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Parenteel van Jan van Mansdale. 

 
 

Het Keldermans bouwmeestersgeslacht was een Brabantse familie van architecten, glasschilders en 

beeldhouwers actief in de 15e en 16e eeuw, afkomstig uit Mechelen. Hun succes bestond erin dat zij een 

totaal concept aanboden : zowel het ontwerp, als de uitvoering en de levering van bouwmaterialen. Ze 

bezaten een eigen steengroeve in Perk en een atelier in Mechelen aan de Dijle, waarlangs zij hun 

bouwmaterialen vervoerden. De plannen, tekeningen, berekeningen en kennis werden van generatie op 

generatie doorgegeven. Daardoor geleken de ontwerpen soms sterk op elkaar : bijvoorbeeld het paleis van 

de grote raad in Mechelen (onderdeel nu van het stadhuis) en het stadhuis van Middelburg, of de 

Sint-Romboutstoren en zijn wat kleinere versie : de Sint-Jacobstoren in Antwerpen. 

De eerste in de rij was Vlaams architect Jan II Keldermans, die samen met zijn kinderen en diens 

nakomelingen vooral roem verwierven met typisch Brabants Gotische stijl in zowel de bouwkunst als in de 

beeldhouwkunst. Zij waren niet enkel actief in het hertogdom Brabant, maar kregen ook geregeld 

opdrachten vanuit Holland en Zeeland. De meesten onder hen werden evenals hun grootvader 

stadsarchitect van Mechelen en de latere generatie schopte het zelfs tot hofarchitect bij keizer Karel V (ca. 

1500-1530). Eén van hen, Antoon III, werkte als beeldhouwer zelfs in Spanje aan de nieuwe kathedraal van 

Salamanca. Opvallend is dat zij volledig uit beeld verdwijnen nadat de gotiek als bouwstijl uit de mode viel. 

Sommigen maakte carrière in andere domeinen: Jan de zoon van Matthijs II schopte het tot secretaris van de 

grote raad van Mechelen, Anthonis de zoon van Rombout II werd schepen van de stad Antwerpen. 

Het Keldermans geslacht werd bekend door het ontwerp en de bouw van de grote toren van de 

Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Jan II komt het meest in aanmerking als de ontwerper, de architect 

en de belangrijkste bouwmeester. Hij zou het begin van de werken echter zelf niet meer meemaken en de 

eerste steen werd bijgevolg gelegd onder toezicht van zijn zoon Andries. Andere telgen uit de 

Keldermansfamilie die achtereenvolgens de werken geleid hebben zijn Antoon I, Antoon II, Rombout II en 

Laurens II. 

De oorspronkelijke familienaam van het geslacht was Van Mansdale (ook, Van Mansdaele). De naam 

Keldermans werd door Jan II bedacht en in gebruik genomen, omdat het huis van de familie bekendstond 

als 'Het Kelderken' en hij als 'Jan van Het Kelderken' naambekendheid begon te verwerven. Sommigen 

hadden een hekel aan de bijnaam Keldermans en weigerden steevast hun plannen met die naam te tekenen, 

en gebruikte dus hun echte naam Van Mansdale. 

 

Generatie I 
 

 

I. Jan van Mansdale (Keldermans), geboren omstreeks 1345, beeldhouwer, overleden (ongeveer 80 

jaar oud) in 1425, trouwde met Catharina Pippens. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jan II Keldermans, geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1445, 

volgt II, hieronder. 

 

Jan van Mansdale. 

De stamvader van het Mechelse architecten en bouwmeesters familiegeslacht Keldermans. 

Van Mansdale woonde in het hertogdom Brabant en werkte als steenhakker in het graafschap Brussel, waar 

hij vooral bekendstond voor het hakken van sierlijke balustrades. Mede daardoor werd hij in 1377 gevraagd 

om de versiering van de Grote Zaal in het Mechelse Schepenhuis voor zijn rekening te nemen. Hij maakte 

ook de grafsteen voor Frans de Mirabelle, de gouverneur van het graafschap. 

 

 

Generatie II 
 

 

II. Jan II Keldermans, zoon van Jan van Mansdale (I), hierboven en Catharina Pippens, geboren 

omstreeks 1375, architect, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1445,  
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 Hij krijgt 4 zonen: 

1. Andries I Keldermans, geboren omstreeks 1400, overleden (ongeveer 88 jaar oud) in 

1488, volgt III, hieronder. 

2. Rombout I Keldermans, geboren omstreeks 1420, glasschilder, overleden (ongeveer 

69 jaar oud) in 1489. 

3. Jan III Keldermans. Hij was een Mechels beeldhouwkunstenaar en architect. Hij 

werkte voornamelijk samen met zijn vader aan bouwwerken in Gouda en 

Middelburg, beeldhouwer. 

4. Matthijs Keldermans, beeldhouwer. 

 

Jan II Keldermans. 

Net als zijn vader Jan I werkte hij in het Hertogdom Brabant bij een steenhakkerij in het graafschap Brussel. 

Keldermans brak in 1393 door, nadat hij van het Mechelse stadsbestuur de opdracht kreeg een grafkelder 

voor Franco de Mirabello te maken. Mede daardoor werd hij al in 1399 meester architect voor het graafschap 

Brussel. 

Vanaf 1424 leidde hij de bouwwerken van de Sint-Gummaruskerk in Lier. Als erkenning voor deze en 

andere van zijn realisaties, werd hij in 1427 aangesteld als stadsarchitect van de stad Mechelen. 

Vanaf 1435 vertrok hij naar Leiden om daar enkele bouwprojecten te begeleiden, maar na het plotse 

overlijden van Sulpitius van Vorst in 1439 werd hij teruggeroepen naar het Hertogdom Brabant, om daar - 

met Matthijs de Layens - de bouw van het Stadhuis van Leuven en de Sint-Pieterskerk voort te zetten. 

Als Mechels Stadsarchitect kreeg hij ook de opdracht om - als opvolger van Jean d'Oisy die intussen 

overleden was - de grote toren van de Sint-Romboutskathedraal te ontwerpen. Aangezien Jan zelf overlijdt 

in 1445, zou hijzelf de eerstesteenlegging van de Romboutstoren niet meer meemaken. Hij werd na zijn dood 

opgevolgd door zijn zoon Andries, die eerder als beeldhouwkunstenaar actief was, maar nadien 

overschakelde op het beroep van zijn vader. 

Tijdens en na zijn dood raakten nog meer van Keldermans' kinderen en diens nakomelingen bekend met 

hun Brabants Gotischestijl in zowel de bouwkunst als in de beeldhouwkunst. In de architectuur staan ze 

bekend als het bouwmeestersgeslacht Keldermans. 

Lijst van bouwwerken. 

de grote toren van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen (ontwerp en eerste bouwplannen). 

Sint-Gummaruskerk in Lier (vanaf 1424). 

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel in Tienen (vanaf 1439). 

Sint-Pieterskerk in Leuven (vanaf 1439). 

Stadhuis van Leuven (vanaf 1439). 

 

 

Rombout I Keldermans. 

Tussen 1450 en 1488 werkte hij vooral voor zijn vader in Leuven, waar hij vanaf 1469 de glasramen voor het 

Stadhuis van Leuven maakte. In 1489 werkte hij ook de glasramen af voor de Sint-Gummaruskerk in Lier. 

Lijst van bouwwerken. 

de glasramen in het Stadhuis van Leuven (1469). 

de glasramen in de Sint-Gummaruskerk in Lier (1489). 

 

 

Generatie III 
 

 

III. Andries I Keldermans, zoon van Jan II Keldermans (II), op pagina 1, geboren 

omstreeks 1400, architect, overleden (ongeveer 88 jaar oud) in 1488,  

 Hij krijgt 3 zonen: 

1. Antoon I Keldermans, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 

1512, volgt IV, op pagina 3. 

2. Matthijs II Keldermans, geboren omstreeks 1478, overleden (ongeveer 17 jaar oud) in 

1495. 
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3. Andries II Keldermans. 

 

Andries I Keldermans. 

Hij was een Vlaams architect, bouwmeester en steenhouwer uit de 15e eeuw, zoon van Jan II Keldermans. 

Andries I was woonachtig in Lier maar verhuisde rond 1469 naar Mechelen, waar hij - net als zijn vader - 

hofbouwmeester en stadsarchitect was. 

Vanaf 1439 werkt hij samen met zijn vader Jan II Keldermans aan het Leuvense Stadhuis en vanaf 1443 aan 

de Sint-Gummaruskerk in Lier, waar hij in beiden gevallen als steenhouwer de sculpturen bouwde. 

Andries I werd pas architect in 1450 en kreeg dan pas de rol van hoofdbouwmeester bij de grote toren van 

de Sint-Romboutskathedraal, waarvoor de funderingswerken reeds gestart waren na het overlijden van zijn 

vader Jan. In 1452 krijgt hij dan ook uiteindelijk de titel van Mechels Stadsarchitect. 

Zijn eerste grote project van eigen hand realiseerde hij in 1454 met de bouw van de Sint-Lievens 

Monsterkerk in Zierikzee. In 1470 ontwierp hij de plannen voor de Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar en hij 

werkte verder ook mee aan het stadhuis van Middelburg en in 1471 aan de Grote kerk in Bergen op Zoom. 

Andries I wordt beschouwd als één van de grootste bouwmeesters uit de 15e eeuw en de schepper van de 

Keldermansstijl, typisch voor werken afgeleverd door het bouwmeestersgeslacht Keldermans. 

Lijst van bouwwerken. 

Sint-Lievensmonstertoren in Zierikzee (vanaf 1454). 

Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. 

Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere (1479-1520). 

Stadhuis van Middelburg (1507-1512). 

Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar. 

 

 

Matthijs II Keldermans. 

was een beeldhouwkunstenaar uit het Brabantse bouwmeestersgeslacht Keldermans. 

Vanaf 1478 trad hij in dienst bij de stad Mechelen en hij werd vooral in het noorden ingezet. Vanaf 1482 

werkte aan het hoofdportaal van de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst en tussen 1485 en 1491 maakte hij de 

kooromgang in de Sint-Johannes-de-Doperkerk (Saint-Jean-Baptiste) in Broekburg. 

Nadien werkte hij - onder leiding van zijn broer Antoon I Keldermans - aan het Markiezenhof in 

Bergen-op-Zoom en aan de Sint-Pieterskerk in Leuven. 

Tijdens de laatste jaren van zijn carrière bouwde hij de beelden voor het Stadhuis van Middelburg (1495) en 

werkt hij - op vraag van zijn neef Rombout - aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen (ca. 1490). 

>B>Lijst van bouwwerken. 

Hoofdportaal van de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst (1482-1484). 

Markiezenhof in Bergen-op-Zoom. 

Sint-Pieterskerk in Leuven. 

De beelden van stadhuis van Middelburg (1495). 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen (1487-1497). 

 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Antoon I (Anthonis) 'de Oude' Keldermans, zoon van Andries I Keldermans (III), op pagina 2, 

geboren omstreeks 1440, architect, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 1512,  

 Hij krijgt 2 zonen: 

1. Antoon II Keldermans, overleden in 1515, volgt Va, op pagina 4. 

2. Rombout II Keldermans, geboren omstreeks 1460 in Mechelen [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 71 jaar oud) op dinsdag 15 december 1531 in 

Antwerpen [antwerpen, België], volgt Vb, op pagina 5. 

 

Antoon I 'de Oude' Keldermans. 

Hij was een Vlaamse architect en beeldhouwkunstenaar, en een telg uit het bekende Keldermans 
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bouwmeesters familiegeslacht. 

In 1471 vergezelde Antoon zijn vader naar Bergen-op-Zoom, waar hij meewerkte aan de constructie van de 

kooromgang in de Grote Kerk. Hij werkte ook in opdracht van zijn vader aan de sculpturen voor de 

Sint-Pieterskerk in Leuven. 

In 1476 werd hij door het markiezaat Bergen op Zoom aangesteld tot hoofdbouwmeester. Hij ontwierp en 

bouwde er de Sint-Gertrudiskerk (1489) en het Markiezenhof (1485). Vanaf 1479 werkte hij aan het 

tabernakel in de kerk van Axel en nam hij ook deel aan de opbouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 

Veere. Tussen 1483 en 1489 was hij dan weer actief in Diest. Hij bouwde er de kooromgang van de 

Sint-Sulpitiuskerk in Diest. 

Na het overlijden van zijn vader in 1489 keerde hij terug naar Mechelen om zijn vader op te volgen als 

stadsarchitect. Hij startte er de werken aan de grote toren van de Sint-Romboutskathedraal en voltooide de 

bouw van zowel de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als de Sint-Janskerk. Hij volgde zijn vader ook op als 

bouwmeester bij de lopende bouwwerken in Zierikzee, Middelburg, Lier en Alkmaar. 

In 1489 kreeg hij de titel van Hofarchitect aan het Hof van Brussel. In opdracht van het Hof zette hij in 1493 

het Kasteel van Wouw neer (Noord-Brabant, intussen gesloopt). Tussen 1502 en 1507 bouwde hij aan de 

centrale stenen toren van de Sint-Bavokerk in Haarlem, omstreeks 1504 werd het Kasteel van Borgvliet 

(Bergen-op-Zoom) neergezet en tussen 1504 en 1506 werd aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht 

gewerkt. Op latere leeftijd ontwierp hij ook nog de plannen Paleis van Margareta van Oostenrijk in 

Mechelen, dat na zijn dood door zijn zoon Rombout zou worden gebouwd. 

De voorgevel van het Stadhuis van Middelburg uit 1512 wordt algemeen gezien als Antoons’ grootste 

meesterwerk. Door de Flamboyante gotiek met kolossale standbeelden van de Hollandse Graven wordt het 

beschouwd als een hoogtepunt van de Brabantse gotiek. 

Lijst van bouwwerken. 

Markiezenhof in Bergen-op-Zoom (1485-1495). 

Sint-Gertrudiskerk in Bergen-op-Zoom. 

Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere (1479-1520). 

Sint-Romboutskathedraal in Mechelen (vanaf 1489). 

Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen (vanaf 1489). 

Sint-Janskerk in Mechelen (vanaf 1489). 

Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar (1497-1512). 

Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht (1504-1506). 

Stadhuis van Middelburg (1507-1512). 

Hof van Savoye in Mechelen (ontwerp). 

Hof van Kamerijk in Mechelen. 

 

 

Generatie V 
 

 

Va. Antoon II (Anthonis) 'de Jonge' Keldermans, zoon van Antoon I 'de Oude' Keldermans (IV), op 

pagina 3, architect, overleden in 1515,  

 Hij krijgt 2 zonen: 

1. Laurens II (Laureys) Keldermans, architect, overleden in 1534. 

2. Johan van Mansdale, volgt VI, op pagina 6. 

 

Antoon II 'de Jonge' Keldermans. 

Als Mechels architect werkte hij voornamelijk aan bouwwerken in Alkmaar en Middelburg, voordien 

opgestart door zijn vader Antoon I. Net als zijn vader kreeg hij de titel Meester Architect van de stad 

Mechelen toegewezen. 

In 1514 bouwde hij naar eigen ontwerp het Broodhuis in Brussel, een gebouw in late Brabantse gotiek. 

Antoon II werd als eerste van het Keldermans geslacht architect van aan het hof van keizer Karel V. 

Lijst van bouwwerken. 

Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar (vanaf 1512). 

Stadhuis van Middelburg (vanaf 1512). 
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het Broodhuis in Brussel (1514). 

 

 

Laurens II Keldermans. 

was een Vlaams architect en één van de laatste telgen uit het Brabantse bouwmeestersgeslacht Keldermans. 

In opvolging van zijn vader Antoon II en diens broer Rombout II voerde hij de laatste werkzaamheden uit 

aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen, het Stadhuis van Middelburg en het Markiezenhof in 

Bergen-op-Zoom. Zijn invloed is merkbaar aan de verschillende renaissance elementen die terug te vinden 

zijn in deze bouwwerken. 

Van zijn hand zijn ook de inrichting en versiering van Grote Raadkamer uit het Hof van Savoye in Mechelen. 

Lijst van bouwwerken. 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. 

Stadhuis van Middelburg. 

het Markiezenhof in Bergen-op-Zoom. 

de Grote Raadkamer in het Hof van Savoye in Mechelen (1527). 

 

 

Vb. Rombout II Keldermans, zoon van Antoon I 'de Oude' Keldermans (IV), op pagina 3, geboren 

omstreeks 1460 in Mechelen [antwerpen, België], architect, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

dinsdag 15 december 1531 in Antwerpen [antwerpen, België],  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Laurens I Keldermans, beeldhouwer. 

 

Rombout II Keldermans. 

Hij was een architect uit Mechelen en een telg uit een belangrijk geslacht van architecten en beeldhouwers, 

de Keldermansfamilie. En geldt als een van de belangrijkste architecten van de Brabantse gotiek. Hij werd 

opgevolgd door zijn neef Laurens II Keldermans, de zoon van zijn broer Antoon II Keldermans. Rombout 

was net als zijn vader stadsarchitect te Mechelen. 

In Nederland was hij samen met zijn vader Antoon betrokken bij de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

in Veere, het Stadhuis in Middelburg en het Markiezenhof in Bergen-op-Zoom. Eigen werken zijn onder 

andere de Sint-Jacobuskerk in Steenbergen, het kasteel van Schoonhoven (beide gesloopt) en het stadhuis 

van Culemborg. 

In Wouw (Noord-Brabant) ontwierp hij om het bestaande kasteel een van de eerste vestingwerken in de 

Nederlanden. Hiervoor maakte hij eerst een studiereis door Europa. Deze opdracht voerde hij uit voor de 

heer van Bergen op Zoom (zie ook het Markiezenhof). Het kasteel van Wouw werd een van de eerste 

kastelen die voorzien was van een vijfhoekige vesting met bakstenen hoektorens, aarden wallen en twee 

poortgebouwen. Keldermans heeft daarmee bijgedragen aan de vroegste ontwikkeling van de vestingbouw 

in de Nederlanden. Naast de vesting om het kasteel heeft hij ook de kerk van Wouw verbouwd tot de 

huidige grootte. 

Hij was ook de persoonlijke architect van keizer Karel V, door wie hij in 1516 in de adelstand verheven werd. 

Lijst van bouwwerken. 

een deel van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen. 

het stadhuis van Zoutleeuw. 

het stadhuis van Culemborg. 

de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. 

de Sint-Catharinakerk en het gemeentehuis van Hoogstraten. 

het stadhuis van Gent. 

het paleis van Margaretha van Oostenrijk te Mechelen. 

het burgerhuis De Lepelaer te Mechelen (waarschijnlijk van zijn hand). 

het bisschopshuis van de abdij van Tongerlo in Tongerlo. 

het Hof van Busleyden in Mechelen. 

het kasteel Vredenburg in Utrecht. 

het Markiezenhof in Bergen-op-Zoom. 

Slot Zuylen, mogelijk het hoofd- en poortgebouw. 
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Generatie VI 
 

 

VI. Johan van Mansdale, zoon van Antoon II 'de Jonge' Keldermans (Va), op pagina 4, architect,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Marcelis (Marcilis) Keldermans, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 56 

jaar oud) op zondag 14 april 1557 in Utrecht, trouwde (ongeveer 30 jaar oud) in 1530 

met Geertruijdt van Ouwelinghen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Marcelis Keldermans. 

Hij was een Vlaams architect en bouwmeester, de laatste telg uit de architectenfamilie Keldermans. Zijn 

plaats in de stamboom is onzeker, maar hij was de zoon van Johan Van Mansdale, waarschijnlijk een minder 

bekende zoon van Antoon II. 

Hij was samen met zijn oudoom Rombout II en oom Laurens II Keldermans in 1521-1522 betrokken bij de 

bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. 

In 1530 huwde Marcelis met de Utrechtse Geertruijdt van Ouwelinghen en werd woonachtig in Utrecht. Hij 

was, vermoedelijk als steenhouwer, samen met Laurens II rond 1530 betrokken bij de bouw van Kasteel 

Vredenburg in Utrecht dat in eerste instantie Rombout II als bouwmeester had. Na het overlijden van 

Rombout II in 1531 en Laurens II drie jaar later, werd Marcelis het enig overblijvend lid van de 

bouwmeestersfamilie. In 1534 kreeg hij de leiding bij de bouw van twee grote torens aan Vredenburg. In 

1543 is hij nogmaals als de bouwmeester voor keizer Karel V betrokken bij dit kasteel met de verbouwing 

van de muren en torens. Naast zijn werkzaamheden als bouwmeester had Marcelis een handel in 

natuursteen en een steenhouwerij en leverde onder meer aan het kasteel. In Utrecht voerde hij verder 

particuliere opdrachten uit onder meer aan de Buurkerk. Samen met de Utrechtse stadsbouwmeester Willem 

van Noort ontwierp Marcelis in 1546 een kasteeltje in Hagestein (Hagestein II). 

In 1548 gaf Karel V hem de opdracht om de stad Groenlo te versterken met nieuwe wallen en grachten in 

een vijfhoekige versterking. De stad werd daarmee één van de modernste vestigingen in de Noordelijke 

Nederlanden en het belang hiervan zou in de Tachtigjarige Oorlog blijken In de laatste jaren van zijn leven 

maakte hij nog diverse reizen en inspecteert alle fortificaties in Gelderland, Friesland, Overijssel en Lingen. 

In 1557 overleed Marcelis en werd begraven in de Buurkerk. 

 

 

  

 


