn:  

Frans van Ursel - ° 1626 + 1696 - x Honorina - Maria - Dorothea 

van Hoorne. Hij was graaf van Ursel en van ‘t Heilig Roomse rijk, 

burchtgraaf van St. Eloois-Vijve, baron van Hoboken, opperjager en 

opperhoutvester van Vlaanderen, en generaal in dienst van Karel II. 

Hij deed in 1681, voor een tijdvak van tien jaren, afstand van al zijn 

heerlijke rechten en voordelen op het graafschap van Ursel en de 

heerlijkheid van Wessegem, ten voordele van Abraham-Pauwel 

Toebast te Gent, en dit mits een jaarlijkse vergoeding van 400 

gulden. 

 De daaropvolgende bezitter van het graafschap Ursele was: Konrad 

- Albert van Ursel - °1665 + 3 mei 1738 - hij was gehuwd met:  

Elisabeth - Eleonora - Christina de Salm - °           +            - 

Konrad - Albert was de kleinzoon van Koenraad van Ursel.  

Konrad was graaf van Ursel en Hoboken, tevens prins van Airle en 

Charleville, heer van Hingene en Durbuy, erfmaarschalk van 

Brabant en gouverneur van het graafschap Namen - en evenals zijn 

vader - opperjachtmeester en opperhoutvester van Vlaanderen. Hij 

was eveneens generaal in Spaanse dienst. 

Zijn vrouw was de dochter van Karel - Theodoor - prins van Salm, 

ridder van het Gulden Vlies - en van de prinses Louisa-Maria 

Palatine.  

Konrad - Albert bekwam de titel van hertog van Ursel, de 19de 

augustus 1716, en die van hertog van Hoboken de 24ste april 1717. 

Hij was dus de eerste hertog van Ursel. Hij voerde voor wapen:  

“de gueles, au chef d’argent, chargé de trois merlettes du champ“  

 

- Dit wapenschild sierde de schouwmantel van de raadszaal in 

het gemeentehuis te Ursel, tot aan de fusie met Knesselare, maar 

het is sindsdien spoorloos verdwenen -. 
 

Zijn zoon en opvolger was:  

Karel - Elisabeth - Konrad van Ursel - ° Brussel 26 juni 1717 + 

Brussel 11 januari 1775 - hij was gehuwd met Maria - Eleonora 

Löbkowitz. 
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Karel was hertog van Ursel en Hoboken, prins en graaf van 

Grobbendonk en van ‘t Heilig Roomse Rijk, luitenant-

veldmaarschalk in Oostenrijkse dienst, enz... 

Hij zou de banier - van Ursel - verder dragen, zijn vrouw was de 

prinses van Löbkowitz. Karel - Elisabeth - Konrad van Ursel liet 

over de hem toebehorende heerlijkheden van Ursel en Knesselare in 

1748 verhef indienen. 

 

Van Karel- Elisabeth-Konrad weten we dat hij ter gelegenheid van 

zijn intrede - blijde intrede? - te Ursel op 28 juni 1742 het 

Drongengoed bezocht. Dat gebeurde met een groot gevolg, daarbij 

waren ondermeer de baljuw van Gent, abt De Stoop van Drongen en 

de generaal der Engelse troepen die op 1 juni 1742 in Vlaanderen 

gekomen waren. Er was sprake van meer dan 50 bereden paarden, 

en al die personen namen de maaltijd in de toen pas voltooide  

Drongengoedhoeve. 

Het was ook deze hertog die in 1757 de twee houten zitbanken in het 

koor van onze kerk liet plaatsen, deze banken waren tijdens de 

erediensten bestemd voor de schepenen van Ursel. Deze hertog 

voelde zich heel nauw bij Ursel betrokken. 

 

De laatste heer van Ursel - tot aan het begin van de Franse 

overheersing - was:  

Wolfgang-Willem-Jozef-Leonard - ° 28 - 04 - 1750 + Brussel 17 

mei 1804 - x Maria-Florentina-Francisca van Arenberg - °   +  -                   

Hij huwde met Maria van Arenberg de 18de april 1771, en koesterde 

politieke ambities. Hij zou dan ook een rol spelen bij de Brabantse 

Omwenteling - we hebben dat reeds gezien in mijn Deel 3 van de 

geschiedenis van Ursel -. 

 

De afstammelingen van Wolfgang van Ursel en Maria van 

Arenberg, zijn nu nog bekend als de hertogen van Ursel.  

Het was de dochter van Karel-Elisabeth-Konrad - en de zuster van 

Wolfgang? - die later bekend stond als de gravin van Ursel, en die 

huwde met graaf De Ferraris. Over dat echtpaar zullen we later nog 

een bijdrage toevoegen. 
  

Bij de overschouwing van deze familiegeschiedenis, hebben we dus 

belangrijke mensen ontmoet.  
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We hebben tevens kennis gemaakt met diegenen die tot aan de 

Franse Revolutie, de heerlijkheid Ursel - en het graafschap dat 

opklom tot hertogdom - in hun bezit hebben gehad. Het wapenschild 

van de gemeente Ursel was tot aan de fusie met Knesselare, het 

evenbeeld van het hertogelijke wapenschild van Konrad - Albert van 

Ursel.  

Het voerde in het schildhoofd eveneens de drie merletten - vergeten 

we niet dat er een sterke gelijkenis bestaat met het wapen van 

Regnier van Ursel, zelfs de drie meerltjes werden reeds door hem in 

zijn schild gevoerd, een heel oud wapen dus-.  

Deze merletten sierden ook het wapenschild van Maria de 

Sombreffe.  

De sterke gelijkenis van deze wapenschilden zal wel geen toevallige 

keuze geweest zijn, immers het was toch de kleinzoon van Maria - 

Gaspar Schetz - die huwde met Catherine van Ursel. 

 

( In de Heraldiek zijn merletten in feite merels zonder bek en zonder 

poten, een merlet wordt dan ook wel een geknotte merel genoemd).  
 

Wanneer Koenraad Schetz - van Ursel - de kleinzoon van Catherine 

van Ursel, in het bezit kwam van de heerlijkheid van Ursele op 22 

mei 1642, dan was dit wellicht geen toevallige aankoop. Het was 

namelijk zo dat Filip II van Spanje, om verder oorlog te kunnen 

voeren en om zijn bezettingsleger in de Nederlanden te kunnen 

betalen, vele van zijn bezittingen had berent, ofwel zwaar had 

gehypothekeerd.  

Vooral bij de Antwerpse bankiers, die uiteindelijk weigerden om de 

Spaanse vorst nog verdere kredieten toe te staan, onder hen was 

wellicht ook bankier Schetz. 

Dat Koenraad Van Ursel - Schetz - langs grootmoeders zijde kennis 

had van het bestaan van zowel “het Hof van Ursel“, als van “de 

heerlijkheid Ursele“, dat lijkt een zeer aannemelijke vaststelling. 

Bovendien kunnen we gerust aannemen, gezien de gehechtheid aan 

haar familienaam - van onder andere Barbara van Ursel -

gehechtheid die zij tentoonspreidde bij de adoptie van Konrad 

Schetz, dat daarbij emotionele banden eveneens een rol van 

betekenis hebben gespeeld, om in het bezit te komen van de 

heerlijkheid Ursele. 
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Zodat op dat ogenblik, het geslacht “van Ursel“ kon pronken dat ze 

de stichters waren van het hof van Ursele, en dat ze eveneens de 

bezitters waren van de heerlijkheid Ursele. 
 

We hebben dus kunnen vaststellen, dat reeds vanaf Renier van 

Ursel, al deze mensen er aan hielden om de naam “van Ursel“, 

zoveel als mogelijk was in hun banier te voeren. Zo noemde Regnier 

zijn kasteel, “het kasteel van Urselle”, en Renier noemde zijn 

buitenverblijf  “het Hof van Ursele”. 

In Durbuy, het bezit van Konrad-Albert van Ursel, werd de 

hoofdstraat genoemd: “Rue Comte d’ Ursel“.  

Ook te Brussel siert een standbeeld van Pauwels van Ursele de gevel 

van het stadhuis, hij met een documentenrol in de rechterhand. 

Al deze mensen hielden de naam “van Ursel“ dus in ere, zelfs hier in 

onze eigen St. Medarduskerk werden in het koor twee zitbanken in 

de houten lambrizering verwerkt, deze banken waren vroeger voor 

de schepenen bestemd. Ze dateren van het jaar 1757 en werden 

geschonken door de hertog d’ Ursel.  

Dat was toen Karel - Elisabeth - Konrad van Ursel. Hij hield er dus 

aan om de kerk van Ursel te versieren en had daar wellicht zijn 

redenen voor. Zelfs de gravin van Ursel - waarvan de geschiedenis 

nog volgt - hield eraan om haar hotel te Brussel met de naam “Hotel 

d’ Ursel“ te vereren. 
  
Waarom hechtten al deze mensen zoveel belang aan hun naam en de 

titel - van Ursel -? Beschikten zij misschien over documenten die 

hun afkomst staafden met bewijzen? Indien ze er niet volstrekt zeker 

van waren dat hun naam en hun afkomst, wel degelijk de juiste was 

en dat ze van oorsprong van Ursel waren, zouden ze dan nog zo aan 

die naam gehouden hebben?  

Het is echter duidelijk gebleken dat ze allemaal trots waren op die 

naam en hun afstamming.  

Het is maar om de bewering te weerleggen die ooit door sommigen 

werd geuit, dat de dragers van de naam “van Ursel“, niets met Ursel 

zelf te maken hadden, en ze verwijzen hierbij vaag naar een andere 

gemeente of heerlijkheid. Naar ik meen onterecht, ze komen met 

geen bewijzen voor de dag die hun bewering kunnen staven. 
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We hebben echter bij de opsomming van namen, data en 

gebeurtenissen kunnen aantonen dat alle feiten verweven werden 

rondom de familie “van Ursel“, “het hof van Ursel” en daarbij ook 

nog ”de heerlijkheid Ursele”. Het is dan ook moeilijk aan te nemen 

dat dit alles op toeval berust, maar er ontbreekt natuurlijk voor ons 

nog het bewijs dat de stamvader van de familie van Ursel, wel 

degelijk van Ursel afkomstig was. Hoewel de beide in het latyn 

geschreven boekjes van Servilius aangaande Lanceloot van Ursel, 

misschien toch wel een duidelijke aanwijzing kunnen zijn!  
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                                         De familie Hauweel 

 

De familieleden en dragers van deze naam waren zowel te Ursel, 

Eeklo, Kaprijke, Lembeke, Oostburg, enz...baljuw. Later waren 

eveneens de Gaudisabois - als aangetrouwde verwanten - griffier, 

koster, baljuw. Dus het waren toen in de middeleeuwen zeer 

vooraanstaande én vermogende families.  

Afstammelingen van de familie Hauweel en van de familie van 

Ursel, waren eveneens door huwelijksbanden met elkander 

verbonden.  

De stamboom van de familie Hauweel gaat terug tot de 13e eeuw, 

maar de sporen die ze toen nalieten zijn ook in West-Vlaanderen 

terug te vinden. 

Te Ursel vinden we reeds in de 15de eeuw: 

Jor (Jonker) Anthone Hauweel - ° 1480 + 1547 - gehuwd met 

Catharina Clyncke - wonende in een Ostellerie op de Roze, hij was 

hier baljuw van 1534 tot 1547. 

Zij hadden drie dochters; 

Judith, Janneke en Catharina. 

  

Catharina - + 1539 - huwde met Nicolas Gaudissabois - ° 1515 + 

1603 - hij was baljuw van Ursel van 1565 tot 1577.  

Zij hadden samen zeven kinderen: 

Pieter, Thomas, Lucia, Joanna, Roeland, Joos en Jan. 
 

In de St. Jacobskerk te Gent ligt Loys Hauweel begraven: 

"filie Christiaen in syn leven licentiaet inbeede en rechten 

pensionaris ende griffier der stede van Dendermonde die overleet 

den 26 in sporcle anno 1572"  

 

Over de Hauweels is bekend dat volgens een inboedelbeschrijving  

van een kasteel te Lembeke - van de Hauweels - dat zij heel veel 

schilderijen van bekende Vlaamse meesters bezaten, waaronder 

vooral werken van Pieter Paul Rubens op de beschrijving 

voorkomen. 

In de 16de begin 17de eeuw was Arnoud Hauweel baljuw te 

Kaprijke. Te Maldegem was Jossine Hauweel - gehuwd met Pierre 

Lambrecht - de stammoeder van de adellijke tak van de familie 

"Van Maldegem". 
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Lembeke - Oorlogsjaren - 1670 - 1675 -.  

“ Hauweel ,  

den onderschreven verklaart op verzoek van pastoor Kerremans dat 

hij van cathalijne gaudissenbois zuster van koster pieter de 

gaudissebois gehoort heeft dat haar broeder koster was gemaakt 

door anna hauweel vrouw van aveschoot  

dat de voors. anna hauweel zulkeen gezag had op haeren broeder 

pieter guadissebois koster dat hij voor de misse niet en durfde 

luyden tensy de voorn anna hauweel op den wech was naer de kerke 

te komen ende dat haeren voors broeder dickwyls de wacht hield op 

den tooren om te sien ofte de voors. anna hauweel op den wech was 

om naer de kerke te komen ende gesien hebbende dat sy op wegh 

was alsdan gonck luyden naer de misse.  dhaese" 

- Het betreft hier een bundel over het proces van pastoor Kerremans 

over de kosterij-contra jor christia roeland hauweel Lembeke - 

rekening 1672 - 75.  

 

In het hoogkoor van de kerk werden begraven Jooris Dhanens 

d’oude, jonker Jan van Ursel en ook de huisvrouw, de moeder - 

Anna - en de dochter - Maria - van jonker Christiaan Hauweel.  

 

Over Anna Hauweel vinden we nog:  

Anna Hauweel, dame d’ Aveschoot Barendelare trouwt Marten 

Hauweel 1606 haren rechtsweer - neef -. Zij hebben drie dochters 

Gerardine, Anna, Isabelle. 

  

Waarschijnlijk huwde één van hen met Joos vanden Berghe, die 

eveneens te Ursele baljuw is geweest. Verder waren er nog te 

Lembeke: 

 

Philippe van Ursel - °           +           - x Livina Hauweel - °           +            

- 

en  

Jan van Ursel - °          +           - x Jacquem. Hauweel - °    +    -   
      
Lembeke is niet zover af van Ursel zelf, en de personen zoals de 

baljuw Anthone Hauweel en Nicolaas Gaudissabois die eveneens 

baljuw te Ursel waren, doen vermoeden dat de “van Ursel’s“, die te 

Lembeke opduiken wellicht eveneens van Ursel afkomstig waren.  



 38 

In dit verband kunnen we het oude "Hof van Lembeke" niet over 

het hoofd zien. Dat oude gebouw staat nog altijd op de grens van 

Knesselare met Ursel, langs de Aardenburgse Heerweg, dus de oude 

“haerinckwegh“. 

 

Ook in Ursele zelf bleken deze families ooit veel macht uit te 

oefenen, daar waren benevens de voornoemde Anthone Hauweel 

ook nog:  

Nicolaes de Gaudissabois was baljuw van 1565-1577 te Ursele.  

Pieter de Gaudissabois fs Nicolaes was greffier van 1589-1619.  

Isaac de Gaudissabois was officier van 1617-1624. 

 

We vonden over hen nog het volgende, het betreft hier een nota in 

de Staten van Goed van Ursel uit het jaar 1713, daarin wordt 

vermeld:  

 

“N B: Joris De Neve vrylaet bij afcompste van synen vaeder 

Guillaume en moeder Pieryntgen de Keysere, bij afcompste van 

Jooris de Neve en Anthonette Van de Velde, syne ouders die tot 

deselve civiliteit gecommen waeren bij gheborte van synen vaeder 

ende moeder Willem Van De Velde ende Lucia de Gaudissabois bij 

decentie van haeren vaeder ende moeder Nicolaeys de Gaudissabois 

ende Joe Cathelyne Hauweel fia Anthone anvert 4 april 1554 

overscreven uit het register vande vrylaeten van het jaer 1551" 

 

Kwamen deze Nicolaes de Gaudissabois en Cathelyne Hauweel om 

vrijlaat te worden te Ursel misschien uit Lembeke? Deze families 

bleken toen reeds door huwelijksbanden met elkander verbonden, en 

er waren dus ook verbintenissen met de dochters Hauweel en Jan en 

Philippe van Ursel.  

Werd het Hof van Lembeke dan door één van deze families 

gebouwd of bewoond?  

                                                      



 39 

 
                                    Figuur 8 - Het Hof van Lembeke -  

 

                                                       op de grens van Knesselare met Ursel 
 

 

Er is dus nog iets te onderzoeken te Lembeke, de afstammelingen 

van de familie “van Ursel“ waren dus niet alleen te Antwerpen en te 

Brussel te vinden, zelfs heel dicht bij Ursele zelf - te Lembeke - 

waren zij met machtige families verbonden. 
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                                                  Hauweel 
 

                                       Wapenschild 

 

                                 Helpt godt Haesbrouck 

 

                                   Hauweel - Lendonck 

 

 

 

 

 

Over de familie Hauweel is ons nog het volgende bekend: 

 

"R.A.G. fam. 4283 

Ferrier ende Rente-bouck der heerlyckhede van lendonck 

toebehoorende jor (jonker) Jan Charles Ysebrants heere van Rillant 

ende 'tselve lendonck ghemaeckt ende vernieuwt ten jaere duyst 

seven hondert een, heerl.(yckheid) van Lendonck geschoncken v.(an) 

prinselycken leenhove van boeck van Brugghe gheinclaevert binnen 

ambachte van Bouchoute opde nortwestsyde van Bassevelde"  

 

Hauweel gehuwd met Berlaymont: 

"eerst uit de recherche vande antiquiteyten ende edeldomme van 

vlaenderen door Philippe de l'Espinoy schiltcnaepe etc... fol. 325 

dat Rogier Hauweel aldaer bekent ende ghein... leert staat heere van 

haveschoot ende van Lendonck endat hy getraut was met 1e Jenne 

de Barlaymont dochter van mher Jan ridder heere van Warnez in 

henegauwe hebbende tsaemen achtergelaeten eenen sone met naeme 

Jan soo blyckt uit de registers der stede van ghendt inden jaere 

1416, men bevindt oock dat de aude .... van hemlieden vooranders 

syn berustende inde camer van rekeninge tot Ryssel geregistreert 

ofvl. 79 verso ende danaf intjaer 1384 ontf. geweest syn jacob van 

schreyhem en Math. Laerens 

 

Hauweel x Schaecsc: 

"dat denselven jan hauweel getrauwt is geweest met de edele 

jov(jonkvrauwe) magdalena schaecsc blyckt uyt den selven Espinoy 

...notitien ... dat hy de voorseyde heerlyckheden en goederen van syn 

heer vader verheven heeft intjaer 1435" 
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Hauweel x De Vos: 

"dat jacob hauweel oock heer was van haveschoot, lendonck etc. 

ende sone van voorn.(oemde) / en synde ghetraut geweest met Jov 

(jonkvrouwe) isabelle de vos hebbende achterghelaeten hemlieden 

sone Christiaen ende dat den voorn.(oemden) jacob ao (anno) 1496 

in sept.(ember) nieuwen ferrier ghemaect heeft ende foorn.(oemde) 

lendonck daenaer hem laeten afwinnen door jan degnaert ao (anno) 

1511 blyckt uit syne majesteits grootregister fo 234 berustende 

tsynen prinselycken leenhove vanden boek van Brugghe" 
 

 

Hauweel x Ketelboer 

"dat den selven Christiaen Hauweel sone van voor.(oemden) Jacob 

in huwelyck synde met joe( jonkvrauwe) margriete de Ketelboer, 

begeerende inde voorn.(oemde) heerlyckheid van Lendonck te 

meerderen per mortem patris, hem deselve by vonnisse vande 

heeren van den grooten raede heeft doen aanwyzen  bleyckt by 

tvoorn.(oemde register fo. codem hebbende den voorn.(oemden) 

christiaen Hauweel ten jaere 1536 gemaeckt en vernieuwt eenen 

seer schoonen grooten hantboeck van alle syne heerlyckheden en 

goederen, berustende onder jor (jonker) Christiaen roland hauweel 

heere van Aveschoot, Bardelaere, etc. 

synde inden voorn.(oemden) hantboeck oock bekent gemaeckt de 

preminentien ende rechten van tmeergemelde Lendonck" 

 

Hauweel x Thibaut 

"dat jor (jonker) joos hauweel sone van voorn.(oemde) Christiaen 

uit crachte van tvoorn.(oemde) vonisse en per mortem patris 

gesucedeert is inde voorschr.(even) heerlyckhede ende ghetraut is 

gheweest met joe (jonkvrauwe) anne thibaut hebbende tsaemen 

geprocecreert hemlieden eenighe dochter margriete ende ... vande 

voorschr.(even) heerlyckheden van haveschoot ende Lendonck" 

 

Hauweel  x Tollenaere 

"dat de voorn.oemde) margriete hauweel in huwelyck geweest heeft 

met mr (mher) jooris de Tollenaere ende ghestorven is sonder 

kinderen achter te laeten ende datsy de voorschr.(even) 

heerlyckheden gelaeten heeft aen jor (jonker) jan hauweel haeren 

oom" 
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Hauweel x Meynaerts x Halewyn x Matthys  

"den voorn.(oemden) jor (jonker) jan hauweel besittende de 

voorn.(oemde) heerlyckheden so blyckt by tvoorn.(oemde) register 

fo eodem heeft hy dry huwelycken gedaen  

1e met jvr (jonkvrauw) meynaerts 

2e met jvr (jonkvrauw) de dochter van haleweyn van vyve 

3e met jvr (jonkvrauw) digma matthys  

achterlaetende vier kinderen te weten marten, anne, christiaen en 

elisabeth" 
 

 

Hauweel  

"den voorn.(oemden) jor (jonker) marten hauweel heeft de 

voorschr.(even) heerlyckheden van syn vader verheven intjaer 1559 

ende is gestorven sonder generatie synde de voorschr.(even) 

heerlyckhede gesucedeert synen broeder jor (jonker) Christiaen 

twelcke oock blyckt by tvoorn.(oemde) register fo eodem" 

 

 

Hauweel x L'Espire  

"den voorn.(oemden) jor (jonker) christaen hauweel hoir van 

voorn.(oemden) jor. (jonker) marten synen broeder verhief denself 

heerlyckheden ende goederen intjaer 1574 ende hadde ten 

huwelycke jvr (jonkvrauw) anne l'Espire met dewelcke hy verweckte 

syne eenghe dochter Anne" 

 

Hauweel x Hauweel  

"de voorschr.(even) anna Hauweel sucedeerde in alle de 

voorschr.(even) heerlyckheden ende verhief deselve den 1e juli 1606 

trauwende ten selven jaere (by dispensatie van syne heylichheyt) - 

de paus - haeren cosyn jor (jonker) marten hauweel sone van 

Christiaen (di den voors.(chreven) jor (jonker) Jan hiervoren 

gementioneert art. 7e verweckt hadde met jvr (jonkvrauw) marie 

Wante gheseyt Schoonhove jonge dochter) synde den selven 

christiaen gheligitioneert gheworden by brieven van de maent 

augusti ao (anno) 1580 soo blyckt by den voorn.(oemden) Espinoy 

fo 326 ende andere menichvuldige notitien hebben de 

voorn.(oemden) jor (jonker) marten en jvr (jonkvrauwe) anne 

ghehadt vyf kinderen te weten Christiaen, gerardine, anne, 

Balthazar ende isabelle" 
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Hauweel x Ranschaert  

"den voorn.(oemden) jor (jonker) Christiaen oudste sone van 

voorn.(oemden) jor (jonker) marten en van voorn.(oemde) vrauw 

anna trauwende ten jaere 1629 met jvr (jonkvrauw) marie 

Ranschaert, heeft van selve vrouw anna hauweel syne moeder de 

voors.(chreven) heerlyckheyt van Lendonck by donatie inter vivos 

ten huwelyck gehadt beiden volghens de wettelycke passeringhe van 

29 januari 1644 hebbende ten jaere 1639 inde maendt van october 

doen maecken ende wettelyck approberen de voorgemelde caerte 

figuratieve ende de heerlyckhede van Lendonck belast met een rente 

van 6 ponden gr.(oot) sjaers losselyck den penninck xvine (zestiene) 

innegaende ten daeghe van het doen vande wettelycke passeringhe 

met personnel verbant ende clau... van sommiere vercoopinghe in 

profyte van syne dochter jvr (jonkvrauwe) livine hauweel apparante 

beghyne in het beghynhof van ste elisabeth tot Ghendt, over 

penninghe die hy haer schuldich was ter causen broeder ende met 

de formaliteyten vermelt by den constitutiebrief in date 27 

nov.(ember) 1657 

ondert.(ekent) f. aerts oock met insertie vande brieven van octroye 

hiertoe becommen van myne edele heren vanden raede in 

Vlaenderen van date 31 october 1657 ondert.(ekent) Masseau, 

inhaudende concent vande selve rente etc. ... opde voors.(chreven) 

heerlyckheyt bezetten by forme van staenden secker den selven 

constitutiebrief gapasseert voor mher charles de fiennes 

burchgraeve van fruges hoochba...(baljuw ?) der stede van Brugghe 

envan den lande vryen metter toebehoorende wettelycken mae..en 

van de mannen van leene van onsen geduchten en souvereinen heer 

ende prinse Phillippe den 4e by de gr.(atie) gods Con.(inck) van 

...hthien, etc... ende van pieter legillon beneffens joos vanden dorpe 

mannen van leene van voorn.(oemden) hove ter selver tyde" 

 

 

Hauweel x Van Ursel 

“deze heerlyckheid van Lendonck is by uitgrotinghe ende repartitie 

ghemaeckt tusschen den voorn.(oemden) jor (jonker) Christiaen 

hauweel ende jor balthasar hauweel synen broeder (op het 

verderven van leenen achtergelaeten by wijlent vrauw Anne 

Hauweel in haer leven vrouw v. 'tvoorn.(oemde) Aveschoot, 

Lendonck, etc... hemlieden moeder) aenghewesen ende ghecedeert 
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by den voorn.(oemden) jor (jonker) christiaen aen voorn.(oemden) 

jor balthasar die deselve heerlyckheyt alsoo aenveert heeft met den 

last vande voorschr.(even) rente in profyte vande voorn.(oemden) 

jvr (jonkvrauwe) livine daeroppe wesende synde dienvolghens by 

hem daernaer inden prinselycken leenhove verheven met verclaers 

(omme te voldoen jor (jonker) marten hauweel heer van 

tvoorn.(oemde) aveschoot synen neve als transport ende ussie 

hebbende van jvr ) jonkvrauwe) livine hauweel en huwelyck met jor 

(jonker) jan philippe van Ursel als daertoe byharen man wel ende 

wettelyck geauthoriseert met acceptatie gepasseert voor de wet der 

vrye heerlyckheden van Aveschoot den 13 oust (augustus) 1680 van 

te verkennen ende passeren voor den bailliu ende mannen van leene 

in proffyte vande selven jor (jonker) marten eene staende ende 

blyvende assignatie op de alsdan jeghenwoordighe en toecomende 

proprietarissen van de landen belast met de voorschr.(even) 

heerl.(ycke) renten tot concurentie ende voldoeninghe vande 

jaerlycksche te verschynen croosen vande voorschr.(even) rente van 

6 pond gr.(oot) sjrs (sjaers) ende namelyck opde gone vande lande 

ghelegen tusschen het ghescheet van Capryck en Bassevelde, den 

Beauwelinck-Waeterganck, de clockstraete ende lendonckstraete, 

etc...etc... 

alles ...eeden uitwysen de wettelycke passeringhe danof ghevolght in 

date 23 januari 1681 ondert.(ekent) van den hende, den 

voorn.(oemden) jor (jonker) balthazar hauweel traude jve 

(jonkvrauwe) anne van Ursel en liet achter diverse kinderen onder 

andere jor Jacob en jve Therese gerardine hauweel”  

 

 

Hauweel  

"den voors.(chreven) jor (jonker) jacob hauweel is jongman 

overleden op den 16 juni 1693 hebben de voors.(eyde) heerlyckhede 

van lendonck bezeten met den last van de voors.(chreven) rente ende 

deselve alsoo achterghelaeten aen syne suster jve therese gerardine 

voors.(eyt)" 

 

Hauweel 

"de voorn.(oemde) jve (jonkvrauwe) therese gerardine hauweel heeft 

op den 19 ..ae... 1695 deselve heerlyckhede v.(an) lendonck met den 

last van voorn.(oemde) rente uyt noodt verkocht aen jor (jonker) 

arnout Ysebrant heere van Rillant etc... en ten ....effecte octroy 
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vercreghen inden provinciaelen raede v. vlaenderen den 24 

nov.(ember) 1696 alles ... volghens den coopbrief onterfenisse ende 

erfenisse gepasseert ...prinselycken leenhove v.(an) Brugghe in date 

25 nov.(ember) 1695" 

 

 

Hauweel x La Motte x Baviere 

“Jor (jonker) marten hauweel heere van aveschoot, bardelaere, 

etc... (eerst getraut geweest hebbende met jve (jonkvrauwe) anna 

louise de la motte ende daerna met jve (jonkvrauwe) isabelle de 

Baviere) rechtsweerighen cosyn van voorn.(oemde) jve 

(jonkvrauwe) therese gerardine hauweel de voorschreven 

vercoopingh verstaen hebbende, heeft verclaert op den 

voorschr.(even) coop de ..aerhede te leggen volghens d'aete danof 

gepasseert ter ferie van syne maj.(esteits) voorn.(oemden) 

prinselycken leenhove v. den boeck van Brugghe op den 27 maerte 

1696 ende requeste daerover ghepresenteert aen burgemeester en 

schepenen der stede, Keure ende vryheden van Capryck in date 14 

nov.(ember) 1696 ende mits den voorn.(oemden) jor (jonker) marten 

dilayeerde de coopsomme binnen behoorlycke tyde te restitueeren 

ende op te leggen ende was commen 'toverlyden op 9 juli 1699" 

 
  

Dat de Hauweels de pauselijke toelating verkregen om een huwelijk 

te sluiten tussen nicht en "cosyn" - allicht mits een schenking aan de 

kerk - , bewijst hoeveel aanzien die familie op dat ogenblik bezat. 

We vinden dus ook bij deze familie afstammelingen van de familie 

"van Ursel" terug.  
 

Nog andere sporen van de familie “van Ursel“ verwijzen naar:  

Jan van Ursel huwde met Jeanne van Limelette - °      + 1517 -  

Ook vinden we te Limelette, Paul van Ursel - 1531 - en Marie van 

Ursel.  

Welke belangrijke rol de familie of het geslacht van Ursel heeft 

gespeeld in de geschiedenis van Vlaanderen, blijkt uit de volgende 

gegevens.  

 

Het was niet alleen de heerlijkheid Durbuy die door de familie van 

Ursel - Schetz - werd aangekocht. Gaspar Schetz was ondermeer 

nog heer van Grobbendonk, Schooten, Hingene en Wesemael.  
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Hij kocht ook Heist-op-de-Berg en zijn afhankelijkheden, 

waaronder Hallaar dat aldus één der eigendommen van het huis van 

Ursel werd, ook Hallaar heeft de drie meerltjes in haar schild.  

De heerlijkheid Hoboken werd in 1559 verkregen door Gaspar 

Schetz - het Land van Hoboken werd tot baronie verheven door 

koning Filips II, ten gunste van Conrad Schetz, dat gebeurde in 1600 

-.  

Het was Conrad die de naam aannam “van Ursel“, tengevolge van 

de adoptie door zijn tante Barbe - Barbara - van Ursel. 
 

Karel Filips van Ongnies - gesneuveld in de slag bij Lens in 1649 - 

heer van Swevegem, ridder van de Orde van Alcantara, graaf van 

Estrée, huwde in 1652 na het overlijden van zijn broeder Claude met 

Margareta van Ursel. 

Zij was de dochter van Conrad - ridder, baron van Hoboken, heer 

van Hingene - en van Anne-Marie de Robles - domjuffer van Nijvel, 

kleindochter van Conrad Schetz. 

Karel - Filips werd op 22 januari 1638 door Ferdinand III tot graaf 

van Ursel verheven.  

Toen Conrad - de derde graaf van Ursel - in 1716, de hertogelijke 

waardigheid ontving van Karel VI, verbond hij deze titel aan zijn 

heerlijkheid Hoboken. De schepenen van Hoboken gebruikten in 

1781 een zegel dat het blazoen droeg der hertogen van Ursel, ook 

hier zijn de drie merletten aanwezig.  

 

Melchior Schetz kocht Hingene in 1560 van de graaf van Nassau, 

ook deze heerlijkheid kwam in het bezit van de familie van Ursel, de 

drie merletten sierden hier ook het wapenschild. - Karel IV, hertog 

van Ursel, minister van Binnenlandse Zaken en Openbare werken 

onder de Hollandse overheersing, stierf in 1860 op dit landgoed -  

De heerlijkheid Oostkamp kwam in 1616 aan Antoine van Ursel.  

Karel van Ursel gaf deze heerlijkheid in 1773 aan zijn zoon 

Wolfgang, gehuwd met Marie-Flore - prinses van Arenberg -.  

Het was deze Wolfgang die deelnam aan de Brabantse Omwenteling 

en van zijn hand hebben we een brief kunnen bemachtigen, het mag 

dan een copie zijn, het is toch het lezen waard en we laten hem zien 

op de volgende bladzijde.  
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                                      Copie d'une lettre écrite par  

                  Monseigneur le Duc D'Ursel, 
       aux Capitaines des compagnies des Volontaires. 
 

"Je me flatte que Messieurs les officiers des Volontaires, en me 

choisissant pour leur Chef, ont interprété les sentimens de tout le 

corps. Je désire d'en avoir l'assurance positive; car sans cette 

assurance, je ne peux pas espérer qu'on veuille s'en rapporter à moi 

dans les circonstances qui seroient relatives aux functions que les 

Volontaires ont bien voulu simposer à eux-mémes. Les Volontaires 

sont convenus unanimement de maintenir la transquillité publique, 

d'obéir à leurs Supérieurs, et d'étre unis entr''eux.  

Puisque jusqu'à présent les Volontaires ont veillé à la sécurité 

publique, que dans les tems les plus difficiles tous les citoyens ont 

dormi en paix par leurs soins, seroit-il possible qu'il y en eût parmi 

eux qui perdissent de vue des fonctions aissi honorables, et se 

fussent laissés prévenir au point de donner eux-mémes de 

l'inquiétude à quelque citoyen, tandis que tous les citoyens en 

général avoient placé en eux leur confiance.  

L'obéissance à des Supérieurs est nécessaire dans tous les corps, 

mais on se comperoit si on attachoit à cette sulardination une autre 

idée que le désir d'établir de l'ordre, car personne ne peut 

méconnoître les égards dûs à des citoyens qui, comme les 

Volontaires, se vouent si généreusement au bien public. Enfin si 

l'union n'existe pas entr'eux, au lieu de remplir l'engagement de 

manitenir la tranquillité publique, ils aroîtront armés pour la 

troubler.  

Je prie Messieurs les Officiers de communiquer cet écrit à leurs 

compagnies; ce si les Volontaires m'autorisent à leur donner des 

conseils, je les prie instamment de ne prêter l'oreille à aucune 

insinuation qui les détourneroit du but qu'ils ont bien voulu se 

propose, et s'il s'élevoit quelque discussion, que les Officiers ne 

pussent pas applance j'offrirai toujours mes soins pour amener la 

concorde. Je suis intimement convaincu qu'on éloigne les 

dissentions quand on est modéré et de bonne foi, si malgré cets 

invitation, je devois malheureusement être témoin de quelque voie 

de fait, j'aurois lieu de croire qu'on ne veut pas sincèrement la paix. 

  

Bruxelles, le 15 Mars 1790.       - getekend - le Duc d'Ursel 
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De hertog schrijft ondermeer het volgende: 

"Het flatteert mij dat de officieren van de vrijwilligers, mij gekozen 

hebben om hun chef te zijn, het legt de gevoelens uit van het gehele 

korps. Ik verlang ernaar een positieve zekerheid te hebben, want 

zonder die zekerheid kan ik niet verwachten dat men zich wil 

rapporteren aan mij in omstandigheden die relatief zijn aan de 

functies die ze graag aan zichzelf zouden willen toekennen.  

De vrijwilligers zijn unaniem overeengekomen om de publieke rust 

te handhaven, om te gehoorzamen aan hun superieuren en een 

eensgezindheid te hebben, want tot op heden hebben de vrijwilligers 

gewaakt over de publieke rust, want in al de moeilijkste tijden 

hebben de burgers "geslapen in vrede met hun zorgen". 

Verder nog: 

"De gehoorzaamheid aan de meerderen is noodzakelijk in het gehele 

korps." 

De hertog van Ursel was dus nauw betrokken bij de politieke 

gebeurtenissen! Maar die politieke bemoeïngen brachten de hertog 

van Ursel echter in moeilijkheden. Korte tijd na die brief van de 

hertog aan de kapiteins "des Volontaires", deed Charles-Joseph De 

Grave - raed ordinaire van den Raede van Vlaenderen" - zoon van 

griffier Jan De Grave te Ursel, een behoorlijke inspanning om de 

hertog van Ursel te steunen.  

Hierbij deze brief: 

"Brief van Myn Heer De Grave aen de Staeten van Vlaenderen 

opzigtelyk tot den genen van den Hertog van Ursel  

van 10 April 1790. 
  

Hoogmogende Heeren, 

By Dépeche van achtsten dezer, bekomen wy copie van eenen brief 

den welken den Hertog van Ursel aen U.-E. heeft geschreven 

nopende eene Dépeche van vyfden dezer die uwe Gedeputeerden by 

het Congres U.-E. hebben laeten toekomen, en de welke haer bevind 

van myne hand onderteekent te zyn; U.-E. zeggen ons teffens dat by 

de Staeten besloten is daer op geene antwoord te geven. 

Ik zien met smerte, myne Heeren, dat deze Dépeche benevens eenige 

andere Bezigten U.-E. van dezen Heer vervreemd hebben, tot zoo 

verre dat gy hem de agting zoud weygeren, die hy nogtans meer als 

ten eenen opzigt verdient.  
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Ik zal hier in de byzonderheden niet treden, van alles hetgene 

agterdogt heeft konnen baeren tegen den Hertog van Ursel; maer ik 

geloove voor zeker dat dien Heer eenen der weerdigste en ieverigste 

Borgers is die wy in ons Land bezitten. Ingevolge deze bekentenis 

zullen U.-E. gemakkelyk voelen dat den Artikel onzer Dépeche, die 

den Hertog van Ursel raekt, van my niet komt; de minute daer af, 

die alhier berust, is er een klaer bewys van. Ik durve zelfs myn 

Woord van Eer geven dat ik van dien gemelden Artikel noyt geen 

kennis gehad hebbe, alhoewel ik op den laesten oogenblik van het 

vertrek van den Post dezen Brief onderteekent hebbe, het welke 

dikwyls geschied door het vertrouwen het welke wy in onze 

wederzydsche berigten stellen. Ik hebbe geen meyning van hier daer 

overhet gezeyde Berigt eenige laeking ofte twyffel te werpen, maer 

een-ieder ziet de zaeken in en oordeeld daeraf volgens zyn gevoelen: 

ende ik, agtervolgens hetgene van myn volstrekte kennis was 

nopende de opregtheyd der Inzigten van den Hertog van Ursel, 

konde hem zekerlyk niet verdagt houden van eenig kwaed opzet. 

Ieder-een kan getuigen dat ik noyt hebbe opgehouden van dien Heer 

regt te doen, ende wat al moeyte ik hebbe aengewend om de 

gemoederen t' zynen opzigt gerust te stellen. 

 Ik hebbe meer als eens in volle Vergaedering gezeyd ende erzeyd, 

dat ik myn hoofd ende honderd andere, indien ik ze had, zou stellen 

voor borg van de regtzinnigheyd zynder Inzigten. Ik had de door 

deze verantwoording zoo veel te wege gebragt dat de Staeten van 

Braband reeds bereyd waeren dezen Heer tot het Congres te 

benoemen, ende dat ik belast wierd hem dies aengaende de eerste 

onderrigting te geven. U.-E. weet, myne Heeren, dat zulks 

gedeeltelyk aenleyding heeft gegeven tot myne laeste reyze nae 

Gend, ende deze schikkingen waer van men zoo veel goeds 

verwagtede, zouden waerschynelyk reeds plaets gehad hebben, 

zonder het ongelukkig voorval van Namen. Ik wete dat den stap die 

den Hertog van Ursel ter dezer gelegentheyd gedaen heeft, 

grootelyks t'zynen nadeel is opgevat geweest, ende ontveynse niet 

dat persoonen min wel onderrigt aengaende zyne dunkwyze als ik, 

daer op zouden konnen weten te zeggen; dog hy heeft op myn 

gemoed geenen den minsten indruk gedaen; hy heeft my niet doen 

veranderen van gevoelen wegens zyne inzigten, ende ik twyffele niet 

of den tyd zal hem regt doen, ende de verzekering die ik nu geve, 

bevestigen. 
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Overtuigd gelyk ik ben van de waerheyd van het gene ik kome voor 

te stellen, myne Pligt Hoogmogende Heeren, vereyscht, dat ik U.-E. 

zoo veel het in my is beter onderrigt aengaende den handel van 

eenen Heer, aen wie het Gemeyne-Best verschuldigd is, ende die aen 

U.-E. van het aldergrootste nut kan wezen.  

Wy  komen den Generael Van der Meersch te verliezen; wat zal'er 

uyt volgen, indien ongelukkiglyk en buyten alle verwagting, den weg 

die wy nu ingaen ons oogwit niet beantwoord? Den Hertog van 

Ursel is misschien den eenigsten in wiens armen wy ons zullen 

konnen werpen in zulke omstandigheyd.  

Vereyscht de voorzigtigheyd dan niet dat men zich dien Heer 

aenkleeve, ende zynen onderstand en goede diensten behoude? 

U.-E. zullen ingevolge dit alles oordeelen, Hoogmogende Heeren, of 

men niet behoorde dezen Heer de voldoening te geven van eene 

heussche en aenlokkende antwoord, waer in men gemakkelyk een 

voldoende uytlegging zal geven van den inhoud onzer Dépeche, 

ende ter zelver tyd dezen Heer verzekeren van Uwe gunstige 

gevoelens 't zynen opzigt. Ik laete my  vastelyk voorenstaen dat het 

U.-E. niet zal rouwen van dezen stap gedaen te hebben, ende dat met 

tyd het Gemeyne-best zig daer wel van zal bevinden. 

Ik hebbe d'Eere te zyn eerbiediglyk Hoogmogende Heeren,  

U.-E. oodmoedigen en onderdanigen Dienaer  

onder.t. C. De Grave.  

Brussel, 11 April 1790 

 

De familie De Grave - griffiers te Ursel van vader op zoon - hadden 

de zaken van de hertog van Ursel steeds behartigd wat betrof de 

heerlijkheid Ursele.  

Jan de Grave - griffier - was reeds in 1757 als bemiddelaar 

opgetreden tussen de pastoor van Ursel en de hertog - Karel - 

Elisabeth - Konrad van Ursel - , in verband met het plaatsen van de 

schepenbanken in de kerk van Ursel.  

Charles - Joseph de Grave - zoon van Jan -, volgde en steunde op 

zijn beurt als "raed ordinaire"  van den Raede van Vlaenderen te 

Mechelen, de opvolgende hertog - Wolfgang van Ursel -.  

Met zijn bede aan de "Hoogmogende Heeren" te Mechelen, om 

voorzichtigheid in acht te nemen tegenover de hertog van Ursel, 

bewees Karel - Jozef De Grave dat hij een juiste kijk had op hetgene 

er te gebeuren stond.  
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De Fransen werden inderdaad de bazen in ons land en de hertog 

van Ursel deed er rechtstreeks en onrechtstreeks zijn voordeel mee.  

Maar vooraleer de Fransen de Oostenrijkers verdreven hadden, 

oogste de hertog van Ursel met zijn politieke bemoeïngen hier veel 

tegenkanting. Daarvan getuigt de volgende brief: 

 

 

 

             Brief van de waere Borgers van Gend  

 

                     aen den Hertog van Ursel 

  

                                     1790  
 

 

“Hij schikte van het Corps der Volontaire te maeken eene Nationale 

Garde, waer van hy het hoofd zoude geweest hebben en alle de 

Officieren van zynen aenhang maer hy is mis gevallen het meeste 

deel der Volontaire en heeft zig niet laeten bedriegen. Het is alsdan, 

Mynheer den Hertog, dat gy pak en zak hebt gemaeckt en dat gy het 

met een stil trommelken zyt opgesteken, het wiert u hier te warm.  

Men zegt, dat gy tegenwoordig bezig zyt met Volk te werven op de 

grenzen van Vrankryk om eenen inval te doen in Henegauw, maer 

ziet dat gy niet en vaerd gelyk de muytelingen by Audenaerde. Gy en 

houd ook alhier noch niet op van door uwe bedekte vrienden het 

Volk op te maeken en te zeggen, dat zy zig moeten houden aen de 

propofitien van de Collatie of dat zy verloren zyn. Ho! Mynheer den 

Hertog, gy zult met de Collatie vaeren gelyk met de Volontaire; het 

Volk van Gend en is zoo onnozel niet om zig zoo opentlyk te laeten 

bedriegen de goede en de kwaede Collatie Heeren zyn bekend; 

de eerste aengekleefd aen den Godsdienst van hunne Voorouders 

hebben eenen schroom van alle onrechtveirdigheyd; en de tweede 

beroofd zynde van grondregels moetenoodzaekelyk, niet 

tegenstaende hunne koppigheyd, vallen in den put. Dat Verhaege 

ophaeld alle zyne Philosophique principia, dat Van Damme uytzoekt 

zyne fynste argumenten, wy defiëren hun van hunne zaeke te 

grondvesten door eenen goeden Syllogismus. Zy beginnen het ook te 

gevoelen, en gemerkt zy reden bezitten, wy hopen dat zy haest zullen 

zyn voor de goede zaeke. 
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Het is den halven, die tegenwoordig meest zyne peretten speelt, 

nog ik en verwondere dit niet, want het is moeyelyk te overwinnen 

menschen, die altyd zeggen, dat zy niet en zien al dat hun tegengaet 

of dat zy niet en konnen bevatten. Wat dat de kennisse van veel 

Cataloguen van Boeken, Febronius van Trier, Leemput den valschen 

Rector niet uyt en werken op eenen jeune legisle sans.  

Logique! gelyk zegt den Eerw. Heer du Vivier. Maer hy en kan den 

dans in de Vergaederinge alleen niet maeken, de ander beginnen 

beter te peyzen, en vervolgens, Mynheer den Hertog gy valt ook mis 

van den kant van de Collatie. Den eenigen maer flauwen middel, die 

u nog overblyft, zyn de viliaine tongen, die om het Volk benauwd te 

maeken, zonder ophouden uytstroyen dat Leopold afkomt met een 

groot Leger; Gy weet dat dit valsch is, gemerkt hy te veel beletzels 

heeft, maer al of het alzoo waere, wy zullen hem…“ 

 

En zo gaat deze brief verder, met o.a. zinspelingen op de 

moeilijkheden die de hertog van Ursel zich op de hals haalde bij de 

Raed van Vlaenderen te Mechelen.  

De Gentenaars voelden zich dus eveneens danig op hun tenen 

getrapt door de hertog van Ursel! Maar de hertog lapte de brief van 

de “Waere Borgers“ aan zijn laarzen en volgde verder de ingeslagen 

weg van de politiek. Hij deed immers mee met Vonck en Walckiers 

die in Henegouwen en in Frankrijk een leger wilden opbouwen. Met 

dat leger wilden zij door middel van een invasie vanuit Frankrijk, de 

Oostenrijkers de macht in België ontnemen. Uiteindelijk werd de 

hertog daarvoor zelfs beloond! 
 

Want het was de zoon van Wolfgang - Charles-Joseph - °1777 - + 

1860 - IVde hertog van Ursel, die als burgemeester van Brussel de 

eer genoot - om aan Napoleon de 1ste - de sleutels van de stad te 

mogen overhandigen bij diens bezoek aan Brussel in 1810. Toen 

kwam Napoleon samen met zijn kersverse echtgenote Marie-Louise 

van Oostenrijk op huwelijksreis naar onze hoofdstad.  

Napoleon was samen met zijn echtgenote vanuit Compiègne naar 

Brussel vertrokken op zondag 27 april 1810 en kwam op 29 mei 

omstreeks 7 uur 's avonds te Brussel aan.  

 

Het was de hertog van Ursel die aan Napoleon de sleutels van de 

stad Brussel overhandigde met deze woorden: 
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“Sire, en présentant à V. M. - Uwe Majesteit - les clefs de sa 

bonne ville de Bruxelles, je suis l’interprête de la joie que Votre 

présence inspire à ses habitans; nous allons aujour-d’hui rappeler 

la mémoire de nos Pères et leur attachement à leurs anciens 

souverains pour augmenter encore, s’il se peut, les sentiments que 

vous avez inspire à tous vos sujets. Souvenir, amour, admiration se 

trouvent réunis dans ce que Votre bonne ville de Bruxelles ose offrir 

par ma voix à vos majestés.“ 
 

Bij die gelegenheid werd hertog Charles-Joseph van Ursel door 

Napoleon vereerd met de titel van hertog van het keizerrijk: 

 “Napoleon Ier, après son court séjour à Bruxelles, s’empressa de 

conférer, dès le 15 août 1810, le titre de comte de l’Empire au maire 

Charles d’Ursel“ 

De hertog van Ursel liep allicht met zijn hoofd in de wolken door 

zulk een eerbewijs vanwege Napoleon, en tijdens een prive gesprek 

vroeg Napoleon aan Charles-Joseph van Ursel: 

“Etes-vous riche, Monsieur d’Ursel“, me demande-t-il.              

“Oui et non, Sire“  

“Qu’est-ce que cela veut dire?”   

“Sire, j’ai beaucoup de biens, mais je ne suis pas riche en 

proportions“  

“Oh oui, vous avez des dettes, c’est le malheur attaché à toutes les 

grandes fortunes, Quelles sont les premières familles du pays?“ 

" Je nommai celles d’Arenberg, Ligne, d’Ursel, Mérode, Trazegnies, 

Lannoy" 

 Napoleon stelde er dus veel belang in wie de rijkste families van 

België waren, en daar hoorde ook de familie van Ursel bij op dat 

ogenblik. Dat hoeft ons dus niet te verwonderen, wanneer we de 

opsomming overschouwen van al de heerlijkheden die in het bezit 

waren van de familie van Ursel. 

Nog in 1789 behoorde Oedelem en de baronie van Praet toe aan de 

graaf van Ursel. De heerlijkheid Galmaarden, daar huwde Clara van 

Ursel met Alexander Ricardot.  
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          De familie Rubens en het Hof van Ursele.  

 
We hebben reeds aangehaald dat ook Pieter Pauwel Rubens met het 

Hof van Ursel te maken had. Om te weten hoe dat tot stand kwam, 

moeten we op zoek gaan naar de vroegst bekende van zijn 

voorouders.  

Reeds op 9 januari 1477 vinden we dat een zekere Thomas Rubbens 

- kuiper - en Lysbeth Karels - Jans dochter - van Ekeren afkomstig, 

huwelijksvoorwaarden vastleggen voor de schepenbank van 

Antwerpen.  

Het is echter vooral tijdens de XVIde eeuw dat de familie Rubens 

voeling krijgt met Ekeren. Bartholomeus Rubbens Peeterssone kocht 

op 13-05-1558 van Andries Peeter Gielis “geseten tot Capellen 

aende plaetse“, een erfrente op de helft van een stedeken met huyse, 

hove, lande, boomgaerde, de bodem en alle horigheden, gelegen te 

Muisbroek onder Ekeren tussen de huidige Krommestraat en de 

Blokweg - nu Stabroek-Hoevenen - en op 2 gemeten land in de 

omgeving, palende aan de kerkweg - huidige Leugenbergstraat -.  

De jaarlijkse rente van 6 viertelen rogge ging op de 13-06-1559 in. 

Voor 60 Karolusgulden zou de rente in éénmaal afgelost mogen 

worden. Als onderpand stelde de verkoper de helft van zijn rechten 

op een stuk heiland van 9 vierendeel, palende aan de Brede Weg, dat 

eveneens in de omgeving van de voornoemde weg lag. 
  
Deze Bartholomeus Rubbens werd in 1532 geboren als zoon van 

Peter, en kleinzoon van drogist Pieter Rubbens en Margareta Van 

Looveren. Zij waren de ouders van apotheker Bartholomeus 

Rubbens gehuwd met Barbara Arens en grootouders van jurist Jan 

Rubens die huwde met Maria Pijpelinckx.  

Notaris geworden, huwde Bartholomeus op 24-1-1559 in de St. 

Jakobskerk te Antwerpen, met Margareta Van Royen van wie hij 

vijf kinderen kreeg:  

Peter, Clara, Maria, Magdalena en Suzanna. 

  

In hun testament van 1562 bedachten Jan Rubens en Maria 

Pijpelinckx hun neef Bartholomeus met 600 gulden. Hij overleed te 

Antwerpen op 24-02-1589.  

Jan en Maria waren de ouders van P. P. Rubens.  
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Op 17-01-1571 kochten Hendrik Pijpelinckx en zijn huisvrouw 

Clara De Tovion, genoemd Colyns, een erfrente van 37 

Karolusgulden, 10 stuivers, op een hoeve gelegen onder Stabroek en 

Ettenhoven, van Laureys Vanden Wouwer en zijn huisvrouw 

Christina Staes. Bij de deling op 27-10-1583 van het sterfhuis van de 

weduwe Clara Colyns kwam deze rente aan Suzanna Pijpelinckx - 

zij was de zuster van Maria Pijpelinckx -.  

Hendrik Pijpelinckx en zijn vrouw kochten op 15-05-1571 van 

Heylwich Raet, weduwe van Aert Spelmakers een erfrente van 6 

Karolusgulden, 5 stuivers, betaalbaar met kerstmis, op een hoeve 

gelegen te Hoevenen onder Ekeren, toebehorende aan Corneline 

Van Duycke.  

 

Maria Pijpelinckx en Jan Rubens erfden deze rente van haar moeder. 

Bij de verdeling van het sterfhuis van Maria Pijpelinckx op 17-09-

1610 ging deze rente vervolgens over op de kinderen van wijlen 

haar dochter Blandina Rubens met Simeon De Parck. De echtelieden 

Pijpelinckx - Colyn kochten van de weduwe Spelmakers op 15-05-

1571 nog een tweede erfrente, namelijk van 3 Karolusgulden op 

twee stukken land gelegen te Kapellen onder Ekeren, die aan 

Laureys Janssens toebehoorden. In de inventaris van het sterfhuis 

van Maria Pijpelinckx, opgemaakt op 28-06-1610, vinden we onder 

nummer II, twee erfrenten: één van 31 schellingen 3 penningen 

Brabants die jaarlijks geheven werd op goederen te Hoevenen onder 

Ekeren, maar sinds kerstmis 1605 niet meer betaald werd.  

De tweede bedroeg 15 schellingen groten Brabants en werd geheven 

op twee stukken land gelegen te Kapellen onder Ekeren en werd niet 

meer betaald sinds 1589.  

 

Tijdens de XVIIde eeuw leefde te Stabroek een niet aangesloten tak 

van de familie Rubens. Een Adriaan Rubens werd er in 1606 

aangesteld tot stadhouder. Mogelijks zijn het telgen van deze stam 

die we terloops te Ekeren terugvinden. Op 17-07-1611 werd 

Adrianus Rubbens in de St. Lambertuskerk te Ekeren gedoopt als 

zoon van Cornelis en Sara Van Geelen.  

Zij woonden op het Schoonbroek te Ekeren.  

Jan Rubbens was de enige Rubens te Ekeren vermeld bij de 

volkstelling van 1693, hij werkte toen als knecht bij Herman 

Peeters, pachter bij de Plaetse te Ekeren.  
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Jan Rubbens overleed op het Hagelkruis onder Ekeren, en werd er 

op 30-10-1706 begraven. Vermelden we ook dat de kinderen van 

Clara Rubbens, weduwe van Gregorius De Wert en dochter van 

Philip en Maria De Moy, op 04-02-1672 vermeld werden in een 

wezenrekening te Ekeren.  

Philip Rubens was de broer van P. P. Rubens en Maria De Moy de 

zuster van zijn schoonvaders echtgenote. Tot daar de achtergrond 

over Rubens familie die dus te Ekeren woonden en er bedrijvig 

waren. Ekeren waar dus ook nog altijd het Hof van Ursele stond, 

maar dat in de loop der jaren in andere handen was overgegaan.  

 

Op 29-05-1627 tenslotte kocht Peter Pauwel Rubens het “Hof van 

Ursele“ te Ekeren. Dit “Steen“, werd aanvankelijk ook nog het 

“Schoonbroekhof“ genoemd. Het diende dus ooit tot buitenverblijf 

van Renier van Ursel. We weten reeds dat Renier de Kapelrije van 

Onze Lieve Vrouw stichtte te Antwerpen, maar ook te Ekeren 

stichtte hij in 1492 een Kapelrije - derde stichting - en begiftigde 

haar met meerdere renten op zijn goederen, die vooral in het 

Schoonbroek onder Ekeren - nu Antwerpen - lagen. 
  

Het was Jacques Loemans Jacquessone, een oude kleerkoper en 

poorter van Antwerpen, gehuwd met Maria Van Thienen, die het 

goed verkocht aan Rubens: “Een huys ende hoff van plaisantie 

rontsomme in syn waeter gelegen metten waeterloop comende uyt de 

beke inde hoffgracht, met eenen boomgaert rontsomme met syn 

grachten ende twee stucken saylants inde dreve een wesende metten 

voorschreven huyse ende hove gestaen ende gelegen tot Eeckeren int 

Schoonbroeck genaemt het Hoff van Urssele, groot int geheele elff 

gemeten vijff roeden ende negen voeten“.  
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                                        Figuur 9 - Het hof van Ursel - geschilderd door Rubens 

 

 

 

In dezelfde aankoopakte vinden we nog een aantal bijhorende 

goederen die wij ook terugvinden in de “staetsmasse“, opgemaakt na 

het overlijden van Rubens en op 20-11-1645 voorgelegd aan de door 

de magistraat afgevaardigde commissarissen.  

Dit waren vooreerst:  

3 gemeten zaailand in de dreef voor het hof van Ursele. In de 

Leerwijkpolder te Ekeren lagen 5 gemeten weiland in twee stukken 

naast elkaar gelegen en genaamd “De Geeren“, 4 gemeten beemd in 

de eerste hoek van Leerwijk, 2 gemeten weiland in een stuk van 3 

geheten in de “Heuvelen“. Op het Schoonbroek te Ekeren lagen:  

een stedeke van 3 gemeten tegenover het Hof van Ursele - de 

Mollenstede -, 4 gemeten land palende aan voornoemde hofstede, 1 

bunder zaailand in twee stukken, de “Hoge en Lege Rotten“ 

genaamd. Nog 4 gemeten land, en in het gehucht Muisbroek onder 

Ekeren lagen twee stukken beemd van respectievelijk 2 en 5 

gemeten. 
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Op 09-05-1630 kocht P. P. Rubens samen met zijn twee oudste 

zonen van Jacques Loemans een half bunder weiland in de 

Leerwijkpolder ten einde van de Meulendijk. Tenslotte kocht 

Rubens op 23-11-1630 van Nicolaes Geverts 3 gemeten weiland, 

genaamd “de Aerts“ te Ekeren, en nog 2 naast elkander gelegen 

stukken weiland, samen 3 gemeten, 46 roeden groot, genaamd  

“De Clavervelden“. Rubens zou het goed te Ekeren gekocht hebben 

om er, na het overlijden van Isabella Brant, verstrooïng te zoeken 

tijdens de zomer, terwijl zijn kinderen er, toevertrouwd aan zijn 

schoonbroer - Hendrik Brant - er eveneens ruimte zouden vinden.  

Tevens zou hij getracht hebben een Leen samen te stellen zijn 

nieuwe positie waardig. In ieder geval stelde het bezit van het Hof 

van Ursele, hem in staat gemakkelijker de werken aan de Spaanse 

versterkingen te Zandvliet te volgen. Om op die wijze er regelmatig 

verslag over uit te brengen in zijn wekelijkse brieven aan de Franse 

diplomaat Pierre Dupuy. Meermaals vermeldde hij, dat hij niet 

geschreven had omdat hij “op het platte land“ vertoefde, buiten de 

weg van de post. 
  

De invloed van dit Hof van Ursele op de ontwikkeling van Rubens 

als landschapschilder was ongetwijfeld gunstig. Een aantal van zijn 

werken blijken een duidelijke verwijzing naar het landschap rond 

Ekeren te vertonen, en Rubens schilderde trouwens ook zijn Hof van 

Ursele. Rubens liet zich in het geheel niet in met het dorpsleven te 

Ekeren, geen van zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk werden er 

gedoopt. Geen enkele van de ruim 800 zielemissen na zijn 

overlijden, noch enig ander legaat waren voor Ekeren bestemd. 

Alleen administratieve sporen getuigen van zijn verblijf aldaar. Zo 

vinden we hem reeds in 1627 vermeld bij de schuldenaren in de 

inventaris van het sterfhuis van Carolus Meys, kapelaan te Ekeren:  

“Item is Sr. Pedro Paulo Rubens schuldich van syne landen, 

gecomen van Jaecques Loemans,  gelegen int schoonbroeck over 

drye jaeren renten van een veertel rogge tsjaers, verscheenen de 

annis 1624, 1625 ende 1626,  

geschadt, op de somme van 9-0 st.“ 

  

Op 17-05-1630 ontving Rubens een sauvegarde van de Prins van 

Oranje, om op zijn “hof van plaisantie“ in het domein Schoonbroek 

onder Ekeren te verblijven.  
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Het lag toen immers in het door de Noord-Nederlanders 

gecontroleerde niemandsland. Dit werd later op 11-09-1639 door de 

Ekerse schepenen bevestigt. Volgens het Resolutie Register van de 

Staten Generaal werd hem echter op 27-11-1631 een bijkomende 

vrijgeleide geweigerd die hem in staat moest stellen: “binnen deze 

landen te mogen commen“ - Noordelijke Nederlanden -.  
 

Toen tijdens de zomer van 1632 de Kauwensteinse dijk door de 

Noordelijken doorstoken werd, liepen ook de polders rond Ekeren 

onder water, zodat ook voor Rubens de toegang naar het Hof van 

Ursele werd afgesloten. Een veerdienst werd ingericht die gedurende 

meerdere jaren de verbinding tussen Ekeren en Antwerpen zou 

blijven verzekeren. Pas in 1650 kwam met de bouw van de Ekerense 

Dijk een eind aan deze ellende. Op 02-07-1634 richtte Rubens aan 

de hertog d’ Olivares een bede om de dijken te herstellen - ook reeds 

in 1585 had de omgeving van het Hof van Ursele bij de doorbraak 

van de dijken onder water gestaan -. Deze moeilijkheden zullen 

allicht aan de basis hebben gelegen van de aankoop van het kasteel 

van Elewijt door Rubens op 16-05-1635. 

 

Ondanks zijn vertrek uit Ekeren - vermoedelijk definitief - kocht 

Rubens op 10-04-1636 voor de Antwerpse schepenen een rente van 

5 gulden:  

“ tsjaers erffelyck quytbaer ter penninck twintich“ (= 5 %)  

van Clara Geubels tot wiens profijte de rente op 14-05-1632 door 

Jan Buyens op 4 gemeten land bij de Plaetse te Ekeren gelegen, 

gezet was. 

Na P. P. Rubens dood zal deze rente als nummer 9 voorkomen op de 

staetsmasse van 20-01-1645 en bij de verdeling op 09-04-1649 zal 

zij overgaan op Helena Fourment en haar tweede man -  

De Bergeyck - voor haar en haar kinderen.  

Op 14-01-1659 lieten zij de Ekerse vierschaar een vordering 

instellen tegen de erfgenamen van Pr. Buyens voor 12 jaar 

achterstallige renten. 

Tenslotte vermelden we nog dat in 1638:  

“Heer Pedro Paulo Rubens op syn hoff int Schoonbroeck, 3 guldens 

betaelde, als binnen dese dorpe sittende op sauvegarde ende 

residerende.“ 

Belasting dus aan het dorpsbestuur van Ekeren.  
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Op 25-09-1640 attesteerden de Ekerse schepenen dat:  

” jouffr. Helena Fourment weduwe wijlen d’Hr. Pedro Paulo 

Rubens“  

met haar gezin op het Hof van Ursele resideerde en de normale 

dorpslasten betaalde wegens de sauvegarde die P. P. Rubens in 1630 

van de Prins van Oranje ontving. 

Twee dagen later ontving “Jr. Niclaes Rubens“ eenzelfde attestatie. 

De erfgenamen van P. P. Rubens vroegen op 09-09-1641 aan de 

schepenen van Ekeren schatting te doen van hun eigendommen 

onder Ekeren: “geinsundeerd wesende“. 
 

Dezen belastten schepen Franchois Dierx, secretaris Willem 

Gysbrechts en de leenman Mr. Geerard Fyens met deze opdracht. 

Volgens een afrekening tussen Helena Fourment en Albert Rubens 

werden de Ekerse goederen op 11.300 gulden geschat, waarvan nog 

648 gulden cynsen afgetrokken moesten worden.  

Van de overblijvende 10.652 gulden bekwam Albert een vierde deel 

dat hij echter aan de vijf kinderen van zijn stiefmoeder afstond mits 

2.603 gulden.  

Zo vinden we dan tijdens de verdeling van Rubens erfenis op 09-04-

1646 dat de vijf minderjarige kinderen:  

“de gerechte helft waervan de wederhelft den voors. Kinderen oick 

is competerende bij transporte vanden voornoemden joncker Albert 

- Rubens - ende vande voors. Vrouwe Helena Fourment respective“  

ontvingen van het Hof van Ursele met de bijhorende gronden als 

boven reeds beschreven. 

Daaruit blijkt dus dat Nicolaas Rubens niet de enige erfgenaam was 

van het Ekerse bezit. De dijkwerken tussen Wilmarsdonk en Ekeren 

doorsneden in 1650 het goed, zodat in 1651:  

“26 gemeten 13 roeden van Sr.Pedro Paulo Rubens erfgenaemen“ 

onteigend werden. 

 

Een verder verval van het Hof van Ursel volgde dan ook snel, in 

1752 noteerde men:  

“waervan hedendaeghs niets meer overigh en is als eenen puynhoop 

... ende nu langs de vrouwelijcke linie van Rubens gesuccedeert op 

den Eerw. Edelen Heere Van Parys Canoninck der Collegiaele 

Kercke van St. Jacobs tot Antwerpen” 
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Het was dus Z. E. H. Jan Baptist Jacob Van Parys - °      + 1787 - 

zoon van Catharina Francisca Xavier Rubens  - ° 1667 + 1717 - en 

kleinzoon van Frans Rubens - ° 1633 + 1678 - hij was dus de 

achterkleinzoon van Helena Fourment, die in het bezit kwam van het 

Hof van Ursele.  

Zijn moeder Catharina huwde immers met Philip - Constant van 

Parys die zelf de zoon was van Filip Van Parys en Clara Joanna 

Rubens - ° 1632 + 1699 - en die dus eveneens de kleinzoon was van 

Helena Fourment. 
 

De goederen waren toen misschien wel al gedeeltelijk in andere 

handen overgegaan Immers bij het opstellen in 1703 van een 

tiendenlijst van geteisterden bij een dijkbreuk van Austruweel 

vinden we aan de noord- en zuidzijde van de Schoonbroekstraat, een 

zekere Embrecht Van Dingen ex Rubens, liefst met zeven partijen 

bezaaid land en een achtste aan de dijk gelegen.  

In 1955 werd de wijk Schoonbroek volgebouwd; aan het huis met 

nummer 17 in de Munsterstraat plaatste de stad Antwerpen een plaat 

met het volgende opschrift:  

 

                            Hier stond eertijds 

 

                    - HET HOF VAN URSELE - 

 

                             buitenverblijf van  

 

                                P.P.RUBENS  

Het Hof van Ursel was door de aankopen die P.P. Rubens er had 

gedaan tot een groot Goed uitgegroeid. Toen op 16-09-1660 

Rubens erfgenamen het huis op de Wapper te Antwerpen - het 

Rubenshuis - verkochten werd de belasting van:  

“1 gulden ‘s jaers en de duysent vieren vyftich gulden seven 

stuiver een oort capitaels op de vier achtste deelen van het 

voorgemelde leste vierde paert der voors. groote huysinge bij 

provisie gestelt, afgedaen is ende beseth op de vier vijfde deelen 

van eene hoeve met huysinge, stallingen, landen ende 

toebehoorten gelegen tot Eeckeren,  
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groot inde 50 gemeten onbegrepen, alsoick den prijs van het 

XXXIIde deel van dese voors. huysinge - aan de Wapper -; 

bedragende sessehondert vijffentwintich guldenen, toebehoort 

hebbende jouffrouwe Isabella Helena Rubens ende bij haer 

belast met fide commisse als de vore, tot versekeringe van de 

voors. Cooper, beseth is op de voors. vier vijfde deelen van de 

voorgemelde hoeve“  

 

 

Isabella Helena Rubens - ° 1635 + 1652 - was een dochter van 

Helena Fourment.  

Ridder Philips Van Parys, echtgenoot van Clara Johanna Rubens, 

Franciscus Rubens en Z.E.H. Peter Paul Rubens lieten op 04 - 07 

- 1669 rechterlijk beslag leggen op have en goed van Huybrecht 

Speeck, pachter van de hoeve en landerijen van de drie 

requiranten, kinderen van Helena Fourment, gelegen in het 

Schoonbroek te Ekeren, om hem te dwingen het achterstallige 

pachtgeld te betalen.  

 

Mogelijks betrof het hier in deze twee voorgaande gevallen de 

hoeve van het Goed van het Hof van Ursele. Het Hof zelve had 

toen reeds zoveel van zijn belang verloren dat er niet meer naar 

verwezen werd.  

Op het terrein zelf van het Hof van Ursele zijn nog vage sporen 

te zien van de gedempte omwalling. Zij werd gevoed door een 

beekje dat ook op de schilderij te zien is. Tijdens graafwerken 

kwamen er oude potscherven aan het licht die mogelijks 

teruggaan tot in de XVIde eeuw.  
 

Het zal wel geen toeval geweest zijn, dat P. P. Rubens aandacht 

betoonde voor het Hof van Ursele. Het feit dat hij zeer nauwe 

vriendschapsbanden had met Nicolaas Rockoxc, die op zijn beurt 

met de familie van Ursel bekend was, tonen aan dat er niet alleen 

financieële interesse was, maar dat wellicht ook emotionele 

gevoelens een rol hebben gespeeld, om in het bezit te komen van 

dit mooie buitenverblijf dat het Hof van Ursele toen nog was.  
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Over de herkomst van Pieter Pauwel Rubens weten we het 

volgende:  
 

Peter Rubens  - °         + 1527 - x Margaretha van Looveren  - °           

+             -  

Bartholomeus Rubens - ° 1502 + 1532 - x Barbara Arents - °           

+           -  

Bartholomeus was afkomstig van Brugge, zijn zoon Jan huwde 

met Maria Pijpelinckx.  

Maria was de dochter van:  

Hendrix Pijpelinckx - °          +          - x Clara de Toron - 

genoemd Colyn - °  +  -               

 

We krijgen dus:  

 

Jan Rubens - ° 1530 + 1587 - x Maria Pijpelinckx - ° 1538 + 

1608 -  

Zij erven een rente op een hoeve te Hoevenen - onder Ekeren - 

Hun zoon was:  

Pieter Pauwel Rubens - ° 1577 + 1640 - x Isabella Brant - ° 1591 

+ 1626 -  

 

Pieter Pauwel en Isabella hadden drie kinderen:  

Clara Serena - ° 1611 + 1623 -     

Albert - ° 1614 + 1657 -    

Nikolaas - ° 1618 + 1655 -  

 

Na het overlijden van Isabella Brant huwde Rubens voor de 

tweede maal. Dat was met de veel jongere:  

Helene Fourment - ° 1614 + 1673 -  

Uit dit huwelijk had Rubens nog eens vijf kinderen: 

 

Clara - ° 1632 + 1689 -     

Frans - ° 1633 + 1678 -     

Isabelle-Hélene - ° 1635 + 1652 -  

Pierre-Paul - ° 1637 + 1684 -     

Constantine-Albertine - ° 1641 + 1654 - 
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Van die kinderen huwde er een dochter met:  

Ridder Philip van Parys - °         +       - x Clara-Joanna Rubens  

Hij was raad- en rentmeester van de Staten van Brabant, ridder en 

heer van Merksem en Dambrugge. 

Hun zoon huwde met;  

Philip-Constantijn van Parys ° -+ - x Catharina-Franciska-Rubens 

Catharina was een dochter van:  

Frans Rubens x Suzanna - Gratiëne Charles.  

Het was dus een huwelijk tussen neef en nicht.  
 

Dan was er nog: 

Jan-Baptist van Parys gehuwd met Catherine Martens  

Jan-Baptist was de broeder van: 

Philip-Constantijn van Parys 

 

De dochter van Jan-Baptist van Parys en Catherine Martens was: 

Catherine van Parys die huwde met Alexander-Jos Rubens.  

Alexander was de broeder van Catherine Rubens. 

 

De afstammelingen van Pieter Pauwel Rubens raakten dus nauw 

verbonden met de nakomelingen van ridder Philip van Parys. In 

de grafkapel van Rubens te Antwerpen, ligt eveneens een 

grafsteen ter herinnering aan ridder van Parys.  

  

We hebben dus gezien welke banden de familie Rubens had met 

het Hof van Ursele. Nu rest ons nog een afstammelinge van de 

familie van Ursel.  
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      Graaf de Ferraris en de gravin van Ursel.  
 

Op 25 november 1776 huwde te Brussel in de Sint 

Goedelekerk, Jozef-Jan De Ferraris - graaf - ridder van de 

Militaire Orde van Maria-Theresia - luitenant-generaal - 

gouverneur van de Stad en het Land van Dendermonde - met 

onze landgenote Maria, Henrica, Christina, Leonarde - gravin 

van Ursel en Grobbendonk - edele kanunnikes van het Sint-

Waldetrude-kapitel van Bergen - gekerstend in Brussel op 24 

februari 1743.  

Zij was de dochter van Karel, Elisabeth, Koenraad, Albert, 

Filip, Fr. De Paule - hertog van Ursel en Hoboken - prins van 

Arche en Charleville - graaf van Grobbendonk en het Roomse 

Rijk - baron van Wezemaal - erfmaarschalk van Brabant - 

kamerheer aan het Hof in Wenen - gouverneur van Brussel - 

enz ..., en van Maria, Josepha, Eleonora - prinses van 

Lobkowitz - dame van het Gesternd Kruis -. Ronkende titels 

bij de vleet dus in deze familie. 

  

François, Jean, Joseph - graaf De Ferraris - werd op 20 april 

1726 in Lunéville nabij Nancy in Lotharingen geboren als de 

zoon van Louis - graaf De Ferraris - en van Vrouwe Anna-

Theresia de Fontète. Hij werd luitenant-generaal in dienst van 

Oostenrijk en kartograaf van de Oostenrijkse Nederlanden.  

Zijn vader, gesproten uit een Lombardisch geslacht, was 

kamerheer van de Oostenrijkse keizer en groot-kamerheer van 

prins Karel - Alexander van Lotharingen - die in Lunéville 

een buitenverblijf had. 

  

In het gezin van De Ferraris-de Fontète werden zes kinderen 

geboren:  

Jean-Baptiste - graaf De Ferraris - die overleed in Turijn en 

die 3 zonen en 1 dochter naliet.  

Carlotta-Thérésia - gravin De Ferraris -.  

Ferdinand - graaf De Ferraris - die commandeur werd in de 

Orde van Sint-Mauritius en brigadier van de legers van de 

koning van Sardinië.  
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De voornoemde Francois-Jean-Joseph - graaf De Ferraris -.  

Anna, Maria - gravin De Ferraris - die dame werd van de 

Gouden Sleutel van de keizerin.  

Antoine-Herman - graaf De Ferraris - die op 22-04-1757 

zonder afstammeling in Bohemen overleed. 
 

Op negenjarige leeftijd werd de jonge Frans-Jan-Jozef, als 

page verbonden aan keizerin Amalia van Brunswijk, weduwe 

van keizer Jozef I en de tante van Maria-Thérésia, die keizerin 

werd van Oostenrijk en die in 1736 trouwde met Frans, 

Stefaan van Lotharingen, groothertog van Toskanië en de 

broeder van prins Karel, Alexander van Lotharingen, deze 

Alexander werd onze latere landvoogd.  

Frans-Jan-Jozef, beter gekend als Joseph De Ferraris, had als 

jongeling veel belangstelling voor de wiskunde en koos een 

militaire loopbaan, in dienst van de Oostenrijkse kroon. Hij 

blonk uit in talrijke veldslagen, werd veldmaarschalk en vice-

president van de keizerlijke krijgsraad. In 1757 werd hij tot 

luitenant-kolonel bevorderd en bij het infanterie-regiment 

“prins Karel van Lotharingen“ ingelijfd.  

In 1761 werd hij generaal-majoor en in 1767 werd hij 

directeur-generaal benoemd van de artillerie in de 

Oostenrijkse Nederlanden. 

In deze laatste hoedanigheid kreeg hij van zijn beschermheer 

Karel van Lotharingen de opdracht een topografische kaart 

van het Zoniënwoud te laten opmaken door leden van het 

artilleriekorps. Deze militairen waren immers vertrouwd met 

opmetingen allerhande. De triangulatie en de geometrische 

handelingen waren voor hen geen onbekenden, zij dienden 

ook het koninklijk domein van Mariemont en omgeving in 

kaart te brengen. 

  

Bij de aanvang van deze werken had graaf De Ferraris reeds 

het idee opgevat, aan prins Karel een ontwerp voor te leggen 

van:  

“Une carte générale de tous les Pays-Bas Autrichiens qui 

serait intéressante pour le souverain, ses ministres et ses 

généraux d’armée“.  
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Uiteraard kreeg dit voorstel een goed onthaal in de 

krijgsmiddens aan het hof en De Ferraris kon de 

werkzaamheden aanvatten met een staf medewerkers. 

Samengesteld uit een kapitein-directeur - de heer Cogeur - 

twee luitenanten-onderdirecteurs - de heren Gillis en Wirtz - 

en 60 manschappen bestaande uit korporaals en kadetten, en 

34 kanonniers, hetzij in totaal 97 manschappen voor het 

merendeel gerekruteerd in de artillerieschool van Mechelen.  

Deze “landquarteerders, landtmeters ofte caertemaeckers 

gheseydt ingenieurs van haere majesteyt“, werden belast met 

het opmeten op het terrein, het verzamelen van allerlei 

topografische en toponomysche gegevens en het uittekenen 

van de kaart onder de benaming:  

“Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens“. 

 

Deze kaart, in totaal driehonderd vierkante meters groot, werd 

met de hand getekend en gekleurd op 275 bladen van 0,90 

meter op 1,40 meter, en op schaal 1/11.520. Maar er werden 

van deze kaart slechts drie exemplaren getekend, die thans één 

in Brussel, één in Delft en één in Wenen worden bewaard.  

Graaf De Ferraris verlangde eveneens de gewone 

belangstellenden van de cartografische arbeid van zijn 

artilleristen te laten genieten, en plande de uitgave van een 

bijkomende “carte marchande“ - een handelskaart -. Dat werd 

een door L.A. Dupuis gegraveerde reducering van de 

kabinetskaart, doch minder gedetailleerd. De zogenaamde 

Chorografische kaart werd gedrukt op schaal 1/86.400 en 

bestaat uit reeksen van 25 bladen. Ze werden over heel Europa 

verkocht. 

De werken van de beide kaarten waren in 1777 beëindigd, 

einde april 1780 waren de uitgaven voor het maken van deze 

kaarten opgelopen tot 181.194 florijnen, 15 stuivers en 7 

penningen zilver Brabants courant.  

Dit overtrof het vooropgestelde bedrag en graaf De Ferraris 

heeft voorzeker zijn eigen beurs moeten aanspreken om de 

kosten te dekken. Tijdens zijn veelvuldige afwezigheden werd 

het beheer van het verhandelen van de Chorografische kaart 

toevertrouwd aan de heer Cogeur. 
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Die was  inmiddels tot inspecteur-generaal van de Waterwegen 

en directeur-chef van het hydraulisch korps bevorderd, en die 

zijn kantoren aan de Ruisbroekstraat in Brussel gevestigd had.  

In 1787 legde deze als gevolmachtigde een lijst aan van 

kopers en depothouders van Chorografische kaarten, zij 

werden verzocht hun schulden te kwijten of de niet verkochte 

reeksen terug te bezorgen. 

 

Deze mensen waren onder andere:  

E.H. Couvreur, kanunnik van de Sint-Martinuskathedraal in 

Ieper, 9 reeksen; elk van 25 bladen.  

Mevrouw weduwe Pradatsch, zoon en Cie, bankiers in Praag, 

31 reeksen.  

De gebroeders Copin, boekhandelaars in Madrid, 18 reeksen.  

De heer Schubert, beheerder van de keizerlijke posterijen in 

Bremen, 3 reeksen.  

De erfgenamen van wijlen de heer Bremer, handelaars in 

Brunswijk, 12 reeksen.  

De heer Jacquet, boekhandelaar in Rijsel, 3 reeksen.  

De heer Jaeger, boekhandelaar in Frankfurt, 11 reeksen.  

De heer Broëmer, boekhandelaar in Frankfurt, 6 reeksen.  

De heer Grangé, drukker-boekhandelaar in Antwerpen, 4 

reeksen.  

De heren Covens en Mortier, en Covens en zoon, handelaars 

in geografische kaarten aan de Vijgendam in Amsterdam, 12 

reeksen.  

De heer Freutel, boekhandelaar in Straatsburg, 2 reeksen.  

De heer Hemmers, hoofdcontroleur bij de domeinen van de 

keizer in Luxemburg, 4 reeksen. 

De heer markies Jacques, Philippe Durazzo in Genua, 14 

reeksen.  

De heer Fries en Cie, bankiers in Wenen, 20 reeksen.  

De heer Giard, boekhandelaar in Valenciennes, 2 reeksen. 

De heer Detune, boekhandelaar in Den Haag. 

De heer Bollen, drukker-boekhandelaar in Luik;  

en de heer Vignon; koninklijk geograaf in Parijs werden op de 

hoogte gebracht, dat de heer Cogeur met het beheer van de 

kaarten werd belast.  
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De heer de Meersman, griffier van Grimbergen en die in 

Dendermonde verbleef, moest nog 107 fl. betalen voor 

kaarten van de dorpen en 300 fl. voor de stad Dendermonde; 

en nog eens 250 fl. voor de kastelenij, hetzij in totaal 657 

florijnen.  

De heer William Faedam, koninklijk geograaf, Charingcross 

in Londen, was nog 384 pond schuldig voor 4 exemplaren 

tegen 4 Louis d’Or voor elk. 
  

Graaf De ferraris was ondertussen in 1773 tot de graad van 

luitenant-generaal bevorderd, en had in de salons van het 

paleis van Karel van Lotharingen in Brussel, kennis gemaakt 

met zijn aanstaande, de reeds genoemde gravin van Ursel.  

Na hun huwelijk in 1776 verlangden beiden verblijf te houden 

in Brussel, en zochten in de buurt van de nieuw ontworpen 

Warande, niet ver van het paleis van de landvoogd en het 

hotel d’Ursel - dat zij wilden bouwen - een geschikte 

bouwgrond.  

Op 6 mei 1777 lieten zij een akte opmaken door notaris 

Vermeiren in Brussel voor de bouw ervan, door de heer 

Denijs De Coster, die meester-stukadoor was, van een huis op 

een perceel grond gelegen aan de “rue Roiale“ in Brussel, 

tussen de eigendommen van Josse Massion en Thomas 

Foterghill, en komende achteraan tegen de oude stadswallen.  

Een jaar later, op 15 maart 1778, diende graaf De Ferraris, die 

zich bij het leger van Bohemen moest voegen, echter Brussel 

te verlaten om zijn nieuwe post te kunnen bekleden. Af en toe 

was hij evenwel op doorreis in Brussel om zijn vrouw te 

bezoeken en om toezicht te houden op de werkzaamheden aan 

zijn hotel.  

 

Van hem en de gravin van Ursel werd in Brussel op 7 februari 

1779 een dochtertje geboren dat vier dagen later in de Sint 

Goedele plechtig gekerstend werd en de doopnamen meekreeg 

van Teresia, Josepha, Maria, Anna. 
  

In de bewaard gebleven familiepapieren vinden we een aantal 

rekeningen van ambachtslieden die aan de bouw en de 

inrichting van de woning - hotel - gewerkt hebben.  
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Deze waren:  

J. Philipart, meester-metselaar, in 1778.  

D. Massion, meester-metselaar, in 1779.  

D. De Coster, meester-stukadoor en witter, in 1779.  

Egidius Michiels, stukadoor, in 1779.  

De heer Josse Cloyée, meester-schrijnwerker.  

De heer Dewigne, meester-behanger, in 1778-1779.  

De heer Firdey, meester-tapijtwerker, in 1779-1895.  

De heer Mahau, meester-slotenmaker, in 1779-1785.  

F. Girardin, slotenmaker, in 1779-1785. 
 

In 1780 waren de werken aan de woning zelf voltooid, en 

werd ze definitief gekocht van het echtpaar D. De Coster-

Germi.  

Graaf De Ferraris, die om zijn cartografische werkzaamheden 

en allerlei militaire opdrachten zich veel moest verplaatsen, en 

daardoor heel wat van zijn persoonlijk fortuin was 

kwijtgeraakt, had zeker behoefte aan beschikbaar kapitaal om 

gedeeltelijk aan de bouwkosten en de zware lasten het hoofd 

te kunnen bieden. Op 27 Juli 1780 besloten graaf De Ferraris 

en zijn gemalin - de gravin van Ursel - een lening aan te gaan 

en te:  

“constitueren den heere Van Coeckelbergh, drossaert van de 

baenderije van Wesemael ende rentmeester van den heere 

Wolfgang, Guillielmus, Josephus, Leonardus Vital, Hertog 

van Ursel en Hoboken, graaf van Grobbendonk - broeder van 

gravin Maria Henrica van Ursel - aen dewelcken wij geven 

volle macht ende procuratie irrevocabel ten eynde om in 

onsen naeme ter rente te lichten eene capitaele somme van 

15.000 gld. Wisselgelt, op alsulcken jaerlijcksen intrest, als 

het sal doenelijck wesen om geemployeert te worden tot 

partiele betaelinghe van den coopprijs van seckeren hotel 

ende erffve bij ons gecogt van sieur Denis De Coster, meester-

plafoneerder binnen Brussel ende jouffrouwe Maria 

Catharina Germi sijne huysvrouwe, gestaen ende gelegen 

binnen de selve stadt in de warande, nu genaemt la place 

royal, met macht om tot assurantie van de geseyde capitaele 

rente ende interesten dier te verbinden onse persoonen ende 

goederen, soo meubelen als immeubelen,  
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waer ende tot wat plaetse die sullen bevonden worden, geene 

uytgesondert, present ende toecomende ende speciaelijck het 

voorschreven hotel met erve, beneffens de voordere 

appendantien ende dependentien dier ...“ 

 

De akte werd door “Le comte de Ferraris, Lt.-Général en 

Henriette D’Ursel, comtesse de Ferraris “ondertekend” en 

“bevestigd met hun cachet in rooden lack“.  

In hun naam verklaarde ter studie van notarie R. Dussaert in 

Leuven, de voornoemde rentmeester ontvangen te hebben:  

“uyt handen van E.H. Jaspar, Joannes Enoch, pastoor van 

den grooten begijnhove binnen Leuven, beneffens de Jouffr. 

hofmeesteressen van den selven hove de somme van 10.000 

gld. wisselgeld tegen een erff. rente van 450 gld. s’jaers en uyt 

de handen van jouffr. de weduwe van Sr.Marcus Ghenne eene 

somme van 5.000 gld. wisselgeld tegen een erfrente van 225 

gld. 's jaers.“ 

  

Mochten de voornoemde in hypotheek gestelde goederen 

“insuffisent zijn“, dan konden volgende erfgoederen van de 

“van Ursel’s“ ook als onderpand gezet worden:  

“sekeren watermolen met syne huysinge, hovinge, 

appendentien ende dependentien gestaen binnen de 

graefschappe van Grobbendonk. De waetermolen in huere 

gehouden bij J. B. Meeus voor de somme van 1.600 gld. 

s’jaers, en leenroerig onder het Leenhof van Brabant; item 

sekere hoeve aldaer gelegen genoemt  

“den Witten Leeuw“ met landen, bempden en weyden, 

verhuert aen Cornelis Luyten voor 325 gld. 's jaers“.  
 

Hoelang de echtelingen de Ferraris-van Ursel, hun woning in 

Brussel hebben bewoond is niet met zekerheid geweten, maar 

zeker wel van 1779 tot 1785, wanneer aan mevrouw de gravin 

rekeningen werden aangeboden voor leveringen door:  

J. Schuermans, bakker.  

Het Huis Housson, levensmiddelen.  

Guill. Vandenesse, brouwer.  

Het Huis J. Verlinden, glaszetterij.  

P. B. Vandenhove, apotheker.  
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John Steger, uurwerkmaker.  

Het Huis Ruinart, wijnhandel in Reims. 

Het Huis Philippe Tournay in Spa voor leveringen van flessen 

bronwater.  

P. J. Vander Borcht, kantmaker.  

J. B. Desmet, kleermaker.  

Jean Simons, meester-gareelmaker.  

Het Huis Audebert, “marchand de modes“.  

Lefebure “rubanier“.  

Gilibert “maitre chapelier français“ aan de Hofberg.   

Lemay, boekhandelaar.  

 

Van het Hotel D’Ursel, zijn geen tekeningen of plattegrond 

bewaard gebleven in de archieven van de stad Brussel.  

In 1783 liet graaf De Ferraris allerlei werken uitvoeren aan 

zijn woning in de Cronne te Nancy, en in 1789-1790 aan zijn 

hotel ook in Nancy, gelegen in de “rue du Haut-Bourgois“.  

Aan dit adres werden vanaf 1784 reeds talrijke leveranties 

bezorgd, maar of ook dit hotel de naam “D’Ursel“ kreeg is 

niet bekend. In de briefwisseling van zijn medewerkers vinden 

we volgend bericht:  

“Ce 16-11-1787 - Le comte vient de faire une apparition à 

Bruxelles et part pour Vienne et compte être de retour à 

Nancy la nouvelle année“  

 

Hieruit zou kunnen blijken dat de graaf en de gravin, ons land 

reeds omstreeks 1785 verlaten hadden, wellicht omwille van 

de politieke hervormingen die zich aankondigden. Maar zij 

hadden zich toen reeds in Nancy gevestigd. 

Na de vernietigende veldslag in Jemappes op 6 november 

1792, die de Oostenrijkse legers over onze grenzen terugdreef, 

en die onze gewesten onder het Franse bewind brachtten 

werden de belangrijke bezittingen van graaf De Ferraris, in 

Lotharingen en de Nederlanden in beslag genomen. De graaf 

vluchtte toen met zijn gezin naar Oostenrijk.  

In ruil voor zijn verbeurd verklaarde goederen kreeg hij in 

1793 het “indigenat“, dat was de rechtsspraak over een 

gebouw in het koninkrijk van Hongarije, daarna schonk keizer 

Frans II hem het erfgoed “St. Hubertis“. 
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Gelegen in de Terenthaler, een Hongaarse provincie. Dit hield 

eveneens het erfrecht in voor de enige dochter van de graaf de 

Ferraris en de gravin van Ursel.  

Graaf Joseph de Ferraris overleed in Wenen op 1 april 1814. 

Waar en wanneer de gravin van Ursel overleed, is niet 

bekend. Ook van hun dochter of haar nageslacht ontbreekt elk 

spoor.  

Na het verblijf van De Ferraris-d’Ursel in Brussel, werd het 

hotel D’ Ursel bewoond door een verre verwant, namelijk 

Nicolaus-Anton - graaf van Arberg - Valengin en het H. 

Roomse Rijk - veldmaarschalk in het Oostenrijkse leger - 

eigenaar van een regiment dragonders. Hij was de zoon van 

Maximiliaan - graaf van Arberg en van Henrica - gravin 

Duhan de Martigny -.  

Van 1835 tot 1842 verbleef graaf Werner de Mérode in het 

hotel D' Ursel. 

 

Op dit ogenblik zijn de kaarten van De Ferraris voor ons nog 

altijd een onschatbare informatiebron.  

Ze geven een gedetailleerd beeld van Vlaanderen in het laatste 

kwart van de 18de eeuw. Ferraris gebruikte overal dezelfde 

legende en indentieke aanduidingen voor bos, akker, weiland, 

moeras, heide, waterlopen, wegen, dorpen en steden. 
 

Hiermede kunnen we de geschiedenis van het geslacht “van 

Ursel“ voorlopig afsluiten. Het is een merkwaardige 

bijeenkomst van hoogstaande personages, die zeker veel 

interesse hebben betoond voor alles wat met de naam van 

Ursel verbonden was. Hopelijk vinden we vroeg of laat over 

de familie “van Ursel“ nog meer bijzonderheden . 

  

Nog altijd zijn er afstammelingen die de titel “van Ursel“ 

dragen.  

In de omgeving van Tongeren staat het kasteel van Heks, dat 

word bewoond door graaf Ghislain d’Ursel.  
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                          Figuur 10 - het kasteel van Heks - familie d'Ursel 
 

Gedurende de 2de Wereldoorlog bestond er een verzetsgroep 

die werkzaam was in het gebied: Brussel, Luik, Namen, Gent, 

Brugge, Geldenaken en het kustgebied.  

De naam ervan was “Les Amis de Charles“, en ze waren 

bedrijvig tegen de Duitsers vanaf het najaar 1940 tot oktober 

1942. Het was een verzetsgroep die vertakkingen had in 

adellijke families en één van de leden was graaf Jean d’Ursel, 

- ° Brussel 27 maart 1917 + 1990 -. In september 1942 werden 

21 medewerkers van deze groep aangehouden ten gevolge van 

het “doorslaan“ van een vroeger gearresteerd lid.  

Volgens een verslag van de Geheime Feldpolizei vonden de 

onderzoekers in het kasteel van de graaf, archieven en recente 

documenten. De Duitsers stelden vast dat de groep bestond uit 

bekwame medewerkers die een uitstekende militaire kennis 

bezaten, waarvan enkele officieren in het kustgebied 

werkzaam waren.  
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Graaf Jean d’Ursel werd na zijn aanhouding verscheidene 

malen gefolterd maar hij hield stand, in het verslag van de 

Geheime Feldpolizei staat dat:  

“Hij weigert de namen te geven van zijn medewerkers die op 

de documenten slechts aangeduid staan met initialen en 

cijfers“.  

Hij overleefde de oorlog, maar het verliep slechter voor zijn 

jonge echtgenote, Jeanne Lejeune de Schiervel - ° Pepinster 

28 october 1918 + Ravensbrück 3 februari 1945 -.  

Zij was pas vier maanden met de jonge graaf gehuwd toen ze 

in Bosvoorde door de Gestapo werd gearresteerd. De graaf en 

de gravin werden op transport gesteld en in de gevangenis van 

Düsseldorf beviel de gravin van een dochtertje, dat Gaétane 

werd gedoopt. Het kind werd terug naar België gebracht en 

aan de grootmoeder toevertrouwd. De jonge gravin werd 

overgebracht naar het concentratiekamp voor vrouwen in 

Ravensbrück.  

”We hebben zo goed en zo kwaad als dat in die 

omstandigheden mogelijk was, ons om die arme jonge vrouw 

bekommerd“, aldus de Poolse prinses Radziwill, die eveneens 

in dat kamp zat opgesloten.  

”U kan zich misschien voorstellen wat het voor haar geweest 

moet zijn na die bevalling en van haar baby gescheiden in dat 

ellendige kamp terecht te komen.  

De solidariteit van de mede-geïnterneerden was 

buitengewoon, maar het heeft allemaal niet mogen helpen“. 

  

De gravin d’Ursel is helemaal in het begin van 1945 in 

Ravensbrück gestorven, zonder nog één keer haar kind, haar 

man of haar land terug te zien. Het was een moedig paar dat 

alles offerde voor hun Vaderland!  

 

 

Hier dichter bij ons liet ook graaf Hubert, Pierre, Luc, Marie, 

Ghislain van Ursel, het leven in dienst van Het Geheim Leger 

- reeds vermeld in mijn Deel 4 – de Oorlog 1940-45 te Ursel -. 

Hij sneuvelde op 17 september te Hulst, in dienst van de 

Poolse Brigade.  
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In verband met de herkomst van de vroegst bekende dragers 

van de familienaam “van Ursel“ blijven ons een aantal 

mogelijkheden open:  

Vooreerst moeten we de mogelijkheid onder ogen zien dat de 

heer van Ursel, indertijd van hieruit verhuisde naar een ander 

gewest of stad, in dit geval dus Brussel of Antwerpen, en dat 

zijn afstammelingen zich daar blijvend vestigden. Het geven 

van de naam “van Ursel“ aan zowel het kasteel van 

Grimbergen als aan het hof te Ekeren zou dan géén toeval 

zijn. Waarschijnlijk is hier sprake van verwantschap, zowel 

als familieleden, als van bekend zijn met de heerlijkheid 

“Ursele“ zelf, hun streek van afkomst.  

 

Een tweede mogelijkheid kan zijn, dat een Urselnaar van 

geboorte van hier vertrok en terechtkwam in Antwerpen of 

Brussel of de omgeving ervan, en aldaar de naam “van Ursel“ 

aannam. Zodat die “van Ursel“ en later dan ook de 

afstammelingen van hem eraan hielden om die naam te geven 

aan hun eigendom.  
 

Een derde mogelijkheid, die we eerlijkheidshalve ook onder 

ogen moeten zien, is dat er géén heer van Ursel bestond. Maar 

dat er te Antwerpen of te Brussel of omgeving, een belangrijk 

persoon was die er aan hield om zijn eigendom met de naam 

“van Ursel“ te vereren, zonder dat hij zelf van Ursel afkomstig 

was.  

Hetgeen weinig waarschijnlijk is, want waarom zou iemand 

de naam “van Ursel“ kiezen om er zijn eigendom mede te 

vereren, indien hij niet van het bestaan van die heerlijkheid op 

de hoogte was en er géén enkele binding mee had? En indien 

hij die naam dan wel reeds droeg, van waar was hij dan 

afkomstig?  

Alle gegevens verwijzen naar hier, naar Ursele, waarnaar 

bisschop De Marvis reeds in de 13de eeuw verwees als zijnde 

een zeer oude plaats.    
 

Maar ook in de St. Jacobskerk te Antwerpen waar P. P. 

Rubens in zijn grafkapel begraven ligt, zijn er nog andere 

sporen terug te vinden in verband met deze geschiedenis.  
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In de kapel van Rubens is er vooreerst de grafsteen met de tekst 

aan Rubens gewijd, en erneven ligt de grafsteen met de tekst 

over ridder Philip Van Parys.  

Maar in dezelfde kerk zijn nog veel andere grafkapellen 

gebouwd voor vooraanstaande Antwerpse families. In één 

ervan, toegewijd aan de familie Rockox zijn de volgende 

teksten in de vloer terug te vinden: 

 

 

 
 

 

                                AN. CIC. IC. XV.  

 

                   ADRIANVS ROCKOX HOC SIBI  

 

                SACELLVM VIVVS ELEGIT IN QVO  

 

                MORTVVS  CVM QVIESCERET SVIS                                      

 

                   VIXIT ANN. LXXX. OBIIT. II. APR.  

 

                                  AN. CIC. IC. XL 
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                                   D.O.M.  

 

           NICOLAVS ROCKOX ADR.F. EQVES  

 

                  VIII VVIVS VRBIS CONSVL 

 

                MVNERE ET MERITIS LARVS 

  

              ANTVERP DECESSIT AET. LXIII 

 

             AN. CIC. IC. LXXVII IX. DECEMB. 

 

               POSENDALI EX TESTAMENTO  

 

                             IN HVMATVS  
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Links daarneven staat de volgende tekst: 
 

 

 

         VROUWE ADRIANA ROCKOX HUYSVR.  

 

        VAN HEER LANCELOOT VAN VRSEL  

 

       RIDDER STERF DE XI SEPT. M.D. LVIII  

 

    VROUWE CLARA ROCKOX HUYSVROUW  

 

        VAN HEER JAN VADE WERVE RIDDER  

 

               STERF DEN VIII MEERT MDLIX  

 

      JONCKER ADRIAEN ROCKOX STERF DEN  

 

                     VII DECEMBER MDLXX  

 

            ISABEL VAN OLMEN SYN HUYSVR.  

 

                   STERF DEN XVII MEY MDXI  

 

         JONCKER JAN ROCKOX SCHEPEN WAS  

 

           DESER STADT STERF DEN I JANUARI  

 

                              ANNO MDCXIX  
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Maar ook in de Antwerpse kathedraal is er een aanwijzing te 

vinden. Op de kerkvloer achter het hoogkoor - in de 

kapellengang - is er een grafschrift dat verwijst naar een 

afstammelinge, een "van Ursel".   

  

  

                                          D. O. M. 

 

                               Godtgaf Verhulst 

 

                          sterft 13 september 1700  

 

                            Theodora Des Mares 

 

                                   syn huysvr. 

 

                           sterft 16 october 1669 

 

                                 Catarina Kerricx 

 

                             syn tweede huysvr. 

 

                            sterft 1 october 1692  

 

                             Adriana Van Vrsel lees - Van Ursel - 

 

                              syn derde huysvr. 

 

                          sterft 20 januarius 1700 

 

                             Mat. Godtgaf Carite 

 

                                      R. I. P.  
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Catarina Kerricx was waarschijnlijk familie van de bekende 

beeldhouwer Guillielmus Kerricx - ofwel Willem - (1652-

1719) die voor de Antwerpse kathedraal vele kunstwerken 

maakte.  

Zoals een "tuin voor kuipers", een tuin of "tuen" was een 

omheining zoals voor een communiebank in de kerk; 

“kuipers" waren gildelieden die tonnen en dergelijk gerief 

maakten.  

Overblijfselen van zijn hand zijn in de kathedraal te 

Antwerpen tentoongesteld in de kapellengang, hij was dus een 

belangrijk persoon. Ook zijn zoon Willem Ignatius (1682-

1745) werkte veel voor Belgische kerken, hij was 

beeldhouwer, schilder én bouwmeester.    

Dat Godtgaf Verhulst uiteindelijk ook nog huwde met 

Adriana Van Ursel, wijst andermaal op de belangrijkheid van 

deze personen, in de kathedraal begraven worden was 

voorbehouden aan de grootsten.         

Andermaal vinden we hier dus een lid van de stam "van 

Ursel", en ook een vermenging met een vooraanstaande 

Antwerpse familie - Kerricx - . 
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                          The members of this famili  
 

        bear the title Count/Countess d'Ursel. 
  

Wolfgang Guillaume Joseph Léonard Vital, Duc d'Ursel et 

d'Hoboken, Pr d'Arche et de Charleville, Cte de Grobbendonk, 

Baron de Wesemaele, Hereditary Marshal of Brabant, etc (29 

Apr 1750-17 May 1804): m.18 Apr 1771 Flore Pss and Dss 

von Arenberg (25 Jun 1752-15 Apr 1832) 

 

1a) Louise Marie Caroline ( 4 Jan 1775-30 Jun 1834): m.20 

Feb 1797 Cte Jacques de Lannoy (d.1 Jan 1835) 

 

2a) Charles Joseph, Duc d'Ursel, etc (9Aug 1777-27 Sep 

1860) m.10 Dec 1804 Giuseppina Ferrero-Fieschi (23 Dec 

1779-18 Jan 1847) 

 

1b) Jean Charles Marie Léon, Duc d'Ursel, etc (4 Oct 1805-7 

Mar 1878); m.1st 31 Jul 1832 Magdaleine Marie Sophie 

d'Harcourt (4 Feb 1812-31 Mar 1842); m.2d 6 Oct 1847 

Henriette Marie d'Harcourt (8 Oct 1828-16 May 1904) 

 

1c) Marie (Brussels 17 Sep 1833-Brussels 18 Apr 1885); 

m.Brussels 28 Sep 1854 Juste Pr von Croy (Paris 19 Feb 

1824-Brussels 7 Dec 1908) 

 

2c) Charles Henri (Brussels 12 Dec 1839-Funchal, Madeira 9 

Sep 1875); m.Paris 9 Sep 1873 Isabelle de Clermont-tonnerre 

(b.Glisolles, France 6 Mar 1849-Secaux 3 Jul 1921) 

 

1d) Caroline (Brussels 25 Dec 1874-château de Virieu 6 Dec 

1933); m.Brussels 21 May 1896 Henri Marquis de Virieu 

(Paris 1861-Paris 22 Jul 1929) 

 

3c) Marie Charles Joseph, Duc d'Ursel, etc (Brussels 3 Jul 

1848-Strombeek-Bever 15 Nov 1903); m.Paris 16 Mar 1872 

Antoine de Mun (Paris 14 Nov 1849-Brussels 11 May 1931) 
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1d) Robert Marie Léon, Duc d'Ursel, etc (Brussels 7 Jan 1873 

Brussels 16 Apr 1955); m.Paris 12 Apr 1898 Sabine Franquet de 

Franqueville (Paris 15 Aug 1877-Boussu 16 Dec 1941) 

 

1e) Henri Charles François Joseph Marie, duc d'Ursel, etc 

(Brussels 18 Nov 1900-Uccle 30 May 1974) m.1st Paris 3 Mar 

1923 (div 1932) Antoinette Pss de La Trémoille (Paris 12 Dec 

1904-Brussels 18 Aug 1996); m.2d Saint-Gilles, Belgium 25 Sep 

1940 Madeleine André (Dieppe 29 Nov 1918-Fuentenovilla, 

Spain 12 Aug 1956)  

 

1f) Thérèse Antoine Hélène Marie Sabine (b.Brasschaat 20 Mar 

1924); m.Neuilly 20 Mar 1946 Cte Jacques d'Oilliamson 

(Paris 4 Feb 1914-25 Jul 2000) 

2f) Antonin Marie Louis Jean Robert, duc d'Ursel (b.Brussels 28 

Apr 1925-St-Luc, Belgium 1989); m.Etterbeek 16 Aug 1968 

Ursula Michaelsen (b.Köln-Kalk 31 Oct 1940) 

 

1g) Régine Ingrid Antoinette Marie Hélène (b.Leverkussen 5 Jan 

1969) 

 

2g) Stéphane, Duc d'Ursel (b.Leverkussen 1971) 
  
3g) Didrik (b.Nieuport 1972) 

 

3f) Roland Charles Marie Gérard (b.Brussels 1 Oct 1926); 

m.Auderghem 3 Jun 1947 (div 1974) Rose de Meeüs 

d'Argenteuil (Etterbeek 15 Mar 1926-Uccle 25 may 1975) 

 

1g) Lawrence Marie Robert Antoine (b.and d.Richmond, Surrey 

1948)  

 

2g) Jan Antoine Henri Marie Robert (b.Uccle 8 Jun 1950); 

m.Ixelles Jul 1997 Nathalie Pss von Lobkowicz (b.Louvaine 17 

Dec 1958) 

3g) Isabelle Sabine Rose Antoinette (b.Uccle 21 Nov 1951); 

m.La Hulpe 1970 Pierre Tchenkov, aka Pierre Marinof-Petkoff 

(b.etterbeek 9 Oct 1950) 
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4g) Cécile-Thérèse Marie Simonne Sabine (b.Uccle 5 Aug 1953); 

m.Kapellen 1977 Paul Kronacker (b.Uccle 1951) 

 

5g) Dominique Georges Marie Roland (b.Uccle 15 Jun 1955); 

m.Caracas 1980 Isabel de Olavarria y de Halleux (b.Madrid 

1960) 

 

1h) Pauline (b.Uccle 1984) 

 

2h) Diego (b.Uccle 1987) 

 

6g) Antoinette Marie Madeleine Thérèse (b.Ixelles 24 Aug 

1957); m.Ixelles 1979 Vincent Regniez (b.Rwinkwavu, Ruanda 

1954) 

 

4f) Marie Madeleine Thérèse Arnold Irénée (Meisse 28 Jun 

1940-Fuentenovilla 12 Aug 1956) 

 

5f) Léopold Antonin Chantal François Julien Marie Robert 

(b.Brussels 21 Aug 1942); m.Overijse 1981 Isabelle van 

Mollekot (b.Uccle 1949) 

 

6f) Pascal Richard Marie Roland (b.Brussels 3 Apr 1944); 

m.Uccle 1976 (div 1982) Micky Vercoutere (b.Uccle 1949) 

 

7f) Jacques Quentin Marie (b.Uccle 31 Oct 1946); m.Auderghem 

1971 Marianne Dengis (b.Uccle 1951) 

 

1g) Alexandra (b.Uccle 1972); m.Bertrand van Heule 

 

2g) Quentin (b.Uccle 1975) 

 

2e) Chantal Josèphe Hedwige Marie Sabine (Middelkerke 18 Jun 

1902-Saint-Ange, France 1987); m.Brussels 29 Apr 1929 Gaston 

Marquis de Maupeou-Monbail (Nantes 16 Nov 1896-Saint-Ange 

1988) 

 

3e) Antonine Gabrielle Marie (Brussels 1 May 1905-Haywards 

Heath 19 May 1973) 



 85 

 

2d) Henriette (Paris 2 Mar 1875-Paris 13 Jun 1934); m.Brussels 

30 Nov 1904 Cte Henri de Boissieu (Varambon, France 1871-

Varambon 23 May 1912) 

 

3d) Pauline (Brussels 1880-Casablanca 1915) 

 

4d) Wolfgang Pie Benoit Marie Joseph Gebriel (Hingene, 

Belgium 7 Sep 1882-k.a.Büdingen, Belgium 18 Aug 1914); 

m.Paris 4 Dec 1915 Jacqueline de Néverlée (Paris 23 Mar 1884-

Wezembeek-Oppem 21 Jan 1971)  

 

1e) Gérard Philippe François Marie Joseph (Brussels 5 Jun 1907-

k.a.Werl, Westphalia 6 Apr 1945); m.Villers-lez-Heest 4 May 

1933 Bss Anne-Marie de Pitteurs de Budingen (Liège 16 Nov 

1908-Villers-lez-Heest 24 Sep 1964- 

 

1f) Colette Jacqueline Marie Ghislaine (b.Villers-lez-Heest 3 Oct 

1934); m.Pailhe 29 Feb 1928) 

 

2f) Wolfgang Guillaume Laurent Marie Joseph Ghislain (b.Grez-

Doiceau, Belgium 1 Mar 1936); m.(civ) Kraainem 1 Mar 1968 

(rel) Rumillies, Belgium 14 Mar 1968 Isabelle Pss von Croy 

(b.Etterbeek 4 Jul 1945) 

 

1g) Valérie Nicole Anne Marie Madeleine (b.Uccle 10 Sep 1969) 

 

3f) Christian Simon Henri Marie Ghislain (b.Villers-lez-Heest 2 

Aug 1937); m.Op Heylissem 6 Mar 1971 Css Sophie 

d'Oultremont (b.Op Heylissem 16 Jun 1949) 

 

1g) Anne-Marguerite (b.Ixelles 1972) 

 

2g) Gérard (b.Louvaine 1973) 

 

3g) Honorine (b.Uccle 15 Feb 1975); m.Heylissem Nov 1999 

Jkhr Martin de Cock de Rameyen (b.1969) 
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4f) Baudoin François Marie Ghislain (b.Villers-lez)Heest 7 Dec 

1940) 

 

5f) Evrard Nicolas Bernard Marie Ghislain (b.Villers-lez-Heest 

29 Jun 1942); m.Pailhe 1973 Css Caroline de Liedekerke 

(b.Louvaine 1953) 

 

1g) Raphael (b.Uccle 1974) 

 

2g) Grégoire (Uccle 14 Feb 1976-Mallorca 23 Aug 1999)  

 

3g) Amicie (b.Uccle 1978) 

 

2e) Antoine Jeanne Marie Simone (Watermael-Boitsfort 10 Sep 

1908-La Ferriere, France 30 Jun 1981); m.Etterbeek 30 Jun 1930 

Cte Albert du Pouget de Nadaillac (Paris 17 Jun 1906-La Ferriere 

1978) 

 

3e) Henriette Gabrielle Marie Nicole (Brussels 2 Mar 1911-La 

Fleche 2 Apr 1961); m.Brussels 2 Sep 1935 Cte Paul de 

Maupeou d'Ableiges (Pontivy 2 Oct 1906-La fleche 31 Mar 

1963) 

 

4e) Wolfgang Elie Marie Ghislain (Paris 9 Mar 1915-

Wezembeek-Oppem 8 Feb 1971); m.Woluwé-Saint-Pierre 16 Jun 

1937 Css Monique de Lannoy (b.Hampstead 11 Nov 1915) 

 

1f) Robert Marie Ghislain (b.Schaerbeek 13 Mar 1939); 

m.Ecuassines-Lalaing 29 Aug Adrienne Cartuyvels (b.Lande 28 

Oct 1941) 

 

1g) Geoffroy Claude Elie Adrien Marie Ghislain (b.Uccle 16 Jul 

1965) 

 

2g) Frédéric Robert Sabine Marie Ghislain (b.Uccle 16 Jul 1967) 

 

 

3g) Clotilde Thérèse Andrée Marie Ghislaine (b.Uccle 14 Fe 

1971); m.Théodore de Brouwer 
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2f) Geneviève Marie Jos§phe (b.Anvain 16 May 1940); 

m.Etterbeek 7 Jun 1963 Cte Philippe-Antoine d'Oultremont 

(b.Etterbeek 12 Mar 1938) 

 

3f) Odette (Aude) Marie Louise Jacqueline Ghislaine 

(b.Etterbeek 20 May 1942); m.Wezembeek-Oppem 1972 Gerard 

de La Vallee Poussin (b.Tabora, Tanganyka 1943) 

 

4f) Eric Henri Marie Ghislain (b.Louvaine 1 Dec 1943); 

m.Emptinne 27 Oct 1967 Béatrice Mortens d'Oosterwyck de 

Jacquier de Rosée (b.Emptinne 2 Jan 1947) 

 

1g) Gonzague Marie Wolfgang Ghislain (b.Uccle 25 Apr 1969); 

m.(civ) Grez-Doiceau, Belgium 12 aug 1995 (rel) Gottechain, 

Grez-Doiceau 9 Sep 1995 Jnkvr Anne Wolters 

 

1h) Sandrine Eric Yvette Marie Ghislaine (b.Ottignies-Louvain-

la-Neuve 16 Apr 1997) 

 

2h) Françoise Nicole Véronique Marie Ghislaine (b.Ottignies-

Louvain-la-Neuve, Belgium 18 Feb 1999) 

 

2g) Caroline Marie Colette Ghislaine (b.Uccle 13 Jul 1970) 

 

3g) Ségolene (b.Uccle 1974) 

 

5f) Nadine Bernadette Marie Henriette Ghislaine (b.Louvaine 10 

Feb 1945); m.Etterbeek 20 Apr 1968 Emanuel Gf von Limburg-

Stirum (b.Huldenberg 19 Sep 1940) 

 

6f) Yolande Jeanne Nicole Marie Ghislaine (Louvaine 24 Apr 

1946-Brussels 1983) 

 

7f) Thérèse Marie Françoise (b.Louvaine 16 Aug 1947); 

m.Hingene 1971 Eric de Néeff (b.Louvaine 1943) 

 

8f) Bruno Charles Marie Ghislain (b.Louvaine 15 Feb 1949); 

m.Carine Petit 
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9f) Anne Christiane Marie Ghislaine (b.Etterbekk 8 Sep 1952); 

m.Ecaussines 1977 Michel Schoenmackers (b.Hasselt 1948) 

 

10f) Hélène Geneviève Marie Ghislaine (b.Louvaine 2 Oct 

1953); m.Wezembeek-Oppem 1983 Cte Olivier Le Grelle 

(b.Louvaine 1951) 

 

11f) Jacques Dominique Marie Ghislaine (b.Louvaine 16 Feb 

1956); m.Woluwé-Sainr-Lambert 1984 Bss Nathalie de Gruben 

(b.Bukavu, Belgian Congo 1959) 

 

1g) Chloë (b.1986) 

 

2g) Céline (b.Brussels 1988) 

 

3g) Boris (b.1993) 

 

4c) Sophie (Brussels 29 Jun 1851-Wechselburg 29 Feb 1932); 

m.Brussels 19 Mar 1879 Karl Gf von Schönburg-Glauchau 

(Wechselburg 1832-Geneva 1898) 

 

5c) Juliette (Brussels 25 apr 1853-Moulins 31 Jan 1936); 

m.Brussels 1 Jul 1882 Cte Robert de Bourbon-Busset (Paris 26 

Feb 1848-Paris 3 Feb 1918) 

 

6c) Augustine (Brussels 9 aug 1860-Brussels 4 apr 1874) 

 

7c) Marguerite (Brussels 11 Apr 1863-Nice 25 Nov 1877)  

 

8c) Léon Léopold Marie (Brussels 7 aug 1867-Bettignies, France 

26 Jun 1934); m.Paris 26 apr 1900 Jeanne de Francqueville (Paris 

8 Jan 1881-Paris 28 Jan 1931) 

 

1d) Hélène (Berlin 27 May 1901-Kain, Belgium 31 May 1919) 

 

2d) Xavier Adrien Louis Marie (Berlin 11 Jun 1902-Etterbeek 16 

Mar 1979) 
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3d) Bernard Robert Joseph Marie (Paris 11 Nov 1904-Woluwé-

Saint-Lambert 4 Oct 1965); m.Brussels 22 Nov 1927 Pss Thérèse 

de Ligne (Brussels 27 Dec 1905-Brussels 11 Dec 2000) 

 

1e) Guy Léon Marie Ernest (b.Brussels 1 Oct 1928); m.Ixelles 9 

Sep 1953 Jeannine de la Croix d'Ogimont (b.Ixelles 9 Apr 1928) 

 

1f) Bernard Marie ghislain (b.Ixelles 15 Aug 1961) 

 

2f) Eliane Thérèse Marie Ghislaine (b.Ixelles 17 aug 1962) 

 

2e) Alain (Brussels 26 Sep 1929-Brussels 15 Dec 1929) 

 

3e) Hervé Marie Xavier (b.Brussels 24 Nov 1930); 

m.Etterbeek27 May 1959 Marie-Cécile de Bonvoisin (Etterbeek 

18 Jul 1934) 

 

1f) Elisabeth Marie Thérèse Ghislaine Pierre (b.Ixelles 26 Feb 

1961); m.Woluwé-Saint-Lambert 16 apr 1988 Geoffroy de 

Fpestraets (b.Louvaine 1959) 

 

2f) Alexandre Ghislain Bernard Marie Elisabeth (b.Uccle 11 Mar 

1964) 

 

3f) Anne-Charlotte Françoise Louise Ghislaine Marie Thérèse 

(b.Ixelles 29 Nov 1967) 

 

4f) Henri (b.1972) 

 

4e) Emmanuel Bernard Marie Joseph (b.Brussels 11 Jun 1932); 

m.Uccle (civ) 27 Apr 1959 (rel) 5 May 1959 Marie-Chantal de 

Meester de Heyndonck (b.Brussels 28 Apr 1938) 

 

1f) Prisca Marie Christiane Bernadette (b.Ixelles 4 Oct 1960); 

m.Brussels 1985 Daniel Tondreau (b.Uccle 1952) 

 

2f) Sylviane Viviane Françoise (b.Ixelles 24 May 1962)  

 

3f) Béatrice Thérèse Marie (b.Ixelles 13 Mar 1965)  
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4f) Anita Marie Francine (b.Ixelles 21 Jun 1967); m.Ixelles 1995 

Benoit t'Kint de Roodenbeke (b.Etterbeek 1967) 

 

5f) Laurence Prisca Marie Paule (b.Ixelles 23 Oct 1969)  

 

6f) Stéphanie Ghislaine Marie Sylvaine (b.Ixelles 26 May 1971); 

m. Fabio Ferretti di Castelferretto 

 

5e) Eliane (Brussels 24 Jan 1934-Bruges 8 May 1938) 

 

6e) Viviane Marie Renée (b.Etterbeek 5 Mar 1940); m.Etterbeek 

(civ) 30 Jan 1963 (rel) 9 Feb 1963 Eric de la serna (b.Brussels 10 

Jun 1923)  

 

7e) Anita Marie Louise (b.Uccle 4 Jul 1942); m.Etterbeek (civ) 

22 May 1964 (rel) 6 Jun 1964 (div) Marc Antoine de Halloy de 

Waulsort (b.Anthee 1936)  

 

4d) Guillaume Thibaut Eugène Marie (Paris 8 Feb 1906-

Brussels-Uccle 1989) 

 

5d) Marc (Brussels 22 Aug 1910-Brussels 4 Mar 1935) 

 

6d) Bertrand Henri Gérard Marie (Brussels 3 Nov 1912-Overijse 

1990) 

 

2b) Caroline (21 Jun 1807-5 Dec 1868) 

 

3b) Ludovic (27 Feb 1809-13 Oct 1886); m.5Oct 1842 Louise 

Gueulluy de Rumigny (19 Mar 1820-5 Mar 1872) 

 

1c) Marie (Brussels 22 Feb 1844-Versailles 9 Nov 1929); 

m.Brussels 21 Oct 1872 Baron Victor Nau de Champlouis 

(Essonnes, France 1833-Paris 3 Sep 1878) 

 

2c) Gabrielle (Brussels 20 sep 1845-San Remo 24 Mar 1885); 

m.Brussels 26 Aug 1873 Amable Marguis Dadvisard (Toulouse 

1836-château de Boitsfort 31 aug 1881)  
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3c) Charles Marie Léon 'Brussels 20 Jan 1848-Oostkamp 28 Jun 

1903): m.Paris 18 Apr 1885 Geneviève Le roux (Paris 20 Aug 

1862-Paris 6 Nov 1945) 

 

1d) Louis Marie Alexandre (Berlin 1 May 1886-Oostkamp 18 

Jun 1969); m.Paris 19 May 1919 Geneviève Le Pelletier de 

Rosanbo (angers 14 Oct 1893-La Chaussee d'Ivry 28 May 1973- 

 

1e) Philippe Marie Eugène (b.Bern 28 Jun 1920); m.Paris 7 Jul 

1956 Marie Roche de La Rigodière (b.Lyon 4 Mar 1933)  

 

1f) Etienne Marie Louis Camille (b.Etterbeek 26 Apr 1957) 

 

2f) Nicolas André Marie (b.Ixelles 1 Jul 1958); m?Ghislaine Le 

Mesre de Pas  

 

1g) Sébastien (b. 1 Sep 1996)  

 

2g) Naomi  
 

3f) Christophe Marie Charles (b.Ixelles 28 Jul 1960)  

 

4f) Valentine Marie anne (b.Uccle 21 Jul 1963); m.Louis Hebert 

de Beauvoir du Boscol (b.Casablanca 1957)  

 

2e) Charles Marie Robert (b.Oostkamp 27 aug 1921); m.(civ) 

Brussels 19 Jan 1950 (rel) Notre Dame de la Cambre 21 Jan 1950 

Bss Marguerite Guillaume (b.Naples 9 Feb 1928)  

 

1f) Marie Christine Agathe (b.Etterbeek 17 Mar 1951); m.Eric ter 

Kark  

 

2f) Alain Marie Louis Philippe Gustave (b.Etterbeek 25 Mar 

1952); m.Myriam Ghewy 

  

1g) Laure (b.1979) 

 

3f) Ludovic Marie Thomas (b.Etterbeek 21 dec 1953); m.Lathuy 

1984 Annick Sondag  
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1g) Charles (b.1986) 

 

4f) Jeanne Marie Claire Françoise (b.Etterbeek 4 Oct 1956)  

 

5f) Laurent Marie Michel (b.Uccle 4 May 1959) 

 

6f) Damien Marie Baidoin (b.Ixelles 9 May 1964)  

 

3e) Lucie Marie Madeleine (b.Ixelles 20 Jul 1924); m.Oostkamp 

18 Jul 1951 Cte Lionel de Warren (b.La Rochelle Normande 28 

Jul 1920)  

 

4e) Pauline Marie Jeanne (b.Berlin 7 Apr 1926); m.Breuilpont 19 

Dec 1981 Pr Johann von Lobkowicz (Krimic 25, Dec 1920-10 

Feb 2000) 

 

5e) Anne Marie Louise Geneviève (b. Oostkamp 24 Jun 1929); 

m.Brussels 24 Nov 1956 Cte Jean de Madre (b.London 8 Dec 

1926) 

 

2d) Anne Marie Gabrielle (Berlin 13 Apr 1887-Brussels 1988); 

m.Ixelles 29 Apr 1908 Cte Renaud de Briey (Brussels 6 Feb 

1880-Brussels 8 Feb 1960) 

 

3d) Edouard (Brussels 13 Aug 1888-k.a.Dixmuiden 8 Jul 1917)  

 

4d) Jeanne (Mons 6 Oct 1889-Angers 5 Dec 1926); m. Oostkamp 

4 Aug 1910 Vcte Pierre de lLa Grandière (Paris 1881-14 Mar 

1947) 

 

5d) Juliette Marie Françoise (Mons 21 Nov 1890-Couterne 18 

Oct 1965); m.Ixelles 24 apr 1911 Robert Marquis de Frotté 

(Falaise 1873-Paris 28 Jul 1953) 

 

6d) Emilie Emma Marie Geneviève (Nice 21 dec 1891-Paris 

1983); m.Ixelles 5 May 1914 Cte Charles de Montalembert 

(Pontivy 12 apr 1885-k.a.Troyes 3 Oct 1918) 
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7d) Gabrielle Septima Marie (Oostkamp 2 Jun 1893-Veneux-les-

Sablons 19 May 1970); m.Paris 26 Jan 1920 Edouard Antoine 

(Ales 10 Apr 1889-19...) 

 

8d) Françoise Octavie Marie (Oostkamp 28 Aug 1897-1990); 

m.Ixelles 1 Jun 1920 Cte Bertrand de Sartiges (Sainr-Chamant 1 

May 1884-Paris 1972) 

 

4c) Marie Henri Adrien Aymard (Brussels 31 May 1849-Ixelles 9 

Feb 1939); m.1st Brussels 22 Jan 1883 Css Marie du Chastel de 

La Howarderie (Brussels 4 Jun 1855-Brussels 1 Mar 1892); m.2d 

Brussels 22 aug 1911 Jacqueline Worbert Gfu von Wassenaer 

Starrenburg (Almelo, Netherlands 8 May 1853-Ixelles 5 aug 

1930)  

 

1d) Marie Louise (Brussels 20Jun 1884-Brussels 19 Aug 1884) 

 

2d) Marie-Thérèse Aymardine Albertine Barbe Ghislaine 

(Braine-le-Château, Belgium 13 Jul 1885-Kraainem, Belgium 3 

Oct 1975); m.Brussels 12 Jul 1904 Cte Philippe de Brouchoven 

de Bergeÿck (Beveren-Waes 5 apr 1877-Braine-le-Château 21 

Oct 1929) 

 

3df) Berthe Marie Caroline Louise Camille Gabrielle Ghislaine 

Barbe (Braine-le-Château 25 aug 1886-Bruges 19...) 

 

4d) Gabrielle Ghislaine Marie Hentiette Barbe (Brussels 9 Feb 

1888-Presles 1978); m.Brussels 22 May 1912 Cte Jacques 

d'Oultremont (Ixelles 26 Jan 1879-Presles 4 Mar 1946) 

 

5d) Marguerite Marie Louise Barbe Ghislaine (Braine-le-Château 

2 Nov 1889-London 14 Oct 1968); m.Braine-le-Château 1920 

Ralph Morton Mansel-Pleydell (Branston 17 May 1895-London 

11 Apr 1932) 
 

6d) Conrad Marie Joseph Gaspard Melchior Balthazar Ghislain 

(Braine-le-Château 11 Apr 1891-Brussels 20 Jan 1919 Bss 

Yvonne Snoy (Brussels 1 Apr 1891-Brussels 27 Jan 1976) 
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1e) Marie-Caroline Ghislaine Yvonne (Brussels 4 Mar 1920-

Brussels 1985) 

 

2e) Claude Marie Guillemine Yvonne Ghislaine (b.Brussels 14 

Oct 1921); m.1st Moulbaix (civ) 25 Aug 1953 (rel) 27 aug 1953 

Jack Bruce Walker (Ussery, Arkansas 24 Jul 1897-Walnut Creek, 

California 29 Dec 1967); m.2d Carmel, California 1971 William 

Franklin Ward (b.Berkeley, California 1915) 

 

3e) Aymard Henri Conrard Jacques Marie Ghislain (b.Brussels 

25 Apr 1923); m.(civ) Grez-Doiceau 5 Jul 1949 (rel) Doiceau 14 

Jul 1949 Vcts Nadine de Spoelberch (b.Grez-Doiceau 19 Oct 

1922) 

 

1f) Diane Isabelle Conrardine Berbe Marie Ghislaine (b.Grez-

Doiceau 27 Apr 1950); m.Moulbaix 1975 Jakob Gf von Moÿ de 

Sons (b.Tagersheim 1947) 

 

2f) Yves Thierry Aymard Marie Ghislain (b.Grez-Doiceau 6 Jul 

1951); m.Massenhove 1976 Mireille de Decker (b.Lier, Belgium 

1955)  

 

1g) François (b.Antwerp 1978) 

 

2g) Eveline (b.Antwerp 1980) 

  

3g) Guillaume (b.Ottignies 1988) 

 

3f) Eléonore Marguerite Géraldine Marie Ghislaine (b.Grez-

Doiceau 13 sep 1952); m.Michel Roche  

 

4f) Colienne Claude Christiane Marie Ghislaine (b.Grez-Doiceau 

16 Mar 1956) 
 

5f) Barbara Edouardine Paule Marie Ghislaine (b.Ath 30 May 

1957);  

m.Moulbaix 15 Sep 1984 Srefan Ladislas Pr von Lobkowicz 

(b.Louvaine 29 Jul 1957)  
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6f) Rodolphe Albert Marie Magdeleine Ghislain (b.Moulbaix 10 

apr 1961); m.Brussels 1990 Helene Hambye  

 

1g) Eugènie (b.Brussels 1991)  

 

2g) Louis (b.Ixelles 1993) 

 

7f) Régine Roberte Diane Marie Ghislaine (b.Ath 16 Sep 1963); 

m.Paul Pr de Merode (b.Rixensart 8 May 1956) 

 

4e) Béatrice Marie Thérese Ferdinande Yvonne Ghislaine 

(b.Melsbroeck 19 Jul 1924); m.Moulbaix (civ) 2 Aug 1952 (rel) 4 

Aug 1952 Colin Broun-Lindsay (Cadogan 4 Nov 1926-

Edinburgh 1989)  

 

5e) Edouard-Adrien Gabriel Charles Conrard Ghislain Marie 

(b.Woluwé-Saint-Pierre 14 dec 1929); m.Geet-Betz, Belgium 

(civ) 12 May 1959 (rel) 16 May 1959 Françoise de Ryckman de 

Betz (Namur 14 Oct 1929-Gavere, Belgium 1983) 

 

1f) Réginald Jean Gaspard Melchior Marie Ghislaine (b.Uccle 5 

Jan 1960); m.Lisbon 1989 Maria Madalena Guedes de Cabral 

Courinha Vassalo (b.Torres Novas, Portugal 1963)  

 

2f) Nathalie Georgine Berthe Florence Marie Ghislaine (b.Uccle 

23 Feb 1961); m.Chaumont-Gistoux, Belgium 1987 Cte Thierry 

du Parc Locmaria (b.Louvaine 1961)  

 

3f) Anne-Caroline Marthe Andrée Marie Ghislaine (b.Hasselt 29 

Jan 1962); m.De Pinte, Belgium 1986 Bart Serruys (b.Ghent 

1959)  

 

4f) Mélanie Albertine Claidine Marie Ghislaine (b.Huy 18 Feb 

1965); m.Geet-Betz 1993 Cristophe Gailly de Taurines 

(b.NewYork 1964)  
 

5f) Florence Béatrice Albertine Marie Ghislaine (b.Ghent 20 Jun 

1968); m.Geebets 1992 Patrick de Halleurx (b.Ixelles 1964)  
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5c) Marie Hippolyte Adrien Ludovic (Brussels 17 Nov 1850-

Brussels 9 Dec 1937); m.Brussels 30 Jan 1878 Georgine de 

Rouillé (Brussels 13 Mar 1859-Brussels 28 Feb 1926) 

 

1d) Louis (Ormeignies 15 May 1879-Brussels 3 Apr 1880) 

 

2d) Marie Gabrielle Raphaëlle (Brussels 12 Feb 1882-Uccle 3 

Aug 1966); m.Watermael-Boitsfort 20 Jan 1908 Cte Jacques de 

Lichtervelde (Vienna 11 Oct 1878-London 6 Apr 1916) 

 

3d) Gabrielle Charlotte Josèphe Emma Marie (Brussels 27 Jan 

1884-Munich 29 Mar 1921); m.Watermael-Boitsfort 21 Nov 

1906 Carl Gf Des Enffans d'Avernas (Freybühel, Styria 16 Jan 

1877-Schönberg 24 Dec 1966) 

 

4d) Jean (Brussels 21 Jan 1887-Lausanne 23 Jun 1913) 

 

5d) Georges Marie Joseph Louis Ghislain (Ormeognies 20 Jul 

1890-Ixelles 16 Dec 1944); m.1st Saint-Gervais-la-Foret 25 Jun 

1916 Gaetane van de Werve d'Immerseel (Pulle 21 Jun 1895-

Guines 28 Jul 1917); m.2d Ghent 5 Feb 1920 Css Elizabeth de 

Bousies (Ghent 20 Dec 1892-Woluwé-Saint-Pierre 1 Jul 1958) 

 

1e) Jean Albert Hippolyte Charles Wolfgang Marie Ghislain 

(Guines 27 Mar 1917-Brussels 1990); m.1st Pepinster (civ) 4 

May 1942 (rel) 5 May 1942 Jeanne Lejeune de Schiervel 

(Pepinster (Pepinster 28 Oct 1918-d. in concentration camp at 

Ravensbrück 3 Feb 1945); m.2d Linkebeek 19 Jul 1947 Css 

Arlette d'Oultremont (b.Ghent 28 Aug 1922) 

 

1f) Gaëtane Charlotte Camille Marie Joséfine Ghislaine 

(b.Düsseldorf 7 Mar 1943); m.Watermael-Boitsfort 15 sep 1969 

Jacques Thielemans (Uccle 17 Feb 1940) 

 

2f) Lancelot Xavier Gaëtan Hippolyte Marie Charbel 

(b.Louvaine 6 Jul 1953); m.Lombise 1984 Css Nathalie 

d'Oultremont (b.Elizabethville, Belgian Congo1961) 
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1g) Hippolyte (b.Manila 1985) 

 

2g) Philippine (b.Manila 1986) 

 

3g) Gaspar (b.Manila 1990) 

 

1g) Sebastian (b.London 1981) 

 

2g) Gregory (b.Los Angeles 1983)  

 

3g) Derek (b.Lisbon 1986)  

 

4g) Edouard (b.London 1989) 

 

4f) Cédric Henri Marie Françoise (b.Madrid 13 Feb 1957) 

 

5f) Gaël Marie Michel Pierre (b.Madrid 19 Feb 1959) 

 

6f) Wauthier Marie Roland Benoit (b.Khartoum 18 Jan 1961) 

 

2e) Bénedicte Georgine Baudoin Marie Ghislaine (b.Watermael-

Boitsfort 8 Feb 1921); m.Watermael-Boitsfort 7 Sep 1942 Baron 

Albert Kervyn de Lettenhove  

(b.Ixelles 8 Apr 1917) 

 

3e) Hubert Luc Pierre Baudoin Marie Ghislain (Watermael-

Boitsfort 22 Jan 1922- k.a.Hulst 17 Sep 1944) 

 

4e) Michel Alfred Isabelle Marie Ghislain Cte d'Ursel de 

Bousies, adopted by Ghislaine Gfn von Marchant u.Ansembourg, 

née Css de Bousies (Hansbeke 6 Sep 1924-Brussels 2 Oct 1989); 

m.(civ) Brussels (rel) Notre Dame de la Cambre 27 Oct 1951 

Ferdinanda Diana (Rome 25 Nov 1928-Hex 3 apr 1997)  

 

1f) Ghislain Marie Pascale Hyppolite Pie (b.Louvaine 13 aug 

1952); m.Xhos, Belgium 1988 Bss Stephanie Snoy 

(b.SanFrancisco 1965) 
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1g) Joseph (b.Uccle 1989) 

 

2g) Claire (b.Uccle 1991) 

 

3g) Alix (b.1996) 

 

2f) Hubert Marie Elisabeth Alfred Pius (b.Louvaine 26 Aug 

1953); m.Ixelles 1977 Css Philippine de Liedekerke  

 

1g) Loic (b.Rio de Janeiro 1979) 

 

2g) Laetitia (b.Rio de Janeiro 1981)  

 

3f) Amaury Albert Marie Adèle Pie (Louvaine 2 May 1955-Hex 

27 aug 1955) 

 

4f) Augustin Marie André Noël Pie (b.Elizabethville, Belgian 

Congo 5 apr 1957); m.Jeneret 1983 Bss Marie Greindli (b.Aye 

1956) 

 

1g) Isabelle (b.Uccle 1984) 

 

2g) Alfred (b.Woluwé 1986) 

 

5f) Barbara Marie Anne Jeanne Pia (b.Elizabethville, Belgian 

Congo 8 Aug 1958); m.chäteau d'Hex 1980 Cte Louis Jean de 

Nicolay (b.Mans 1949) 
 

6f) Bénédicte Jeanne Marie Epiphanie (b.Louvaine 6 Jan 1962); 

m.Heers 1991 Cte Thierry de Hemricourt de Grunne (b.Rocourt 

1959) 

 

7f) Françoise-Albert Marie Paul (b.Louvaine 7 Aug 1963); 

m.Wavre 1990 Diana Visart de Bocarme (b.Ottignies 1960) 

 

1g) Virginie (b.Uccle 1992) 

5e) Noëlle Anne Jeanne Marie Ghislaine (b.Watermael-Boitsfort 

4 Oct 1927); m.Ixelles 3 Mar 1956 George Nève de Mévergnies 

(Lukuni, Congo 7 Aug 1927-Braine-le-Château, Belgium 1996) 
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6d) Pierre Aymard Marie Ghislain Corneille (Watermael-

Boitsfort 24 Nov 1892-Brussels 18 Oct 1926); m.Brussels 28 Jan 

1920 Jacqueline de Neverlée (Paris 23 Mar 1884-Wezembeek-

Oppem 21 Jan 1971) 

 

1e) Odette Marie Simonne (Grez-Doiceau 19 apr 1921-Woluwé-

Saint-Lambert 25 Aug 1997) 

 

7d) Isabelle Antoinette Caroline Ghislaine Marie (Watermael-

Boitsfort 28 Feb 1897-Vers L'Eglise, Switzerland 28 May 1971) 

 

6c) Marie Emilie (Brussels 14 Feb 1853-Wiesbaden 16 Jul 

1902); m.Brussels 26 Feb 1876 Vcte Charles de Spoelberch 

(Brussels 1836-Royat, France 4 Jul 1907) 

 

7c) Marie Joachim Auguste (Brussels 9 Feb 1857-Brussels 26 

aug 1916); m.Brussels 23 Jan 1883 Emma de Rouillé (Brussels 

27 Jul 1860-Brussels 7 Oct 1947) 

 

1d) Albert (Brussels 8 Aug 1885-Ormeignies 3 Dec 1885) 

 

2d) Louise Marie Joséphine Juliette Anne (Dongelberg 10 Sep 

1886-Saint-Gilles 12 May 1956); m.Brussels 2 Feb 1926 Vcte 

Georges Joseph d'Hennezel (Lyon 12 Apr 1879-Saint-Gilles 28 

Feb 1962) 

 

3d) Hélène (b.and d.Brussels 1888) 

 

4d) Elisabeth Marie Joséphine Louise Georgine Charlotte 

(Sempst 12 Aug 1889-Saulieres, France 26 May 1974); 

m.Brussels 4 Feb 1920 Richard du Pré de Saint-Maur (Saint-

Perusse, France 3 Jun 1891-Saulieres 1973) 

 

5d) Marthe Marie Joséphine Louise Css d'Ursel de Rouillé, 

adopted by Edouard Cte de Rouillé (Brussels 20 Mar 1891-

Boussu-en-Fagne, Belgium 19 Dec 1973); m.Brussels 28 May 

1921 Cte Charles Hennequin de Villermont (Bouss-en-Fagne 

1890-Bouss-en-Fagne 19 May 1969) 
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6d) Yvonne (Brussels 20 Dec 1892-Brussels 24 apr 1893) 

 

7d) Antoine Aymard Louis Marie Joseph Adhémar (Brussels 23 

Jan 1896-k.a.Biriatou 24 Dec 1943); m.1ste Singapore 17 Mar 

1920 Jeanne Thibault (Buzacy, France 12 Apr 1895-Saigon 9 Jan 

1923); m.2d Jurbise 8 Apr 1929 Marguerite de La Barre 

d'Erquelinnes (Buizingen 11 May 1895-Namur 1988) 

 

1e) Monique Marie Emma Suzanne (b.Kuala-Simpang, Sumatra 

5 Feb 1921); m.Parranquet, France 13 Feb 1952 Gaston Defrene 

(b.Godinne 1 Mar 1910) 

 

2e) Molly Elisabeth Marie Emma (b.Cannes 20 Apr 1922); 

m.Fort Worth, Texas 31 Dec 1947 James Mitchell Sinex (b.Fort 

Worth 17 Jan 1921) 

 

3e) Serge Marie Joseph Edouard (Saigon 3 Jan 1923-1995); 

m.Ixelles 18 Dec 1952 Michelle de Foestraets (b.Barveux-

Condroz 23 Oct 1929) 

 

1f) Antoine Roger François Xavier Marie Ghislain (b.Ixelles 23 

Nov 1953); m.Vcts Anne-Victoire de La Tour Demeyne du Jonca 

(b.Nov 1958) 

 

1g) Thibaut (b.Jun 1980) 

 

2g) Amaury (b.24 Apr 1982) 

 

3g) Anne-Maïlys (b.20 May 1985) 

 

4g) Adeline (b.May 1986) 

 

2f) Renaud Didier Roger Marie Ghislain (b.Ixelles 22 Jan 1955) 

 

3f) Chantal Béatrice Geneviève Jeanne Marie Ghislaine (b.Ixelles 

24 Jan 1957); m.Zemst 1980 Baron Tanguy de Villenfagne de 

Vogelsanck (b.Hasselt 1955  
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4e) Didier Marie Joseph Robert Ghislain (b.Uccle 4 Apr 1931); 

m.Lourdes 8 Feb 1958 Geneviève Jacottet (b.Lisse-sur-Tarn 1 

Dec 1933)  

 

1f) Imbert (Humbert) Marie Joseph François Ghislain 

(b.Luxemburg 25 May 1958) 

 

2f) Ariane Marie Jacqueline Thérèse Ghislaine (b.Phnom Penh 6 

Sep 1959); m.Port Mac Quarie, Australia 1990 Paul Brose 

 

3f) Benoit Tanguy MarieGhislain (b.Phnom Penh 10 Oct 1961); 

m.Lives-sur-Meuse 1991 Pascale Lecoq  

 

4f) Véronique Colette Antoinette Marie Ghislaine (b.Phnom 

Penh 20 Feb 1964)  

 

5f) Manuella Theodora Françoise Marie Joséphe Ghislaine 

(b.Phnom Penh 27 Sep 1967) 

 

5e) Géry Marie Joseph François Ghislain (b.Uccle 10 May 1933); 

m.Munich 21 May 1959 Elisabeth von Steinling zu Boden und 

Steinling (b.Sünching 11 Feb 1935) 

 

1f) Olivier Frédéric Pie Marie Joseph Ghislain (b.Etterbeek 4 

Mar 1960) 

 

2f) Dominique Eliane Marie Ghislaine (b.Namur 11 Jun 1961); 

m.Maizeret 1984 Cte François Cornet d'Elzius (b.Brussels 1958) 

 

3f) Arnaud Marie François Ghislain Pie (b.Namur 25 Jul 1963); 

m.Oriane de Biolley  

 

1g) Martin 

 

2g) Gary (b.Aug 1998) 

 

4f) Ingrid Marie Monique Pie (b.Namur 10 Oct 1965) 
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5f) Muriel Marie Pie Ghislaine (b.Namur 31 Dec 1966) 

6e) Baudoin Marie Joseph Henri Ghislain (bUccle 18 Nov 1934); 

m.Sorinnes (civ) 25 May 1962 (rel) 26 May 1962 Bss Anna de 

Villenfagne de Sorinnes (b.Polleur 25 May 1938)  

 

1f) Eric Jacques Joseph Marie Ghislaine (b.Namur 23 Mar 1963); 

m.Isabelle Duliere  

 

1g) Amélie (b.1989) 

 

2g) Eloïse (b.1993) 

 

3g) Mathilde (b.1995)  

 

2f) Geneviève Marie Ghislaine (b.Namur 19 Jun 1965) 

 

7e) Claudine Marie Joséphine Emilie Jacqueline (b.Namur 11 

Mar 1940); m.Maizeret (civ) 23 Jun 1962 (rel) 7 Jul 1962 Cte 

Claude de Lannoy (b.Etterbeek 7 May 1932) 

 

8d) François Marie Joseph Hippolyte Louis (b.Zempst, Belgium 

2 Feb 1899) 

 

9d) Madeleine Marie Joséphine Henriette (Zempst 17 Aug 1901-

Presles 1994); m.Zempst (civ) 3 Nov 1933 (rel) 4 Nov 1933 Cte 

Paul d'Oultremont (Ixelles 27 May 1882-Saint-Josse-ten-Noode 5 

Jan 1939) 

 

10d) Marie-Henriette Louise Joséphine (Brussels 18 Mar 1904-

Ghent 24 Apr 1953) 

 

11d) Jacques Joseph Marie Adrien (Zempst 26 Sep 1905-

k.a.Duisburg 7 Aug 1942) 

 

12d) Etienne (Brussels 15 Mar 1909-Zempst 1 Jul 1910) 

4b) Conrad (10 Aug 1813-18 Jan 1854) 

5b) Marie Auguste (Brussels 8 Feb 1815-Hingene 19 Jul 1878); 

m.Paris 15 May 1860 Marie de Croix (Paris 17 Mar 1836 

Brussels 27 Jul 1910) 
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1c) Amélie (Brussels 8 May 1861-Brussels 6 Apr 1930) 

 

2c) Charlotte (Paris 16 May 1862-Brussels 6 Mar 1866) 

 

3c) Conrad (Brussels 28 Dec 1863-Brussels 5 Mar 1866) 

 

4c) Ernest (Brussels 26 May 1866-Luluabourg, Belgian Congo 9 

Jan 1892)  

 

5c) Joseph Marie Adrien (Brussels 17 Jan 1868-Durbuy 5 Aug 

1933); m.Paris (civ) 1 May 1900 (rel) 2 May 1900 Henriette de 

Dreux-Brézé (Paris 9 Jan 1880-Brussels 4 Sep 1970) 
 

1d) Ernest Marie Pierre Auguste (Brussels 25 May 1901-Brussels 

18 Nov 1969); m.Oostmalle 19 Aug 1924 Css Claire de Renesse 

(Brussels 26 Sep 1899-Brussels 1970) 

 

1e) Adrien Marie Henri Maximilien Bernard François Ghislain 

(b.Etterbeek 10 Jul 1926); m.Antwerp (civ) 1 Mar 1955 (rel) 12 

Mar 1955 Christiane della Faille de Leverghem (b.Ekeren 16 Oct 

1930) 

  

1f) Marc Ernest Jean Ghislain (b.Leopoldville, Congo 30 May 

1956) 

 

2f) Ivan Marie Claire Alexandre (b.Leopoldville 14 Jul 1958) 

 

3f) Tanguy Simon Marie Monique (b.Etterbeek 11 Jan 1962); 

m.Catherine de Béthune-Hesdigneul (b.Jemappes 1 Jul 1971) 

 

1g) Henriette (b.18 Dec 1995) 

 

4f) Jean-Michel Marie Adolphe (b.Brussels 2 Nov 1963) 

 

2e) Daniel Bernard Auguste Adrien Godelieve Joseph François 

Marie Ghislain (b.Etterbeek 1 Oct 1928); m.Woluwé-Saint-Pierre 

(civ) 22 Jan 1949 (rel) 24 Feb 1949 Eliane Dedyn (Paris 14 Apr 

1927-Woluwé 1990)  
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1f) Patrick Ernest Simone Alfred Marie Ghislain (b.Ixelles 2 Oct 

1949); m.Schaerbeek 1972 Beatrice van der Straten Waillet 

(b.Westmeerbeek 1947) 

 

1g) Jessika (b.Etterbeek 1973) 

 

2g) David (b.Etterbeek 1975)  

 

3g) John (b.Namur 1976)  

 

4g) Coralie (b.Brecht 1976)  

 

5g) Magali (b.Namur 1982)  

 

6g) Michael (b.Namur 1983)  

 

7g) Brieuc (b.Namur 1986)  

 

8g) Corentin (b.Namur 1989) 

 

2f) Kathleen Isabelle Andrée Marie Claire Simone Ghislaine 

(b.Ixelles 11 Jul 1953); m.Brussels 1977 François Renard 

(b.Dombasle-sur-Meurthe 1944)  

 

3f) Olivier Adrien Claude Marie Ghislain Pierre (b.Uccle 16 Dec 

1956); m.Auderghem 1981 Viviane Dallemagne (b.Liege 1959) 

 

1g) Nathalie (b.Uccle 1984)  

 

2g) Laetitia (b.Uccle 1985)  

 

3g) Coriane (b.Brussels 1988)  

 

4f) Anita Nadine Ferdinand Isabelle Marie Ghislaine (b.Uccle 19 

Apr 1959); m.Baron Alec Gendebien 

  

3e) Isabelle Marie Aline Jeanne Josèphe Nocole Ghislaine 

(b.Etterbeek 6 Dec 1931); m.Durbuy (div) 29 aug 1959 (rel) 5 

Sep 1959 Adolphe Malevez (b.St.Servais 18 Dec 1931) 
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4e) Pierre Antoine Frédéric François Marie Joseph Ghislain 

(b.Etterbeek 13 aug 1936); m.Nocole Schmidt  

 

2d) Aline Marie Josèphe (Brussels 14 Jul 1902-Woluwé-Saint-

Lambert 26 Dec 1995); m.Brussels 27 aug 1938 Vcte Roger le 

Sergeant d'Hendecourt (Rhisnes 24 Aug 1882-Woluwé-Saint-

Pierre 20 Mar 1962) 

 

3d) Charlotte Marie Henriette (Brussels 16 Oct 1903-Brussels 

1971); m.Durbuy 2 aug 1927 Cte Hervé d'Oultremont (Brussels 

13 Jul 1901-Brussels 1972) 

 

4d) Emmanuel (Brussels 20 Nov 1905-Spa 7 Jul 1908) 

5d) Simon Marie Aymard Emmanuel (Brussels 21 Oct 1908-

Brussels 1993) 

 

6d) Claude Marie Antoinette Théodule Sophie (Brussels 18 Jan 

1911-Etterbeek 11 Aug 1938); m.Durbuy (civ) 19 Aug 1935 (rel) 

20 aug 1935 Cte Eugène de Bethune-Hesdigneul (Flostoy 12 Aug 

1910-Renaix 10 Dec 1965- 

 

7d) Ferdinand Marie (b.Brussels 23 May 1913); m.Brussels (civ) 

9 Jun 1942 (rel) 10 Jun 1942 Monique de Kerckhove d'Exaerde 

Borluut (b.Wuustwezel 24 Sep 1916) 

 

1e) Claude Henri Robert Marie Ghislaine (Louvain 26 Sep 1946-

Louvain 30 Sep 1946) 

 

2e) Henriette Marie Claire Erneste Ghislaine Colette (b.Louvain 

26 Oct 1947); m.Grobbendonk 1986 Cedric Agie de Selsaeten 

(b.Etterbeek 1945) 

 

3e) Françoise Charlotte Fernade Marie Ghislaine (b.Louvain 11 

Jan 1949); m.Grobbendonk 5 Sep 1970 François Emanuel de 

Neve de Roden (b.Etterbeek 16 Dec 1944) 

 

4e) Thierry Simon Marie Ghislain Gwendoline (b.Louvain 18 

Dec 1950); m.Wortegem-Petegem 1981 Isabelle van den Hecke 

(b.Uccle 1956) 
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1f) Alexandre (b.Uccle 1982) 

 

2f) Rodolphe (b.Uccle 1983) 

 

3f) Maximilien (b.Uccle 1986) 
 

4f) Vinciane (b.Uccle 1988) 

 

5f) Constantin (b.Uccle 1990) 

 

6f) Laurenzo (b.Brussels 1993) 

 

5e) Ghislain Marie Elie Thierry (b.Louvain 14 May 1952) 

 

6e) Michèle Cécile Théoduline Marie Ghislaine (b.Louvain 23 

Apr 1954); m.Didier de Neve de Roden 

 

8d) Anne-Marie Josèphe Ernest Aline Françoise (Durbuy 19 Mar 

1916-Villard-de-Lans 10 May 1946) 

 

9d) Marie Elizabeth Jeanne Simone Françoise Charlotte 

(b.Durbuy 7 Sep 1918) 

 

10d) Théodule-François Louis Marie (Durbuy 7 Jun 1922-

Durbuy 1973); m.Watermael-Boitsfort (civ) 23 Oct 1956 (rel) 24 

Oct 1956 Marie-Antoinette de Bus de Warnaffe (b.Etterbeek 20 

Nov 1930) 

 

6c) Marie Louise Antoinette (Brussels 4 Sep 1870-Woluwé-

Saint-Pierre 9 sep 1939) 

 

7c) Eléonore Léonie Marie Thérèse (Brussels 9 Oct 1876-château 

d'Epoisses 31 Jan 1964); m.Brussels 24 Jan 1906 Henri Cte de 

Pechpeyrou-Comminges de Guitaut (Varennes-Changy 7 Jan 

1876-chateau d'Epoisses 9 Dec 1946) 

 

3a) Henriette Amélie Ferdinandine (31 Dec 1782-3 Apr 1849); 

m.26 Feb 1805 Jean Antoine Claude Adrien Marquis de Mun 

(d.24 Apr 1843) 
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Tot hier deze informatie over de  familie "van Ursel". 

 

 Van Parys August  

 

Ursel 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 


