
 

De Cupere tot  
De Kuijper 

De Cupere tot De Kuijper een genealogie van Ridders & Jonkers 

 

De Vlamingen. 
 

Ik werd gewezen door Swen Vervloet op de onderstaande tak van 

Jan De Cupere/de Cuypere/de Cuyper: 

De tweede zoon Cristoffel genoemd onder VI vertrok van Zeeland en of Brabant 
naar het land van Gulik in de omgeving van Mechelen. Hij had aldaar de landerijen 
en gebouwen van zijn moeder Agnes Kathalijne van Erp geérft, en hij huwde met 
een dochter uit de Edele familie De Pallart. Zijn afstammelingen gingen zich De 
Cuypere noemen volgens de opgetekende kronieken. Er zijn enkele missing links, 
maar uit onderstaand testament lezen we dat Margriet/margaretha net zo veel erfde 
van haar vader Jan de Cupere- De Cuyper als oudste zoon Pauwel. We lezen dat 

http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/De%20Cuyper2.htm


margaretha en haar man Nicoleas Lapostole onder meer de zeer grote hoeve Heist 
Lanckvelt erft. 

     

We maken nu een sprongetje naar XII Jonker Johan, huwd in het Mechelse land 
van Gulik met zijn Aleyda De Cuypere, dochter van Arnold, (wiens wapen met 
goud en azuur van acht delen, het eerste kanton een leeuw. 

Vervolgens huwd zijn zoon Arnould, XIII die zich inmiddels ook kortweg de 
Cuyper(e) noemt naar zijn moeder en huwde op 19 december 1656 Gerarda van 
Lanckvelt, dochter van Godard heer van Lanckvelt. Deze Godard is duidelijk een 
afstammeling van Margaretha (margriet) De Cuyper(e) en heeft zich vervolgens 
(heel gewoon vroeger) naar het landgoed vernoemd. Het wapen van "van 
Lanckvelt" was : 3 gouden wielen in een veld van zwart, en wordt als prominent 
onderdeel in het gekroonde wapen De Kuijper door Josephus Fransiscus XX 
opgenomen als eerbetoon aan zijn grootmoeder. 

Naast boven en onderstaande informatie heb ik ook een boek ”Dictionaire de 
Noblesse. ” gevonden in de Franse taal, dat aangeeft dat familie De Cupere, De 
Cuypere, en vervolgens Cuypers genoemd namen laat zien die overeen komen met 
onderstaande genealogie. “ Deze genealogie start met Jonker/ Henry De Cuypers 
edelman Henry, getrouwd met Marie van der Tommen, Deze Henry De Cuypers 
kan niet anders zijn dan Jacob (Hendric) De Cupere De Cuyper, gehuwd met Maria 
van der Tommen zoon van Pauwel De Cupere De Cuyper waaruit geboren: Jan De 
Cuypers, schildknaap, getrouwd met Isabella De Buck, dochter van Hilard, & 
Jeanne Carre. 

http://www.archive.org/stream/dictionnairedela06aube%23page/331/mode/2up
http://www.archive.org/stream/dictionnairedela06aube%23page/331/mode/2up


 

Geboren uit dit huwelijk: 1e William De Cuypers, Esquire trouwt in 1549 met 
Gertrude Blehem. 

2e Gilles De Cuypers, Esquire, gehuwd met Catherine Van der Duynen, Eigenaars 
van Raveschoot, ook weer Gilles De Cupere genoemd 

3e Daniel De Cuypers, Esquire, die trouwde met zijn Cornelia Van den 
Nieuwenhuisen,0 

Hun zoon: Pierre De Cuypers, geboren op 12 Augustus 1620,te Roosendael, 
Ridder, enz. gehuwd met Maria van der Hoffstadt, erfvrouwe van Muijselwijck, 
Vervolgens komen we onderin het boek anno 1700, Comte De Cuypers Seigneur 
de Rijmenam, d'Opstalle, de Muijsewijck, de Zuilighem, de verwijzing naar 
wikipedia spreek zelfs van de Graven De Cuypers  De kroon in het wapen 
hierboven telt inderdaaad 9 punten van een Graaf. Ook is er nog een online oude 
Spaanse genealogie van De Cuypers 

Helaas zie je in bovenstaand niet meer het wapen De Cupere met andreaskruis 
terug, echter was dit ook uit het gekroonde wapen van Josephus Fransiscus XX. Dit 
kwam ook pas in het gekroonde wapen van Eduard terug. 

https://books.google.nl/books?id=oIRCAAAAcAAJ&pg=PA616&dq=comte+cuypers&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjbwqD31dHRAhXJrxoKHY2lCG8Q6AEIJDAB%23v=onepage&q=comte%20cuypers&f=false
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/%23source=aa__001biog04_01.xml&page=954&accessor=accessor_index&accessor_href=accessor_index%3FSearchSource%253Autf-8%253Austring%3Dcuypers&size=2&view=
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muijselwijck
http://www.archive.org/stream/dictionnairedela06aube%23page/331/mode/2up
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muijselwijck
http://www.mcu.es/ccbae/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=1&path=6660&presentacion=pagina


Ook bij Matthew François-Marie De Cupere als heer van Drickam of Drincame 
onder X zie je weer een afwijkend wapen, terwijl de voorgaande wapens ook 
voorhanden waren? 

 Hof van Riemse 

De Cupere de Cuyper kroniek Utrecht, een schoolvoorbeeld van naam 
verwisseling 

https://books.google.nl/books?id=4YvNAAAAMAAJ&pg=PA45&dq=cupere&hl=nl&ei=AdDkTafCB8jOswac9OXvBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y%23v=onepage&q=cupere&f=false


 



 

 
 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
 



 

 

 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



Hier houd de verhaallijn op. Je leest duidelijk het verband met het failliet van 1676 met de 
Hollandse tak rond de watersnoden en het verdwijnen van heerlijkheden en titels. 

Er wordt gesproken dat Margriet De Cuyper eigenaresse wordt van de hoeve Lanckvelt. Zo 
kun je ondanks dat het niet hard bewijsbaar is, dat Goddard, heer van Lanckvelt, vader van 
Gerarda, een afstammeling is van Margriet de Cuyper. In het verleden namen mannen vaak de 
naam van het landgoed aan. Er was immers geen wettelijke naamgeving. Die kwam er pas in 
1810 onder Napoleon, vandaar ook dat de naam een of 2 letters kan wijzigen door de tijd. Ik 
ben van mening dat menig puzzelstuk hier op zijn plaats valt 

Hier komen Jonker Johan de Cupere de Cuyper van de Hollandse tak XII en Aleyda De 
Cuypere van bovenstaande Mechelse tak samen. Hun zoon Arnould vond er vervolgens zijn 
Gerarda van Lanckvelt. (welke over ook weer een zeer schamele erfenis spreekt) Het drie 
gouden wielen wapen werd bepalend in het familiewapen De Kuijper met kroon, welke door 
Josephus Fransiscus is ontworpen. Ook Danïel De Cupere de Cuypers, welke lijn het zelfs tot 
Mechelse Graaf en stadhouder heeft gebracht heeft zijn plaats in deze genealogie. 

Een gratis download van het Ebook  in  PDF  

 

http://kuijper.de/Arnould%20Ebook%20minder%20plaatjes.pdf
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