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UIT DE DORPSGESCHIEDENISSEN VAN C. VAN GESTEL   
 

Deel 3 - Steenhuffel, Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, 

Wolvertem, Liezele en Lippelo (voor 1725) 
 

Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel 
 

 

Zoals aangekondigd in het vorige nummer steken we vandaag ons licht op bij Van Gestel om iets te 

weten te komen over de dorpen en parochies Steenhuffel, Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Wolvertem, 

Liezele en Lippelo. Hoewel deze teksten voor wie met geschiedenis bezig is niets vertellen wat al niet 

lang gekend was, vonden we het een leuk idee om dit als curiosum aan onze lezers voor te stellen.  
 

 
 

STEENHUFFEL, heerlijkheid van het district Merchtem, drie mijl van Mechelen. Deze 

heerlijkheid is door Karel II, koning van Spanje, verheven tot graafschap  onder de naam van 

Maldegem in het jaar 1685 op 25 april ten gunste van Joannes Eugenius Ambrosius van 

Maldeghem, baron van Leyschot, die hier ook het heerlijke (=schone) kasteel van 

Diepensteyn bezit, waaraan de heerlijkheid verbonden is. De tekening (schema, plan) hiervan 

wordt getoond in Kastelen van de Edelen van Brabant van Baron le Roy. 

Heden bezit Joannes Dominicus van Maldeghem, graaf van Steenuffel, deze heerlijkheid 

onder de naam van Maldegem. 
 

Deze heerlijkheid – zo lezen we – werd door de koning in het jaar 1626 verkocht aan 

Fredericus Micault voor 6500 florijnen en opnieuw verkocht in 1638 voor nog eens 2600 

florijnen aan dame De Marquet. 
 

De kerk vereert als patroonheilige de heilige Genoveva maagd. De parochie hoort bij het 

aartsbisdom volgens het recht van de abdij van Affligem. 
 

De tiendenheffers zijn de heer, de Rijngraaf, na diens dood zijn nakomelingen, de pastoor en 

de kapelanij die in deze parochie gesticht is en die in het jaar 1706 met het pastoorschap 

verenigd is opdat uit de opbrengsten ervan de onderpastoor bestendig onderhouden zou 

worden. 
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RAMSDONK, voorheen Ramesdum, daarna Ramdorp en Rameldonck, van de prefectuur 

van Capelle, bij welk dorp het heel dicht ligt. 
 

In het jaar 1559 bezat Bernardus de Merode deze heerlijkheid onder het pandrecht van de 

koning, daarna Philibertus de Mol, tenslotte verkreeg Joannes de Bertholt het onder hetzelfde 

recht van de koning. 
 

Vandaag bezitten de verwanten de Beughem, Brusselse patriciërs, het door aankoop samen 

met Capelle. Zie meer daarover bij het dorp Capelle. 
 

Het vormt samen met voornoemd Capelle één rechtsgebied, een deel nochtans van dit dorp 

hoort bij (aan) de Nassaus en wordt verder aangegeven (heeft met cijns te maken?) bij het 

dorp Londerzeel. 
 

Wat godsdienstige zaken betreft, vereert de kerk als patroonheilige de H. Martinus, bisschop 

van Tours, en ze heeft een parochiepriester uit de kanunniken van de abdij van Grimbergen, 

aan dewelke van in de oude tijden de parochiezorg toehoort (vastzit), en dat wordt vermeld in 

de oorkonde waarmee Lietardus, bisschop van Kamerrijk, in 1132 het Grimbergse klooster, 

dat Arnulphus samen met zijn broer Gerardus aan de H. Norbertus en zijn godsdienstig 

genootschap (= de kloosterlingen?) toevertrouwde (= toewijdde?) bevestigde onder de naam 

Ramesdum. 
 

De helft van de tienden komt toe aan de voormelde abdij op plaatsen waar ze de cijns 

ontvangt, de andere helft aan de parochieherder, maar van de overige (plattelands)gebieden 

gaan twee delen van de tienden naar de heer en de rest naar de voornoemde abdij.  
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KAPELLE-OP-DEN-BOS - Capelle, hoofd van de prefectuur met dezelfde naam, aan 

de Brusselse vaart, op de tweede mijlpaal van Mechelen, wordt ook genoemd Capelle op den 

Bosch om het onderscheid te maken met het andere Capelle Sint Ulriks van de prefectuur van 

Rode. 
 

Ooit was het het vermogen (bezit) van de gelijknamige adellijke familie, daarna staat het vast 

dat in het jaar 1439 Joannes Pipenpoy het verkocht aan Joannes Hammans, en niet lang 

daarna in 1455 bezat Gabriel Offhuys de heerlijkheid en tenslotte in 1478 Joannes Groelst, en 

in 1515 Antonius Hoots, tot tenslotte in 1559 Joannes de Merode met dezelfde titel (roem) het 

zichzelf en zijn familie toeëigende, van wie het dan weer overging naar Philibertus de Mol; en 

die bezaten het allemaal met hetzelfde pandrecht. 
 

In het jaar 1626 op 1 augustus werd het door de koning samen met het naburige dorp 

Ramsdonck verpacht aan Joannes Bertholt, de prijs was 22000 florijnen; van hem verwierf 

Jacobus de Bouton, ridder en heer van Stalle, het door recht van verkoop; diens zoon Petrus 

de Bouton verkocht het dan weer aan Hyacinthus Josephus van Beughem, heer van Ottignies, 

wiens investituur de hertog van Brabant in het feodale hof (de feodale kamer) aanvaardde op 

2 juli 1698. 
 

Capelle vormt samen met Ramsdonck één rechtsgebied. 
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De kerkpatroon in deze plaats is de heilige Niklaas bisschop; de pastorale dienst wordt 

verzorgd door de aartsbisschop van dit diocees (door welke titel benoemd wordt in het dorp 

Zemst) 
 

Het tiende komt toe aan de parochiepriester, maar een zeker deel van de tienden eist de abdis 

van Kortenberg op, onder het voorwendsel dat dàt deel ligt onder de parochie van Leest; of 

dat terecht is, hebben we tot hier toe nog niet kunnen naspeuren; maar toch blijkt aan de 

parochie van Leest zoveel ten deel te vallen met inachtneming van de bediening, omdat deze 

parochie eertijds geen parochiepriester had en bediend werd aan de ene kant door de pastoor 

van Leest en anderzijds door de pastoor van Ramsdonck. 
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WOLVERTEM, eertijds in oorkonden te lezen als Vulvretem, op twee en een halve mijl 

van Brussel, onder de prefectuur van Merchtem. Het heerschap ervan komt vandaag de dag 

nog toe aan de vorst van Tour & Tassis (bedoeld is de prins van Turn & Tassis), zoals gezegd 

is bij het dorp Mueseghem waar we meer bijzonderheden over deze heerlijkheid vertelden, 

waarnaar we de nieuwsgierige lezer verwijzen opdat we niet gedwongen zouden worden 

hetzelfde vaker te herhalen 
1
.  

 

De kerk voert als patroonheilige Sint-Laurentius, martelaar, en Sint-Gaugericus, Kamerrijks 

bisschop. Ze hangt af van de abdij van Dielegem die uit haar religieuze kanunniken een 

bedienaar (van de eredienst) kiest (aanduidt) en als zijn hulp een onderpastoor, aan welke 

abdij ook de tiende van dit dorp toekomt én het bezit van meerdere stukken grond 

(landerijen). 
 

Tot aanbeveling van deze plaats maakt (strekt) dat de begunstiger en stichter van de abdij van 

Dielegem Oliverius van Sottegem en Wolverthem, heer van deze plaats, is. 
 

In de buurt van deze plaats in Impde begon omstreeks het jaar 1682 aanvankelijk de 

buitengewone verering van het beeldje van de moedermaagd Maria. In het bos van de vorst 

(hierboven genoemd de vorst van Tour – Turn - & Tassis) staat een eeuwenoude eik waaraan 

enkele godvruchtige landlieden ter verering een klein beeldje van de moedermaagd 

vastmaakten. Het stond niet lang op dezelfde plaats getooid zonder wondertekenen, immers 

door velen is gezien dat het (beeldje) schitterde van nachtelijke hemelse lichten; daarna nam 

de dagelijkse toeloop van zovele vreemdelingen (=niet-bewoners van ter plekke, 

bedevaarders of pelgrims dus) én de devotie van de bedevaarders in die mate toe dat de 

moedermaagd zich welwillender en milder voor allerhande bedrukten en zieken (aan 

verschillende ziekten lijdenden) toonde en door haar allerheiligste tussenkomst bij haar zoon, 

bekwam dat hier veelvuldige weldaden (gunsten, genezingen) gebeurden 
2
.  

 

F. Herman Demunck, kanunnik van de abdij van Grimbergen en parochiepriester van deze 

plaats en daarna in het jaar 1698 abt van Grimbergen, met ons verbonden door naaste 

bloedverwantschap, was door deze dingen getroffen en om de buitengewone verheerlijking te 

vermeerderen waarmee met hartstocht en vroomheid de moedermaagd geprezen werd, 

plaatste hij plechtig en vroom het beeldje dat van de boom afgenomen was in een bescheiden 

(passende, op maat) kapel die hij dichtbij bouwde uit planken; vanwege de toename van de 

aanbidding van het volk bouwde hij daarna op dezelfde plaats een kapel uit steen, waarin de 

vreemdelingen (bezoekers) op een betere manier hun gebeden uitstortten en waarin het heilige 

beeldje zelf ongedeerd bewaard kon worden voor het geweld (schade) van klimaat en slecht 

weer (stormen). 
 

In deze kapel is tegenwoordig dikwijls een grote volkstoeloop en verering, voornamelijk op 

Mariafeestdagen, waarop in deze kapel de goddelijke diensten gevierd worden. 
 

Aanhangsel van deze parochie (Wolvertem) is Rossem, waar de patroonheiligen van de kerk 

Sint-Medardus en Gildardus zijn en waarin op heiligdagen de goddelijke diensten 

gecelebreerd worden door de onderpastoor van deze parochie(priester, bedoeld is de pastoor 

van Wolvertem). 
 
 

                                                           
1
 De tekst over Meuzegem ( verwijzing naar Mueseghem) hebben we hier niet overgenomen. 

2
 Bij de aantekeningen over de Boskapel van Imde hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van “De devotie 

tot Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken en de Boskapel te Wolvertem Drie eeuwen geschiedenis 1658-

1958 door Weled. Heer t’ Kint, burgemeester van de gemeente Wolvertem”, drukkerij Troost, Wolvertem, 1958, 

blz. 11 en vlg. 
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LIEZELE, op de derde mijlpaal van Mechelen, heerlijkheid van de prefectuur Merchtem, 

eertijds van Guilielmus Florentius graaf van de Rijn, aan wiens nakomelingen (kinderen) deze 

heerlijkheid blijft. 
 

In de Curia van het feodale hertogdom Brabant over de verkochte en herverkochte 

heerlijkheden staat te lezen dat Liezele behoort aan de koning en de graaf van Grimbergen en 

in 1558 verkocht werd aan dame Margareta Micault, in 1638 weer verkocht werd (in 1630 

door de graaf van Grimbergen?) en in 1638 opnieuw verkocht aan de heer van Watere (D. = 

Dominus, datief Domino?) voor zijn (aanbeveling?), de verkoopprijs was 1400 florijnen.  
 

In dit dorp hebben verschillende heren geheerst (hun heerschappij gevoerd) en ze hebben er 

hun ambtswoning (kasteel); de niet geringste plaats onder deze kastelen bekleedt het kasteel 

dat voorheen van het geslacht de Liefkenrode was en daarna door recht van verkoop in de 

handen kwam van de familie de Blyleven en nadien opnieuw door verkoop kwam aan N. 

Rubens, ontvanger-generaal van de schatkist van de koning, van het land en de provincie 

Mechelen. 
 

Een tekening van dit kasteel toont ons Baron le Roy in Kastelen van de Edelen van Brabant. 

Insgelijks op deze plaats is het kasteel met aanhorigheden van de heer N. Du Mont gelegen 

aan de weg die van Mechelen naar Dendermonde gaat. 
  

De handgeschreven aantekening Vide addanda fol: 310. (= zie addenda, toevoegingen 

op blad 310) verwijst naar een aanvullende nota van vier regels tekst waarin het 

volgende staat: 
 

Pag. 104 regel 26 het volgende is weggevallen: 

De kerk is toegewijd aan de moedermaagd Maria, het beschermheerschap heeft de 

aartsbisschop van Mechelen onder het recht van de abdij van Affligem. Het tiende 

wordt verdeeld in drie delen, waarvan één deel toekomt aan die abdij, één aan de 

parochiepriester (pastoor) van deze plaats en het resterende derde deel aan de 

voornoemde heer D. Du Mont. 
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LIPPELO, eertijds in oorkonden Lippinglo, ongeveer halfweg tussen Mechelen en 

Dendermonde, heerlijkheid van de prefectuur Merchtem, weleer van het geslacht de la Pierre, 

waar in onze tijd Jacobus Ferdinandus de la Pierre, heer van Fay en meester van dit dorp, een 

buitengewoon (opvallend) kasteel oprichtte, wat getoond wordt in Kastelen van de Edelen van 

Brabant van Baron le Roy.  
 

Daarna kwam het door huwelijk aan Philippus de Croy, marchio (markgraaf?) van Warnecq, 

en nadien opnieuw door huwelijk aan Guilielmus Florentius graaf van de Rijn, aan wiens 

kinderen deze heerlijkheid nog steeds behoort. 

Ze vormt samen met Malderen en Liezele één rechtsgebied. 
 

Op dezelfde plaats is ook het eigendom (kasteel) Melis, toebehorende aan Joannes Guilielmus 

burggraaf d’ Alvarado en Bracamonte etc.  
 

De kerk is toegeschreven (toegewijd) aan de heilige Stephanus, (proto?)martelaar. Het 

beschermheerschap hoort aan de abdij van Affligem en van hetzelfde recht maakt de 

aartsbisschop van dit diocees gebruik. 
 

Het tiende is verdeeld in drie delen, waarvan één deel toekomt aan de voornoemde abdij, een 

ander aan de parochiepriester (pastoor) en het derde aan de kerkfabriek. 

 

 

Hiermee beëindigen we het overzicht van onze gemeente en van de aangrenzende dorpen of 

parochies zoals Van Gestel ze beschreven heeft. In de volgende jaargang zullen we op vraag 

van lezers verdergaan met dezelfde werkwijze voor omliggende dorpen of parochies : 

Buggenhout, Meise, Merchtem, Meusegem en Impde, Opwijk, Puurs. 


