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Conceptgenealogie ‘adellijk’ geslacht Van Erpe 
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Inleiding 

 

Het Brabantse geslacht Van Erpe wordt gezien haar benaming geassocieerd met het dorp Erp langs de Zuid-

Willemsvaart.  Hoewel de familie daar wel gegoed was heeft ze echter nooit heerlijke rechten uitgeoefend over 

die plaats. Wel hebben diverse telgen de dorpen Waalwijk en Veghel voor korte en langere tijd in hun bezit 

gehad.  Omdat Van Erp(e) ook een herkomstnaam kan zijn is het vanaf het eind van de 14
e
 eeuw wat moeilijker 

om de ‘gewone’ burgers te onderscheiden van deze ádellijke’ familie.  Hoewel we de familie wel als adellijk 

mogen bestempelen valt evenwel toch te bemerken dat jongere zonen bij gelegenheid gedwongen waren om een 

beroep uit te oefenen. Opvallend is ook het grote aantal natuurlijke kinderen dat verwekt werd die niet altijd 

consequent als natuurlijk werden aangeduid, hetgeen verwarrend kan werken bij het reconstrueren van de 

stamboom. Kenmerkend aan de familie was het gebruik van de voornamen Lucas en Leunis die in elke vier 

takken voorkomt, en het St. Andreaskruis in haar wapen.  Twee takken zijn chronologisch en qua patroniem 

gebruik tot één stamboom aan te sluiten. Het takje van Leunis van Erpe, pastoor van Schijndel is behoudens op 

hypothetisch wijze nog niet tot volle tevredenheid op de juiste wijze aan te sluiten. Dit is eveneens van 

toepassing op de vierde tak, die van de Saris-Van Erpen.   

 

Aanleiding tot deze conceptgenealogie was de Van Erp informatie - gebaseerd op verouderde literatuur – zoals 

die op de website van Terry van Erp te vernemen viel (http://home.wxs.nl/~erp00038 = inmiddels    

http://colani.nl/genealogy/). Zo zien we al meteen op de homepagina “We vinden al vroegtijdig leden van deze 

familie, begiftigd met de waardigheid van ridder en schepen. Butkens haalt o.a. aan: Gerlach, ridder en schepen 

in 1235; Jan, ridder in 1247, 1248, 1250; Godefridus, schepen in 1279, Gerlach in 1285, Jan in 1290.” Voor alle 

duidelijkheid, dit zijn fictieve personen. In Taxandria jrg.22 (1915), blz.29-52, valt al een duidelijk 

waarschuwing in een artikel van J.M., “Butkens en de oudste Bossche schepenen”, te vernemen. Het 

Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, deel I (1979) is ook heel verhelderend. Er zijn vóór 1312 geen Van 

Erpe’s  aan te treffen als schepen van Den Bosch. Mevrouw B.C.M. Jacobs geeft  in haar “Justitie en politie in 

’s-Hertogenbosch voor 1629” (1986) een lijst van Hoogschouten, Laagschouten en schepenen tot 1629. Daarmee 

wil niet gezegd zijn dat deze lijst nu de definitieve lijst is. Sinds 1986 zijn nog een aantal oorkonden en 

schepenakten aan het licht gekomen met Bossche functionarissen. Maar voor het onderzoeksveld Van Erpe 

volstaat de opmerking dat pas vanaf 1343 de naam Van Erp opduikt in de Bossche schepenbank. 

 

Ten opzichte van genoemde website gaven mijn eigen onderzoeksaantekeningen vaak andere genealogische 

conclusies. De hiernavolgende conceptgenealogie zie ik behoudens details en een individuele persoon in 

toekomst niet noemenswaardig meer van structuur veranderen. Hij zal hooguit verder aangevuld en uitgebouwd 

kunnen worden met nieuwe personen, gezinnen en bastaarden. Ik heb me voorlopig beperkt tot de oudste periode 

tot rond 1
e
 kwart 15

e
 eeuw. Ik sta open voor aanvullingen en verbeteringen om te komen tot een product dat 

betrouwbaar gehanteerd kan worden. Voorlopig heb ik me beperkt tot de kale genealogische feiten, echter 

zonder bronvermelding. Dat is iets voor als er wat meer tijd voorhanden is, of voor de belangstellende die serieus 

met dit concept voor publicatie aan de slag wil gaan. Een en ander is in het verleden al zonder resultaat onder de 

aandacht gebracht van voornoemde heer Van Erp. 

 

I. Lucas van Erpe, +  voor  … 1311.  

X ca. 1275 N.N. 

 

Opmerking: Hij komt zelf niet voor als hertogelijk leenman in het ‘Latijnsboek’ (1312-1350). Zijn zoon 

Leunis was in 1311 al een voormalig onderleenman. Ook zijn kinderen waren al jaren gehuwd zodat 

mag worden aangenomen dat stamvader Lucas al enige tijd voor 1311 was overleden. Lucas zal zijn 

familienaam vermoedelijk hebben ontleend aan zijn in Erp geconcentreerd gelegen bezittingen. Zijn 

oudste zoon Leunis en diens kinderen worden bijgenaamd Van Keeldonk dat een verwijzing zal zijn 

naar het gelijknamige goed in Erp dat een allodiaal bezit zal zijn geweest. Het goed Keeldonk wordt 

tenminste niet opgevoerd onder de hertogelijke leengoederen.  

 

Omdat de nakomelingen van zijn zonen Leunis en Jan hetzelfde Van Erpe-wapen – een zilver en 

roodgeblokt schuinkruis op een zwart veld -  voeren moet stamvader Lucas van Erpe dit familiewapen 
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als eerste hebben gebruikt. Zie ook A.H. Hoeben, Noord-Brabants Wapenrepertorium deel 1 (2001) 

blz.86 voor de diverse wapenbeschrijvingen en varianten. Het Van Erpe wapen is opmerkelijk in die zin 

dat het in het bekende naslagwerk Corpus Sigillorum Neerlandicorum (de Nederlandse zegels tot 1300) 

niet staat afgebeeld. Er staan ook geen andere families in die een soortgelijk wapen hebben gevoerd. 

Het enigste wapen dat er enigszins op leek was dat van de familie Van Kattendijke. Dat voerde een 

dwarsbalk met een geblokt St. Andreaskruis er overheen. De combinatie dwarsbalk met een St. 

Andreaskruis was in Zeeland populair. Het aantal families met een St. Andreaskruis valt bijna niet te 

tellen. 

 

Het Van Erpe-familiewapen toont een grote gelijkenis met het wapen Van der Dussen: een zilver en 

rood geschaakt schuinkruis op een doorsneden goud (boven) en zwart (onder) veld. Het geschaakte 

schuinkruis is in feite een - twee rijen naast elkaar - geblokt schuinkruis.  

Dussen (Wapenboek Gelre; 1059) 
 

De wapenkleuren zilver en rood op een zwarte ondergrond komen in beide familiewapens voor met als 

enigste verschil dat Van Erpe een heel zwart veld heeft en Van der Dussen een gedeeld zwart-goud veld, 

en de heren van Dussen een dubbelgeblokt schuinkruis oftewel St. Andreaskruis hanteren. 

 

 

Kinderen: 

IIa. Leunis van Erpe genaamd van Keeldonc. 

 

Gezien de omvang van de diverse Van Erpe nakomelingen zijn de nazaten van Leunis 

ondergebracht in familiestam A. Gezien diens huwelijksdatering lijkt Leunis zoon Lucas de 

oudste zoon van hem te zijn en zal derhalve dus vernoemd naar zijn vaderlijke grootvader. 

Vader Leunis van Erpe is een iets oudere generatiegenoot van Jan Lucas zn. van Erpe zodat 

we hoogstwaarschijnlijk ervan mogen uitgaan dat Leunis de oudere broer van Jan moet zijn 

geweest. 

 

IIb. Jan Lucas zn. Van Erpe. 

 

 Zijn nakomelingen zijn bij familiestam B te vinden. 

 

IIc. verm. [Lucas] van Erpe 

 

Hij is mogelijk slechts een hypothetische persoon gecreëerd om de naamgeving van de 

kinderen van zijn vermoedelijke zoon heer Leunis te kunnen verklaren volgens de toen 

gangbare (maar ongeschreven) vernoemingregels. 

 

IId. verm. Margriet [van Erpe?] 

 X ca. 1300/1305 Gooswijn Moedel Steenwech, +  verm. voor 1309 

 

Opmerking: Hun zoon Gooswijn Steenwech vertegenwoordigt de hoofdstam van de familie 

Steenwech en is meerdere malen schepen van Den Bosch. In zijn wapen met de bekende 

Steenwech leeuw introduceert Gooswijn een geblokte schuinbalk dat een verwijzing naar zijn 

moederlijke afstamming zal zijn.. Het Van Erpe familiewapen – een geblokt St. Andreaskruis – 

is tamelijk uniek zodat Gooswijns geblokte schuinbalk (de helft van het kruis) een aanwijzing 

zal zijn dat zijn moeder Margriet een ‘Van Erpe’ zal zijn geweest.  
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A. Familiestam Leunis van Erpe: 
 

Met de familietakken: van Keeldonc; van Ponsendael; van Lieshout; van der Bruggen; van 

Rijsingen; van Lancvelt 

 

II. Leunis van Erpe genaamd van Keeldonc, +  na ... 1334 

 X (1) ca. 1300 Elisabeth [Cnode] 

 X (2) ca. 1325 Agnes van Rijsingen, +  ca.1384(1
e
 huw met Didden van Dinther) 

             (wapen van Rijsingen 3 molenijzers, Lonijs van Rijsingen Basterd geheten van der Straten 

              Baronnen v.d.Straten, België) 

 

Elisabeth [Cnode] is mogelijke een dochter van een in 1317 vermelde Gerlach Cnode van den 

Bosch. Dit op basis van de nieuw opduikende voornaam Gerlach/Geerling, de introductie door 

zoon Geerling van Erpe van een leeuw in hartschild in zijn familiewapen en wegens het gegoed 

zijn van enkele Van Erpe’s in Middelbeers waar ook de Cnodes aantoonbaar zijn.   

 

 Kinderen: 

IIIa. Lucas Leuniszn. van Erpe genaamd. van Keeldonc, +  voor …1348 

  X ca. 1325 [Elisabeth] [van Rode/van de Bogaard?]  (gegoed Ter Boelaar(I.B.P.194) 

  - (Hendrik van Erpe van Rode ) 

                               (Hilleken Henricx Ghestken van Erpe gehuwd met Wellen Wellen Scilders 

                                (vader Wellen Claes Scilders) 

  

Opmerking: Zoon Rutger heeft een voornaam die we in Sint-Oedenrode meer tegenkomen. In 

Rutgers Van Erpe familiewapen heeft hij als nieuw element een molenijzer geïntroduceerd. 

Ook  zijn broer heeft dit molenijzer als hij in 1379 als schepen van Den Bosch zegelt. 

Molenijzers in het wapen in combinatie met de voornaam Rutger komen we tegen in de 

familie Van Rode, bezitters van het hertogelijk leengoed Ten Bogaard in Sint-Oedenrode.  

     

  Kinderen: 

  IVa. Leunis Lucas zn. van Erpe genaamd van Ponsendael, +  voor …1387 

   X ca. 1365/70 Margriet van Goerle, + na …1393. 

    

   Kinderen: 

   Va. Lucas Leunis zn. van Erpe gend. van Ponsendael 

- Margriet gehuwd met Jan van Berkel 

- Leunis 

   Vb. Wouter Leunis zn. van Erpe gend. van Ponsendael 

   Vc. Leunis Leunis zn. van Erpe gend. van Ponsendael 

   Vd. Geerling  Leunis zn. van Erpe gend. van Ponsendael 

   Ve. Liesbeth Leunis dr. van Erpe gend. van Ponsendael 

   Vf. Margriet Leunis dr. van Erpe gend. van Ponsendael gehuwd met 

                                                         Jan van Ghemonden 

- Liesbeth van Ghemonden gehuwd Godesalc van Dinther 

   

De nakomelingen komen zowel voor onder de familienaam Van Erpe als 

onder de aanduiding Van Ponsendael en een combinatie daarvan. In de 16
e
 

eeuw hanteren de mannelijke nazaten hoofdzakelijk de familienaam Van 

Ponsendael. 

   

IVb. Rutger Lucas zn. van Erpe genaamd van Lieshout,  + voor …1394 

 X ca.1365/70 Margriet, weduwe.( Stakenborch)(BHIC,leden v.d.Broedersch- 

              schap van Erpe) 

              ( 1 molenijzer in het wapen) 

 Kinderen: 

 Vg. Hendrik van Erpe gend. van Lieshout 

 Vh. Willem van Erpe gend. van Lieshout 

VI. Jan van Erpe gend. van Lieshout 

Natuurlijke kinderen: Rutger en Beel 
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 De familietak-aanduiding Van Lieshout schijnt maar korte tijd te zijn 

gehanteerd. Meestal komen we de nakomelingen tegen als Van Erpe’n. 

  

  

IVc verm. Beel Lucas dr. van Erpe, + na…1374 

 X ca. 1345/50 Bartholomeeus van Beke, + 1371 

 

Opmerking: Zie ook de bemerkingen bij Beel Lucas Jan Lucas dr. van Erpe 

(familiestam Jan van Erpe, B. IVm.). 

 

IVd. verm. N.N.  [Lucas dr.?] van Erpe 

 X Gerard van Eijck, +  voor … 1380 

  

Opmerking: Dit gezien het opduiken van de voornamen Lucas en Leunis in de 

jongere generaties Van Eijck. 

 

IVe. verm. N.N. [Lucas dr?] van Erpe 

 X ca.1340 Jan van de Kelre, + na …1369 

 

 Opmerking: Dit gezien het opduiken van de voornamen Lucas en Leunis in  

de jongere generaties Van den Kelre. 

  

IIIb. Geerling Leunis zn. van Erpe genaamd van Keeldonc, +  voor …1370 

 X (1) ca. 1330 N.N. [van der Bruggen] 

 X (2) ca. 1357 Geertruud van Dordrecht, + na … 1387 

               ( 1 leeuw in wapen) 

                                                          

 Kinderen: 

 IVf. [Elisabeth] Geerlings dr. van Erpe [van der Bruggen] 

  X voor 1350 Heijmerik van de Velde, +  voor … 1374 

 

 IVg. Leunis Geerlings zn. van Erpe gend. van Keeldonc, + voor 1368 

  ~ ca.1355 N.N. 

   

  Natuurlijke zoon:  Goyart van Keeldonc 

 

 IVh. N.N.  Geerlings dr. van Erpe gend. van Keeldonc 

  X ca. 1365 Hendrik Kelneer van Bucstel, +  voor … 1387 

 

 Uit het tweede huwelijk: 

 IVi. Jan Geerlings zn. van Erpe gend. van Keeldonc, +  na … 1418 

  ~ N.N. 

 

 IVj. Heijmerik Geerlings zn. van Erpe gend. van Keeldonc, +  na …1370 

 

 IVk. Peter  Geerlings zn. van Erpe gend. van Keeldonc, + na … 1372 

 

 IVl. Margriet Geerlings dr. van Erpe gend. van Keeldonc 

  X voor … 1382 Albert van Beke 

 

 IVm. Liesbeth Geerlings dr. van Erpe gend. van Keeldonc, + voor …1417 

  X ca. 1385/90 Jan van Langhel, + voor  … 1411 

 

 IVn. Agnes Geerlings dr. van Erpe gend. van Keeldonc 

 

 Natuurlijke zoon: Jan van Rijsingen 

 

 Opmerking: Deze familietak Van Keeldonc is in de 15e eeuw uitgestorven. 

 

 IIIc. Peter Leunis zn. van Erpe genaamd van Keeldonc, +  voor  … 1350 
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  X ca. 1330 Elisabeth, weduwe 

 

  Kinderen: 

  IVo. Leunis Peters zn. van Erpe genaamd van Lancvelt, +  voor … 1389 

   Schepen Den Bosch  X voor … 1380 Mabeel van Gemert, weduwe van Gerit                       

                                           Vos 

  IVp. Goyart Peters zn. van Erpe genaamd van Lancvelt, +  voor … 1396 

   X (1) ca. 1360/65 N.N. [Aleijt?] 

   X (2) ca. 1380 Engel Holraken 

 

Opmerking:  Deze familietak heeft haar oorspronkelijke familienaam vanaf 

het begin van de 15
e
 eeuw laten vallen en de familienaam Van Lancvelt – ook 

wel als Van Langvelt  geschreven - gehanteerd. De familie is in de 17
e
 eeuw 

uitgestorven. 

 

  IVq. Elisabeth Peters dr. van Erpe gend. van Lancvelt, +  voor … 1401 

 

  IVr. Hilla  Peters dr. van Erpe gend. van Lancvelt, +  voor  … 1401 

  

IIId. verm. Goyart van Erpe genaamd van Keeldonc 

 X Lana van Gestel 

 

Opmerking: De naam van dit echtpaar is slechts bekend uit een vermelding in het 

obituarium van de St. Jan van Den Bosch. Goyarts plaatsing hier als zoon van Leunis 

van Erpe van Keeldonc is gebaseerd op de aanduiding Van Keeldonc bij alle kinderen 

van Leunis. Over hem is verder niets bekend. De voornaam Lana (Juliana) van Gestel 

is opmerkelijk in die zin dat zij ook als suggestie opkomt voor bij de eerste vrouw van 

Goyart Jan Lucas van Erpe genaamd van Middegael. Haar voornaam is niet bekend 

maar de naam Lana komt terug bij twee van haar kleindochters (van Os en van 

Gheel). De achternaam aanduiding van Gestel zien we ook terug bij de moeder van 

deze eerste vrouw: Aleijt van Gestel (de tweede echtgenote van Jan Aijkens). 

Lana van Gestel zou dus goed de naam kunnen zijn van de eerste vrouw van Goyart 

Jan Lucaszn. van Erpe ware het niet dat ik tot op heden de andere kinderen van Jan 

Lucaszn. van Erpe niet ben tegen gekomen onder deze (familietak-) aanduiding.  

 

Opmerking 13-1-2001:  Lana van Gestel blijkt de vrouw te zijn van Goyart Jan 

Lucas van Erpe. IIId kan dus geschrapt worden. Het blijft echter vreemd dat deze 

Goyart als enigste van zijn broers als een Van Keeldonc wordt aangeduid. 

 

Uit het tweede huwelijk: 

 IIIe. verm. Jan Leunis zn. van Erpe, +  na … 1350 gegoed op Risighen I.B.P.168 

                                           (Elisabeth Jan Leonis van Erpe gehuwd met Jan Arnoud Trudensoen ca.1330-1387?) 

  

IIIf. Elisabeth Leunis dr. van Erpe genaamd van Keeldonc,  +  voor … 1392 

 X (1) voor … 1350 Jan van der Straten, +  na … 1374 

 X (2) ca. 1380 Dirk Rover, +  voor … 1413 

 

 

 

B. Familiestam Jan van Erpe: 
Met de familietakken: van Erpe; van Bobnagel; van Middegael; van Veghel; van Warrenberg;

 van Langenveld; van Malines 

 

II. Jan Lucas zn. van Erpe, + na … 1312     

 X (1) ca. 1305  [Luijtgard] [van Bruheze]  

 X (2) ca. 1310  Lerya Typots, weduwe (2)  ca. 1315 Emond Rover, +  voor … 1335 

   (Typoets)      Hieruit o.a. Arnt Rover Boest 

 

Latijnboek: Na Agnes Wolfswinkel wordt Johannes, Lucas genaamd(!) werd Bobnagel  

genoemd. 
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Opmerking:  Zoon Leunis introduceert een ‘hoorn’ in zijn wapenzegel van 1334 dat een 

verwijzing zal zijn naar zijn moederlijke afstamming. Een geschikte familie is dan de familie 

Van Bruheze omdat ook in de familie Van Bruheze een traditie vastgelegd blijkt te zijn dat een 

meisje Van Bruheze huwde met een Van Bobnagel. Dit laatste is een verwijzing naar het goed 

Ten Bobnagel in St. Oedenrode dat in het bezit was van broer Lucas Jan Lucas zn. van Erpe 

Combineren we het voorgaande dan zal vader Jan Lucas zn. van Erpe al in het bezit van het 

goed Ten Bobnagel zijn geweest. Misschien heeft Jan het goed wel middels zijn huwelijk 

verworven.  In Camps vinden we in een oorkonde uit 1276 waarin een ‘Arnoldus de 

Bobenagel’ figureert.  

Arnt Stamelart was de 1e Bruheze (vader Engelbert van Cranenborg van Horne ca.1196-1271) 

 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

IIIa. Leunis Jan Lucas zn. van Erpe, +  voor … 1358 

 X ca. 1335 Mechtelt,  weduwe + na … 1369 

 

 Kinderen: 

 IVa.  Jan Leunis zn. van Erpe, +  voor … 1394 

  X N.N. 

   

  Kinderen: 

  Va. Leunis Jans zn. van Erpe, +  na … 1390 

  Vb. Jan Jans zn. van Erpe, +  na … 1398 

                                        

 IVb. Wouter Leunis zn. van Erpe, + na … 1382 

  X (1) voor 1377 Jutta Coptiten 

  X (2) Margriet van Heellu, weduwe + na … 1390 

   

Natuurlijke zoon: 

  Vc. Jan Wouters zn. van Erpe, + voor … 1401 

   X voor … 1388 Christina die Gruijter, weduwe 

  

IVc. Leunis Leunis zn. van Erpe, +  voor … 1407, schepen van DB 1379 met in 

zijn zegel een hartschild met drie hoorns  

 X voor … 1381 Agnes van Meghen 

 

 Kinderen: 

 Vd. Jan Leunis zn. van Erpe, +  na … 1412 

 Ve. Liesbeth Leunis dr. van Erpe, +  na … 1406 

 

IVd. Hendrik Leunis zn. van Erpe,  +  voor … 1402 

 X voor … 1387 Liesbeth Appelman, weduwe 

   X (2) voor … 1403 Robbert van Grevenbroeck  

 Kinderen: 

 Vf. Leunis Hendriks zn. van Erpe, +  na … 1412 

 

IVe. Luijtgard Leunis dr. van Erpe, + verm. voor … 1381 

 X ca. 1355 Rutger Arken zn. des Moren (van Woensel), +  voor … 1381 

 

 IVf. Verm. Gloria Leunis dr. van Erpe 

  X Dirk van de Velden 

 

 

IIIb. Lucas Jan Lucas zn. van Erpe genaamd van Bobnagel en van de Laar, + voor 1376 

 X ca. 1335 [Elisabeth] [dr. Wellen Hillen zn. van Aenscot (= Rover)?] 

  

 Kinderen: 

IVg. Jan Lucas zn. van Erpe gend. van Bobnagel, +  voor … 1399 

 X ca. 1365 Jutta, weduwe + na  … 1404 

              (Jan handschoenmaker (emancipaties HT 1180-694) 

 Kinderen: 
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 Vg. Lucas Jans zn. van Erpe, +  voor  … 1407 

  X ca. 1395 Liesbeth van Bokhoven, + na … 1421 

    X (2) Jan van der Dussen, +  na … 1421 

  Kinderen: 

  VIa. Jan Lucas zn. van Erpe, +  voor  …1465, heer van 

Waalwijk 

   X ca. 1414 Agnes van Wesel genaamd van Sompeken 

 

Opmerking: Deze familietak sterft voor1500 uit. 

 

 Vh. Liesbeth Jans dr. Van Erpe 

  X (1) ca. 1390 Hendrik Sceelwart van den Grave   

    X  (2) voor 1401 Jan van den Cloet 

 

 Natuurlijke zoon: Willem  van Bobnagel 

 

IVh. Willem/Wellen Lucas zn. van Erpe gend. van Bobnagel, +  voor … 1385 

 X ca. 1365 Christijn Hacke,  +  voor …1382 

              Leengoed Stroetbolle 

 

 Kinderen: 

 Vi. Lucas Willems zn. van Erpe, +  na … 1396 

  

Vj. Jan Willems zn. van Erpe , +  na … 1381 

  

 Vk. Jutta Willems dr. van Erpe 

  X (1) ca. 1390 Roelof Zorghe 

  X (2) voor … 1409 Jan die Swart 

 

 Vl. Liesbeth Willems dr. van Erpe, +  voor … 1397 

X (1) voor … 1391 Fierken van Berchuijsen 

 

    Natuurlijke kinderen: Heer Jan, Willem en Leunis van Erpe 

                                                            (Gheerlick) 

Opmerking: Deze familietak zal in wettige lijn uiterlijk begin 15
e
 eeuw zijn 

uitgestorven. 

 

IVi. Geerling Lucas zn. van Erpe gend. van Bobnagel, + voor … 1417, ridder 

X ca. 1380 Kathelijn van Stakenborch van Rode, weduwe 

  X (2) voor … 1419 Machiel Neels 

Kinderen: 

Vm. Lucas Geerlings zn. van Erpe, + voor … 1440, ridder                                                          

(’s-Hertogenhuijs St.Oedenrode) 

 X ca. 1415 Guedelt van Drongelen, + voor  … 1440 

- Christijn gehuwd met Gerrit,Gerrit,Goossen v.d.Aa, Ridder 

Opmerking: Met zijn dochter is deze familietak in wettige lijn in de 

15
e
 eeuw uitgestorven. 

 

Vn. Margriet Geerlings dr. van Erpe, + na … 1424 

 X (1) voor … 1403 Rogier van Geldrop 

 X (2) Gielis uten Camp 

 

    Vo. Kathelijn Geerlings dr. van Erpe 

     X voor … 1419 Claes van Brakel 

 

   IVj. Arnt Rover Lucas zn. van Erpe, +  na … 1395 

 

   IVk. Mabeel Lucas dr. van Erpe, + na … 1381 

    X voor ... 1381 Hendrik van Meerwijk, + na … 1381 
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IVl. Lucas Lucas zn. van Erpe, + na … 1381 

  

IVm. Beel Lucas dr. van Erpe, + na. 1381 

  

Opmerking: Een Bartholomeus van Beke (+ 1371) was gehuwd met een Beel 

en had bij haar o.a. een zoon Lucas. Bovendien is een ‘Bartholomeus’ bekend 

als een schoonzoon van een Lucas van Erp, en zijn er ook andere aanwijzin-

gen voor een verwantschap. De onder IVm genoemde Beel zou dus goed de 

vrouw van deze Bartholomeus van Beke kunnen zijn ware het niet dat dit 

echtpaar rond 1345/1350 moet zijn gehuwd. Deze huwelijksdatering geeft 

dan weer problemen met de datering van het huwelijk van vader Lucas dat 

naar ca. 1325/1330 moet worden opgeschoven. Dit opschuiven lijkt niet reel 

gezien de huwelijksdateringen tussen 1365-1380 van zijn zonen. De gelijk-

namige echtgenote van Bartholomeus van Beke dient derhalve te worden 

ondergebracht bij Lucas Leunis zn. van Erpe (familiestam a, IIIa).  

   

IIIc. Goyart Jan Lucas zn. van Erpe genaamd van Middegael, +  voor  … 1369,  

handschoenmaker 

 X (1)  ca. 1340 Lana bijgenaamd van Gestel dochter van Jan Aijkens 

 X (2)  ca. 1360 Liesbeth van Os, weduwe +  na … 1418 (ouders Goyart van Os en  

                                        Mechtilde van Bronckhorst) 

   X (2) voor … 1389 Willem van Ouden, +  voor … 1411 

  

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

IVn. Jan Goyarts zn. van Erpe, + voor … 1397, handschoenmaker 

 X Jut van Baerle 

                                                        (Luijtgart Jan Goyarts van Erpe van Middegael gehuwd met Henrick Berwout 

                                                                - Aleijt Berwouts gehuwd met Jan Dagverlies ?) 

 

 Kinderen: 

 Vp. Jan Jans zn. van Erpe, +  voor … 1441 

  X voor … 1403 Kathelijn Troyaes 

 

 Vq. Liesbeth Jans dr. van Erpe 

  X voor … 1395 Goyart van Zeelst 

 

IVo. Beel Goyarts dr. van Erpe, + na … 1404,  weduwe 

 X (1) ca. 1360 Dirk genaamd van Steenre van Os, + voor … 1382 

 X (2) voor …1387 Emond van Zoelen, + voor … 1404 

 

IVp. Goyart Goyarts zn. van Erpe, +  voor …1386 

 

IVq. Arnt Goyarts zn. van Erpe genaamd van Middegael, +  voor … 1386 

 

 Natuurlijke kinderen: Goyart en Luijtgart 

 

IVr. Luijtgart Goyarts dr. van Erpe, +  voor  … 1386 

 X ca. 1370 Geerling Cnode, weduwnaar 

   X (2) voor … 1394 Goderadis van de Steen 

 

IVs. [Aleijt] Goyarts dr. van Erpe, +  voor … 1386 

 X ca. 1375 Arnt van Gheel, +  voor … 1414 

 

IVt. Marie Goyarts dr. van Erpe 

 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

 IVu. Jan Goyarts zn. van Erpe genaamd van Middegael,  + voor  … 1411 

  X voor … 1387 Yda Coptiten, +  na … 1423 

 

  Kinderen: 
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  Vr. Goyart Jans zn. van Erpe gend. van Middegael 

  Vs. Arnt Jans zn. van Erpe gend. van Middegael 

  Vt. Leunis Jans zn. van Erpe gend. van Middegael 

  Vu. Jan Jans zn. van Erpe gend. van Middegael 

  Vv. Luijtgart Jans dr. van Erpe gend. van Middegael 

               (gehuwd met Henrick Berwout 

                     - Aleijt Berwouts gehuwd met Jan Dagverlies ?) 

 

Natuurlijke kinderen: Jan en Willem van Erpe 

 

Opmerking: De nakomelingen gaan zich in de 15
e
 eeuw steeds meer als Van 

Middegael betitelen. Deze familietak is vermoedelijk aan het eind van de 16
e
 

eeuw uitgestorven. 

 

 IVv. Leunis Goyarts zn. van Erpe, +  voor … 1418 

 

  Natuurlijke kinderen: Leunis en Arnt van Erpe 

 

 IVw. Goyart Goyarts zn. van Erpe genaamd van Middegael, +  voor … 1422 

  X ca.1395 Heilwig  Cnode, erfdochter van het huis Werrenberg, weduwe  

+  na …1426 

  Kinderen: 

  Vw. Goyart Goyarts zn. van Erpe genaamd van Veghel, geb.ca.1420                                                                       

   te Beesd+voor ..1478 X  Adriana Pieck geb.ca.1430 

 

Hieruit de Van Erpe familietakken: van Veghel; van Warrenberg; 

van Langenveld; van Malines, met nakomelingen tot in de 17
e
 eeuw. 

 

 IVx. Kathelijn Goyarts dr. van Erpe 

  X voor … 1389 Jan van Dommelen 

 

 IVy. Dirkske Goyarts dr. van Erpe, weduwe +  na … 1422 

  X voor … 1395 Jacob van Neynsel, + voor … 1419 

 

Uit het tweede huwelijk: 

IIId. Peter Jan Lucas zn. van Erpe, +  voor … 1381, broer van Arnt Rover Boest 

 X ca. 1350 Hille(gonde) Jan Aijkens, weduwe +  voor … 1386 

 

 Kinderen: 

 IVz. Leunis Peters zn. van Erpe, +  voor … 1417, schildknaap 

  X ca. 1395/1400 Liesbeth Willem Bac, weduwe +  na … 1418 

 

  Kinderen: 

  Vx. Jan Leunis Peters zn. van Erpe, +  na …1436 

  Vy. Peter Leunis zn. van Erpe 

  Vz. Leunis Leunis zn. van Erpe 

   Hij is wellicht de stamvader van de tak Van Erpe-van Rott. 

  Vaa. Hillegond Leunis dr. van Erpe 

  Vbb. Aleijt Leunis dr. van Erpe 

  Vcc. Liebeth Leunis dr. van Erpe 

  

IVaa. Luijtgard Peters dr. van Erpe 

 X ca. 1370 Jan Spierinc van Dinther, weduwnaar 

   X (2) Geertruijd die Gruijter 

 

Ivbb. Johanna Peters dr. van Erpe 

 X voor … 1383 Hubert van Goubordingen 

 

IVcc. Aleijt Peters dr. van Erpe 

 X voor … 1396 Willem van Nuwelant 
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IVdd. Laan (Juliana) Peters dr. van Erpe 

 Non in het klooster Binderen te Helmond 

 

Natuurlijke dochter: Liesbeth van Erpe 

 

 

 

C. Hypothetische familiestam Lucas van Erpe: 
 

II [Lucas] van Erpe 

 X ca. 1300/05 [Heilwig] 

 

 Kinderen: 

IIIa. Heer Leunis van Erpe genaamd van Schijndel, * min. 1306 - +  voor … 1368, priester/pastoor 

van Schijndel 1331, vicarus perpetuus van de kerk van Os 1348 

 ~ ca. 1331 Beatrijs Arnt Pelgrims 

 

 Natuurlijke kinderen: 

 IVa. Lucas van Schijndel, +  na … 1369 

 

 IVb. Heer Leunis van Schijndel, kanunnik van de St. Jan in Den Bosch 

 

 IVc. Arnt (Arnoud Leonis van Schijndel ca.1340 gehuwd met Geertruid Reinier Willem                

                             van Arkel ca. 1350)     

 IVd. Heilwig van Erpe, +  voor  … 1395 

   X ca. 1351 Arnt van Beke heer Arnts,  +  voor … 1408 

 

 IVe. Elsbeen van Erpe 

   X voor …1369 Jan Houbraken van Schijndel 

 

 IVf. Beatrijs van Erpe 

   X Albert Loze van Dinther 

Opmerking: 

Met de toen gangbare vernoemingregels in gedachten valt het op dat het ‘gezin’ Van Erpe-Pelgrim twee 

kinderen (Leunis en Beatrijs) naar de ouders zijn vernoemd, derhalve zouden deze dus de derde zoon en dochter 

kunnen zijn.  Ook de moederlijke grootvader Arnt is vernoemd waardoor zoon Lucas naar zijn vadersvader moet 

zijn vernoemd. Dochter Heilwig lijkt gezien haar huwelijksdatering de oudste dochter uit het huishouden. Zij zou 

dus naar haar vaders moeder vernoemd kunnen zijn. Dochter Elsbeen is dan vernoemd naar moeders moeder. 

Vandaar de theoretische ouders Lucas van Erpe en Heilwig. 

Heer Leunis van Erpe zou qua generatie ook een zoon van Leunis van Erpe genaamd van Keeldonc kunnen zijn. 

Dit zou dan moeten blijken door een aanwijzing dat  heer Leunis de kanunnik de oudste zoon van HeerLeunis 

van Erpe zou moeten zijn. In dat geval zal zoon Lucas gewoon naar een (peet-)oom zijn vernoemd en niet naar 

zijn hypothetische grootvader. De voornaam Elsbeen zou dan een roepnaam van de voornaam Elisabeth zijn die 

we terugzien in de voornaam van de 1
e
 vrouw van Leunis van Erpe van Keeldonc. In dat geval is Heilwig 

vernoemd naar moeders moeder. 

 

  

D. De familiestam Van Erpe-‘Saris’ 

 
Deze familietak lijkt vanaf het begin een oorsprong te hebben gehad in het Land van Cuijk. De benaming Saris 

met zijn diverse schrijfwijzen is afgeleid van de voornaam Cesarius. Het behoeft dan ook geen verbazing te 

wekken dat het vermoedelijk heer Otto van Kuyc was die een bastaard met de naam Saris van Kuijk heeft 

verwekt. Deze is bekend in de periode 1324-1330. Zijn dochter Beerte verkoopt in 1341 het leengoed Ter 

Hoeven bij Haps aan Arnt Padbroek. In 1341 moet zij dus handelingsbevoegd zijn derhalve minimaal 12 jaar. Ze 

zal dus minimaal in 1329 zijn geboren. Rond 1350 mag ze dan wel als gehuwd worden beschouwd. Dat zal dan 

hoogstwaarschijnlijk met een telg uit de familie Van Erpe zijn gebeurd gezien de voornamen Lucas en Leunis 

onder de kinderen van Jan Saris van Erpe.  Bewezen is het nog niet dus het navolgende onder voorbehoud. 

 

I. N.N. van Erpe  
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 X ca. 1350 Beerte Sarisdr. van Kuijk 

 

Kinderen: 

IIa. Jan Saris van Erpe, +  voor … 1425, ridder 

X ca.1385 Ermgart dr. Jan Arnt Berthout Bac van Westtilburg, +  voor …1425 

  

Kinderen: 

IIIa. Lucas Jan Saris zn. van Erpe, + na … 1425 

 X N.N. 

 

 Kinderen: 

 IVa. Jan Lucas genaamd Saris van Erpe, 1440 

  

IIIb. Jan Jan Saris zn. van Erpe, + voor … 1444? 

 X [Gertrud Hessels?] 

   

 Kinderen o.a. 

 IVb.  Jan Jan Saris van Erpe 

X voor … 1461 Hillegont dr. Aert Hendrikszn.Heijm en jkvr. Folsa 

 

Opmerking: Aert Heijm had een Aleijt van Bommel als stiefmoeder. Wellicht 

kan hier de tak Van Beerse aangesloten worden? 

  

IIIc. Libert/Lybert (?Sebert?) Jan Saris zn. van Erpe, + na … 1425 

 

Opmerking: Wellicht kan hier de tak Van Holt/van Baerlo aangesloten worden? 

 

IIId. Leunis Jan Saris zn. van Erpe, + verm. voor  …1425 

 

IIIe. Beerte/Bertha Jan Saris dr. van Erpe, + na … 1437 

 X voor … 1409 Jan van Baex, + na … 1437 

 

IIIf. Hadewich Jan Saris dr. van Erpe 

 X Dirk van Driel 

 

IIIg. Lijsbeth Jan Saris dr. van Erpe 

 

IIIh. Luijtgart Jan Saris dr. van Erpe 

 

 

 

 

Hans Vogels, 

24-09-2000: aanvullingen 13-01-2001;  30-01-2002; 7-4-2010, 8-4-2010 
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ANDERE VAN ERPE 

Genoemd 1377 M-Br.Oorkonden Walterus van Erpe 

Genoemd 1408 Arnt van Erpe gehuwd met Lijsbeth Goossen van Meghen. 

Genoemd 1431 Corsiaen Corsiaenssens van Erpe bij verkoop van Wolfswinkel voor Lucas van Erpe  

                          Samen met Gheerlic van Ghemert 

Genoemd leengoed Den Bolck Henrick en Rutger van Erpe na overlijden van hun vader Henric van Erpe 


