
 

 

GROBBENDONK 

BEKENDEN VAN EN IN GROBBENDONK  

       

Geboren in Grobbendonk 

• Achilles Cools (1949), kunstenaar 

• Bartel Van Riet (1982), natuurwerker, landschapsarchitect en televisiepresentator 

• Cornelius Bellens (-1573), Ascetische schrijver (priorij de Troon) 

• Frans-Ernest Dieltiens (1848-1920), architect 

• Rik Van Looy (1933), wielrenner, tweevoudig wereldkampioen 

• Roger De Breuker (1940-2018), wielrenner, won 2 etappes in de Tour de France 

• Tom Goris (1976), regisseur TV series "Thuis", "Witse", "Flikken", "De Ridder" 

Wonen of woonden in Grobbendonk (elders geboren) 

• August Obbels (pseudoniem Robin Hannelore) (1937), Vlaams schrijver 

• Bart Van Loo (1973), auteur en conferencier 

• Franz Hüger (1827-1899), rijke Antwerpse scheepsmakelaar, bouwde het 

"Goorkasteel" te Bouwel in 1878 

• Gert Fransen (pseudoniem: Gerard François) (1964), striptekenaar 

• Herman Van Springel (1943), wielrenner 

• Hubert Lampo (1920-2006), Vlaams schrijver 

• Jacob Roecx (1480-1527), Ascetische schrijver (priorij de Troon) 

• Jan Storm (1425-1488), Ascetische schrijver, kunstschilder (boeken),Prior v/d priorij 

de Troon 

• Peter Verhoeven (1972), radio- en TV presentator 

• Renaat Veris (1940), kunstenaar 

•  

Met Grobbendonk verbonden Adel 

Huis van Grobbendonck  
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• Sebastiaan van Grobbendonck (1180-x), stamvader, verkreeg de Heerlijkheid 

Grobbendonck begin 13e eeuw 

• Nicolaas van Grobbendonck (x-1246 à 1254), Ridder 

Huis van Wilre  

• Leysa van Grobbendonck, huwde met de Heer van Wilre 

• Willem van Wilre (x-1273), van Schepen van Leuven in 1267, Heer van 

Grobbendonck 

• Hendrik van Wilre (x-1302). Via zijn vrouw verwant aan Hertog Jan I, Burgemeester 

van Leuven, sneuvelde in 1302 in de Guldensporenslag 

Huis van Wesemaele  

• Maria van Wilre, huwde met Gerard van Wesemaele (1270-1348), o.m. Heer van 

Schoten, Merksem, Bergen-op-Zoom 

Huis van Crayenhem (ook Craynhem)  

• Maria van Wesemaele (1330-1390), huwde Jan Van Crayenhem 

• Aart van Crayenhem (ook Arnold genoemd), verkreeg Bouwel en Ouwen, Brabantse 

veldheer 

• Aart II van Crayenhem, Ridder, bouwheer van de priorie de Troon in 1414 als boete 

voor het platbranden van een kerk door zijn vader 

Familie Brant  

• onwettige dochter Aart II van Crayenhem 

• Aart Brant, erft het Huis van Crayenhem in 1437, 

• Aart Brant II 

• zijn broer Huibert (Huybrecht) Brant (x-1508) krijgt Bouwel in 1487 

Familie van Kleef (Cleves)  

• Margaretha Brant, heeft een relatie met Philip van Kleef, die in 1509 in bezit komt van 

o.m. Grobbendonck 

Familie van de Jauche de Mastaing  

• Amelberge van Kleef, huwde Andries (André) de Jauche de Mastaing 

• Philippe van Jauche de Mastaing verkoopt o.m. Grobbendonck aan Erasmus Schetz in 

1545 

Huis Ursel, oorspronkelijk ook bekend onder de familienaam Schetz  

• Erasmus Schetz (1476-1550), handelaar Antwerpen kocht de heerlijkheid 

Grobbendonck in 1545 

• Gaspard Schetz (1513-1580), handelaar, maarschalk van Brabant, werd in 1560 

algemeen schatbewaarder der Nederlanden 

• Lancelot Schetz (1550-1619), burgemeester van Brussel 
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• Jan Karel Schetz (1552-1590) kanselier van de Orde van het Gulden Vlies 

• Conrad Schetz (1553-1632), liet zich adopteren door zijn tante Barbara van Ursel en 

nam haar naam aan 

• Anthonie Schetz (1564-1641), baron (vanaf 1637 graaf) van Grobbendonck, 

gouverneur van 's-Hertogenbosch en Leuven tijdens Tachtigjarige Oorlog 

• Ignaas August Schetz van Grobbendonck (1625-1680), Bisschop van Namen (1669-

1679) en van Gent (1679-1680) 

• Conrard van Ursel (1592-1659) zoon van Conrad Schetz werd in 1638 verheven tot 

Rijksgraaf 

• Conrad Albert van Ursel (1665-1738), gouverneur van Namen, tot 1e hertog van Ursel 

(1716) en van Hoboken (1717) 

• Karel van Ursel (1717-1775), 2e Hertog, was Oostenrijks luitenant-veldmaarschalk en 

militair gouverneur van Brussel 

• Wolfgang Willem van Ursel (1750-1804), 3e Hertog, speelde een rol in de Brabantse 

Omwenteling 

• Charles-Joseph d'Ursel (1777-1860), 4e Hertog, minister in het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden en later senator in België, stamvader van alle huidige D'Ursels 

• Léon d'Ursel (1805-1878), 5e Hertog, senator 

• Joseph d'Ursel (1848-1903), 6e Hertog, senator 

• Robert d'Ursel (1873-1955), 7e Hertog, senator 

• Henri d'Ursel (1900-1974), 8e Hertog 

• Antonin d'Ursel (1925-1989), 9e Hertog 

• Stéphane d'Ursel (1971), 10e Hertog 

Met Bouwel verbonden Adel 

Huis van Grobbendonck (zie Grobbendonk)  

• Bouwel hoorde oorspronkelijk niet tot de Heer van Grobbendonk. 

• Pas omstreeks 1300 verwierf de Heer van Grobbendonck ook Ouwen en Bouwel. 

• In 1487 wordt Bouwel aan Huybrecht Brant gegeven, de broer van de Heer van 

Grobbendonk. Huybrecht bouwt in Bouwel zijn eigen kasteel. 

Huis Damant  

• Nicolas Damant (1531-1616) was o.m. Burggraaf van Brussel, en huwde Barbara 

Brandt (gestorven in Madrid, 1591) 

Huis van Varick  

• Anne Damant (x-1633), o.m. burggravin van Brussel, huwt van Henry van Varick, 

o.m. Markgraaf van Antwerpen (x-1641) 

• Het was wellicht Henry (Hendrik) die het domein verkocht aan de familie Biel 

Huizen Biel, Schotti en Zumalo  

• Maria Biel, huwt Henri Schotti in 1629 

• Isabella Schotti, huwt met haar oom Otto Biel (tegen de zin van Maria Biel die de 

erfenis aanvecht in 1660), en vervolgens met Joannes Petrus Zumalo 

• familie Biel-De Deckere 
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Het domein werd later vervolgens verkocht aan de Families van Roosendael, de Witte, de 

Heuvel en Bosschaert  

Huis De Bosschaert de Bouwel  

• Vanaf 1685 word de familie de Bosschaert, en meerdere takken van die familie 

meermaals verheven tot de adel. 

• In 1791 koopt Charles-Jean de Bosschaert het domein Bouwel, en vervangt o.m. de 

burcht door een modern kasteel in de classicistische stijl in 1820. 

• Vanaf 1816 wordt aan de titel "de Bouwel" toegevoegd. 

• De titels variëren in de tijd waaronder Jonkheer, Ridder en Baron 

• Na de wisseling van de regimes, worden de oorspronkelijk Habsburgse titels terug 

verworven in de Verenigde Nederlanden en België 

De bekendsten uit de familie:  

• Arthur Bosschaert de Bouwel (1857-1896), Baron 

• Charles-Jean de Bosschaert (1759-1828), Ridder, mag zich "de Bouwel" noemen sinds 

1816. 

• Georges Bosschaert de Bouwel (1884-1968), Baron 

• Paul-Joseph de Bosschaert de Bouwel (1756-1836) 
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