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Aanvraagdossier JM Van der Elst – Steenokkerzeel 

Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 004 P 

 

Generatie 1 

Volkomen bewijs van verdere afstamming via: 

• RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1129, folio 30, dd. 21 maart 1522. 

 

I. LAUREYS VAN DER ELST, geb. ca 1460, q
d
 1535, meisenier 13 december 1525 

1
, (zv.  

Hendrik), tr. MARGARETA VAN DEN BROECK, geb. ca 1462, q
d
 1522. 

 

 
Dbethoent vanden meysenyescape 

Laureys van der Elst 

    Item Laureys van der Elst soen wijlen henricx van der 

 Elst met  laureyse ende paeschier blanckaert 

 meysenyemanne dat hij es Een vry meysenyeman 

 van grymbergen etc vt in forma Actum xiii
a
 

 decembry anno xv
c
 ende xxv 

 

van wie: (cit 1522)  

 

1. Heylwighe ° ca 1486.  

x Philips Vercammen (cit 1522), (zv. Peeter) 
2
. 

 

2. Maria  ° ca 1488. 

x Claes van der Elst (cit 1522). 

 

3. Margareta ° ca 1490. 

4. Hendrik, volgt II. 

 

Zoals reeds vermeld in vorig aanvraagdossier (MSR004O), konden meiseniers slechts gevonnist 

worden voor de eigen schepenbank. Ter illustratie volgend dramatisch verhaal uit het dagelijkse 

leven van begin 16
e
 eeuw. Het betreft een schijnbaar banale ruzie tussen Laureys van der Elst 

en een jongeman uit Brussegem. Deze ruzie zou leiden tot de dood van de jongen, want 

nauwelijks enkele weken na de feiten bezweek deze aan zijn verwondingen. Hierna volgt een 

verkorte versie van het feitenrelaas zoals het, door drossaard Engelbert van Oyenbrugge, werd 

opgetekend in de remissiebrief (genadebrief) van Laureys a° 1525 
3
.  

                                                           
1
 RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1129, folio 91v°,  -S: Laureys en Passchier Blanckaert. 

2
 RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1130, folio 10, dd. 1 juni 1530. 

3
 RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1129, folio 91, dd. 30 december 1525. 
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"hoe dat hij (Laureys) onlancx leden wel bij dranck zijnde sekere questie ende geschil hadde 

gehadt tot ossele omtrent de kerckhove tegen een jongen geheeten Gielys de Neeve die een 

wint of haeswinde hadde bij hem gaende In een laessche ende dat hij (Laureys) desleve laessche 

onstucken sneet seggende totten selven gielyse de Neeve 'ghij boefken ghij hem dien hont 

gestolen' ende alsoe tegen malcanderen arguererende ende woorden crijgende hadde hij 

(Laureys) den voergenoempde Gielys met eene opstekere gesteken ende daerna desselfs Gielys 

pycke genomen ende den selven Gielyse daer mede geslagen op zijn hooft.  

Ende dat de voergenoempde Gielyse daer na noch een sekeren tijt hadde achter straten gegaen, 

sonder de quetsueren gemeestert oft gecureert te hebben ende alsoe daer na gecomen van 

leevende live ter doot sonder sijn vader oft moeder noch oick zijn prochiaen In zijn dootbedde te 

kennen gegeven te hebben van enigen quetsueren die hem den voergenoempde suppliant 

gegeven soude hebben mogen gehadt..". 

 

Laureys had dus die dag meer gedronken dan goed voor hem was. Hij laveerde te Ossel in de 

omgeving van het kerkhof toen hij een jongen opmerkte met een hazewind aan de leiband. 

Waarschijnlijk was Gielys de Neve een knecht van het kasteel en mocht hij met de mooie hond 

van zijn meester gaan wandelen. Toen de dronken Laureys de jongeman met dat 'rijkemensen-

dier' zag werd hij nijdig. Hij sneed de leiband door en verweet Gielys dat hij de hond gestolen 

had. Deze liet zich dergelijke zaken niet welgevallen en er ontstond een fikse woordenwisseling, 

tot Laureys met zijn mes de jongen verwondde. Hij nam daarna diens stok en sloeg hem ermee 

op het hoofd. Gielys durfde echter tegen niemand zeggen wat er was gebeurd en was blijven 

lopen met zijn kwetsuren zonder deze te laten verzorgen, met fatale afloop. Zelfs op zijn 

doodsbed had hij er tegen de pastoor met geen woord over gerept. Blijkbaar is de waarheid 

toch aan het licht gekomen, want Laureys werd verplicht tot het betalen van een 'zoeninge' 

(zoengeld). Aangezien hij een meisenier was en omdat 'hij altijt van goede namen ende famen 

geweest is' schold de landheer hem daarna alle schuld kwijt en herstelde hem in zijn eer. 

 

Uit analyse van meer dan 300 remissiebrieven blijkt dat de meiseniers voor zware misdrijven, 

naar onze maatstaf, licht bestraft werden. Wel moeten we rekening houden met de tijds-

periode waarin dit alles zich afspeelde. De remissiebrieven zijn ook een onrechtstreekse bron 

voor het meiseniersregister. 

 

Generatie 2 

Volkomen bewijs van verdere afstamming via: 

• RA Leuven, schepengriffie Merchtem, 5453, folio 33, dd. 17 januari 1559. 

• AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, leenboek Brussegem (Nassau) a° 1543, 

Leenverhef dd. 9 maart 1548, 25 mei 1560, 1 februari 1599 en 15 maart 1630. 

 

II. HENDRIK VAN DER ELST, geb. ca 1492, q
d
 1559, tr. JOANNA DE PAUW, geb. ca 1494,  

† na 1559. 

van wie: (cit. 1559) 

 

1. Maria, volgt III. 
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Generatie 3 

Volkomen bewijs van verdere afstamming via: 

• RA Leuven, schepengriffie Merchtem, 5453, folio 33, dd. 17 januari 1559. 

 

III. MARIA VAN DER ELST, geb. ca 1518, q
d
 1559, tr. WILLEM DE KEMPENEER,  

geb. ca 1515, † na 1586, (zv. Gielis). 

van wie: 

1. Joanna, volgt IV. 

2. Anna ° ca 1544. 

x Willem Luypaert (zv. Mr Jan). 

 

Generatie 4 

Volkomen bewijs van verdere afstamming via: 

• RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1144, folio 106, 2 oktober 1625; 

• RA Leuven, schepengriffie Brussegem 1146, folio 70, 15 november 1625; 

• RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1147, folio 40, 1 oktober 1628. 

 

IV. JOANNA DE KEMPENEER, geb. ca 1542, † Brussel 25 februari 1625, tr. [1] (Brussel St  

Goedele 23 september 1565), JAN VAN COUWENBERGHE, ge. ca 1540, q
d
 1585, tr. [2] HENDRIK 

VAN DEN DIJCKE, geb. ca 1536, † 

Brussel 12 juni 1623, (zv. Andreas 

en Catharina de Ridder)
 4

. Joanna is 

samen met haar tweede echtgenoot 

begraven in de Dominicanenkerk te Brussel. 

van wie: 

ex 1 

 

1. Anna  ° ca 1566. 

x Nicolaes de Walsche. 

 

2. Margareta, volgt V.  

 

Generatie 5 

Volkomen bewijs van verdere afstamming via: 

• RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1144, folio 106, 2 oktober 1625; 

• RA Leuven, schepengriffie Brussegem 1146, folio 70, 15 november 1625; 

• RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1147, folio 40, 1 oktober 1628. 

 

V. MARGARETA VAN COUWENBERGHE, geb. ca 1568, q
d
 1625, tr. HENDRIK VAN DER  

GUCHT ‘den ouden’, (zv. Gielis) [cit 1599], geb. ca 1565, q
d
 1654. 

van wie: (cit 1625) 

 

1. Jan  ° ca 1590, priester. 

2. Hendrik  ° ca 1593, † Brussegem 4 juli 1623. 

x (Brussegem 27 augustus 1617) 
5
. 

Elisabeth Gielisjans ° ca 1597, † 1622. 

                                                           
4
 José Anne de Molina in Brabantica, VIII(1), pg 180-183. 

5
 tt. Hendrik van der Gucht en Jan Gielisjans. 

de Kempeneer 
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(dv. Jan en Catharina Goossens). 

xx (1622) Catharina van der Elst ° ca 1598. 

(dv. Adriaen en Anna van Calster). 

Zij hertrouwde te Brussegem (7 november 1623) met Pauwel van den Borre en een derde 

maal (ca 1641) met Peeter Fierens, meier van Hamme, Relegem en Bever. 

van wie: 

ex 1 

a. Hendrik ~ Brussegem 17 juli 1618 
6
. 

b. Jan  ~ Brussegem 12 januari 1620 
7
. 

ex 2 

c. Anna  ~ Brussegem 14 februari 1623 
8
. 

 

3. Nicolaes  ° Hamme 12 april 1596 
9
, † Borcht 15 oktober 1661. 

Meisenier (Borcht) 14 maart 1654 
10

. 

Schepen van Over- en Nederheembeek (cit 1641) 
11

. 

Kocht in 1641 samen met zijn echtgenote “eene hoffstadt mette steenen huyse, brouwerije”, 

gelegen in de Bocht, groot 1 dagwand en 20 roeden,”gemeynelijck geheeten ‘den Prince’” 
5
. 

x (ca 1619) Joanna van den Bloke ° ca 1592, † Borcht juni 1658. 

(dv. Nicolaes en Barbara de Mol) 
12

, weduwe Gielis van Mispelteren. 

van wie: 

 

a. Franchoys ° ca 1619, † Grimbergen 19 oktober 1659 (40j). 

Meisenier (Grimbergen) 14 maart 1654 
13

. 

x (Grimbergen 15 februari 1648). 

Maria Willems ~ Brussegem 15 april 1607, † Grimbergen 23 december 1654. 

(dv. Adriaen en Catharina Crockaert), weduwe Jan de Beckere. 

xx (Grimbergen 13 april 1655) Maria van den Eynde.  

Van wie afstamming in Grimbergen uit beide huwelijken. 

 

b. Philippus ° ca 1624, † Grimbergen 3 juli 1669 (45j). 

Meisenier (Grimbergen) 14 maart 1654 
13

. 

x (Grimbergen 16 januari 1650). 

Catharina de Doncker. 

Van wie afstamming in Grimbergen. 

 

c. Gielis  ° ca 1628, † Borcht 4 september 1669. 

Meisenier (Borcht) 14 maart 1654 
13

. 

 

d. Nicolaes ° ca 1632, † Borcht 25 augustus 1669. 

Meisenier (Borcht) 14 maart 1654 
13

. 

                                                           
6
 ss. Hendrik en Margareta van den Dijcke. 

7
 ss. Jan Gielisjans en Maria van der Gucht. 

8
 ss. Michiel van Humbeeck en Anna van Calster. 

9
 ss. Nicolaes – en Joanna Kempeneren. 

10
 -S: Jan en Nicolaes van Praet. 

11
 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3565, goedenisbrief 6 juli 1641. 

12
 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3569, folio 263v°, dd. 10 maart 1626. 

13
 -S: Nicolaes van der Gucht, vader, en Jan van Praet. 



5 

 

x (Grimbergen 18 februari 1659). 

Ludovica de Beckere ~ Grimbergen 19 december 1638. 

    † Borcht 9 september 1669.  

(dv. Jan en Maria Willems). 

Van wie afstamming in Grimbergen. 

 

4. Anna ° ca 1598. 

x Arnold Adriani, Hoogmeier van het land van Asse. 

 

5. Joanna ° ca 1600. 

x (Wolvertem 26 september 1623) 
14

. 

Adriaen Verhasselt. 

van wie: 

 

a. Barbara ~ Wolvertem 4 augustus 1624 
15

. 

b. Adriaen ~ Wolvertem 23 augustus 1627 
16

. 

c. Nicolaes ~ Wolvertem 11 november 1629 
17

. 

d. Ludovicus ~ Wolvertem 16 september 1631. 

e. Jan  ~ Wolvertem 14 mei 1634 
18

. 

 

6. Maria, volgt VI. 

7. Catharina  ° ca 1604. 

x Everaerd Goossens. 

 

8. Marcus ° ca 1607, † Ossel 25 oktober 1676. 

x (Brussegem 6 juli 1631)
 19

, Joanna van Humbeeck ° ca 1609, meisenier 6 februari 1630. 

(dv. Michiel en Jacquemijne van Lathem; kldv Nicolaes van Lathem en Digne Gielisjans). 

van wie: 

 

a. Hendrik ~ Brussegem 23 maart 1632 
20

. 

b. Hendrik ~ Ossel 4 maart 1643 
21

. 

c. Margareta ~ Ossel 20 november 1645 
22

. 

 

9. Philippus ° ca 1610. 

10. Cornelis ° ca 1612. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 tt. Hendrik van der Gucht en Benedictus Verbelen. 
15

 ss. Everaerd Goossens en Barbara van den Bossche. 
16

 ss. Adriaen en Cecilia Verhasselt. 
17

 ss. Nicolaes en Catharina Verhasselt. 
18

 ss. Jan van der Gucht RD en Maria Smets. 
19

 tt. Hendrik van der Gucht en Raphael van Humbeeck. 
20

 ss. Hendrik van der Gucht en Emerentia van Lathem. 
21

 ss. Hendrik van der Gucht en Joanna ‘t Sas. 
22

 ss. Raphael van Humbeeck en Margareta van den Brande. 
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Generatie 6 

VI. MARIA VAN DER GUCHT, geb. ca 1602, † na 1681, tr. (1623), JAN GIELISJANS de  

Jonge 
23

, geb. ca 1600, † Ossel 26 april 1647, (zv. Jan en Catharina Goossens). 

 

Van wie verdere afstamming zie MSR004 O – generatie 6 

                                                           
23

 Met dank aan dhr Marc Gielisjans voor de info mbt de familie Gielisjans. 


