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GRAAF VAN STEENHUFFEL: 
“DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH” 

 
 
Op uitnodiging van ons lid Bert De Clercq kwam de titelvoerende graaf van Maldegem en 
Steenhuffel voor de eerste keer terug naar zijn familiale roots. Het bezoek aan het Steenhuffelse 
kasteel en zijn ruime omgeving (21 april 2006) was ‘incognito’, een familiale uitstap samen met 
mevrouw de gravin en de 3 kinderen. De hele week waren zij trouwens ook in het Meetjesland 
te gast, in die andere gemeente waar zijn voorvaderen een grafelijk domein hadden: Maldegem. 
 
Bert De Clercq (BDC): “Ik vond het niet meer dan normaal dat ik Jan Toye (topman Palm 
Breweries) op mijn manier eens een (onverwacht) cadeau moest aanbieden voor de enorme 
inspanning die hij de voorbije jaren voor de Steenhuffels-Londerzeelse gemeenschap heeft 

verricht. Mensen zeggen wel eens dat het voor zakenlieden als 
hij maar een koud kunstje is om projecten van die omvang te 
financieren, maar zo’n opvatting getuigt van kortzichtigheid. Toye 
hoefde niet per se een kasteel uit de funderingen te laten 
verrijzen, maar heeft het toch maar gedaan! En als stichter van 
Leireken (dat bijvoorbeeld samen met hem de Steendonkroute 
heeft gerealiseerd) weet ik maar al te goed dat er bij hem een 
totaalvisie achter steekt. Het kasteel is voor hem niet zomaar een 
decorum waarin bruine paarden figureren, een uithangbord voor 
zijn bier. Bij Jan heb ik vanaf het begin een grote bewogenheid 
ervaren voor het verleden én de schoonheid van onze streek. 
Het (voorlopig) laatste pareltje is trouwens de knappe restauratie 
van het kapelletje aan de kasteeldreef in de Watermolenstraat. 

 
Frans Vranckaert (FV): Een graaf tover je toch niet uit de mouw. Hoe kom je zo iemand op het 
spoor?” 
 
BDC (fijn lachje): Een onderzoeker geeft zijn methodes niet prijs… Och, dank zij wat gericht 
‘googelen’ ben ik erin geslaagd tot bij de man in kwestie te geraken. Internet en e-mail. Het 
wereldwijde net is inderdaad een enorme informatiebron! De contacten waren snel gelegd, 
temeer daar zowel hij als zijn vrouw en ikzelf jurist zijn, waardoor er al direct iets 
gemeenschappelijks was. Duits en Engels vomen voor ons Vlamingen geen probleem. Kwam 
daarbij dan ook nog de gedeelde interesse voor theater en kunst.  
 
FV: Theater? 
 
BDC: Ja, hoogst onverwacht misschien maar Carl-Philip von Maldeghem (een dertiger) is een 
begenadigd, professioneel theatermaker. Momenteel is hij intendant van het ‘Altes 
Schauspielhaus’ in Stuttgart. Hij is ook een poos assistent geweest van onze landgenoot Gerard 
Mortier (ex-Muntschouwburg) en is ook buiten Duitsland serieus artistiek bezig geweest. Hij 
heeft trouwens een tijd in het Italiaanse Ferrara geresideerd en in de States. Het doet me echt 
plezier dat “onze” Steenhuffelse graaf geen saai edelmannetje is, maar een creatieve 
professional, een man van deze tijd. Hij werkt voor zijn brood, net als zijn vrouw-advokate 
trouwens.  
 
FV: Wanneer een tweede bezoek? 
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BDC: De familie von Maldeghem was zeer gecharmeerd door onze streek. De graaf was fier op 
het nieuwe ridderstandbeeld op de binnenplaats van Diepensteyn en heeft Jan Toye een en 
ander beloofd om het Maldeghems verleden nóg beter te kunnen illustreren. Zelf kreeg hij van 
de gastheer een prachtig boek overhandigd, met daarin een belangrijk hoofdstuk gewijd aan “La 
Loyale” (eretitel van het Vlaamse riddergeslacht de Maldeghem) . Wij blijven contact houden en 
samen met de gemeente Maldegem gaan we mogelijkheden aftasten om desgevallend iets 
gemeenschappelijks op poten te zetten. Niets moet, veel kan. Wat? Daarvoor is het nog wat te 
vroeg… 
 
Een herinnering… 
 
Bij het korte, officiële gedeelte van de ontvangst maakten de graaf en gravin “von Maldeghem 
en Stenuffel” ook kennis met een delegatie van het Londerzeelse gemeentebestuur. Het hele 
gezelschap ondertekende het gulden boek van het kasteeldomein. 
 

 

 
 
 

Van L. naar R.: schepenen Veerle Langbeen en Mark Van Assche, secretaris E. Van der Perre, 
initiatiefnemer Bert De Clercq, gravin en graaf Carl Philip von Maldeghem met hun drie kinderen,  

gedelegeerd bestuurder Jan Toye, schepenen Jan Van keer en Jenny Goossens. 
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Verband tussen Van Maldeghem en Steenhuffel 

 

1. Ambroise-Eugeen van Maldeghem y Barco, ° Brussel 19.01.1627 huwde op 5.02.1654 Isabella-Clara-
Eugenia des Champs, genaamd Kesseler, ° 11.01.1631 als dochter van Jan Kesseler en Madeleine-
Livine Micault, mede-eigenares van Diepensteyn. Ambroise was heer van Steenhuffel, Diepensteyn, enz. 
Karel II, koning van Spanje verleent hem de titel van graaf, welke hij doorgeeft aan Steenhuffel dat op 
deze wijze graafschap wordt op 25.04.1685.  

 

 

In het nieuwe Diepensteyn boven de ingang van het kasteel zijn de wapenschilden van Ambroise-Eugeen van 
Maldeghem en Isabella-Clara des Champs onder de graaflijke kroon verenigd. 

 
 

2.Jean-Dominique van Maldeghem, ° Brussel 3.11.1662, + 14.12.1747, volgt hem op. Deze huwde op 
28.07.1690 met Maria-Theresia van Gent. Hij hertrouwde op 3.11.1715 met Anne- Amour-Florence-
Charlotte-Josèphe, gravin van Haudion. Op 24.12.1693 werd hij de virtuele eigenaar van het graafschap 
Steenhuffel. Zijn moeder maakte moeilijkheden. 
 
3. Charles-Florent-Joseph van Maldeghem, zoon uit het tweede huwelijk °10.7.1722, +1.11.1783, wordt 
op 29.01.1750 (bij het verhef) 
 - graaf van Steenhuffel 
            - erft de heerlijkheid van Diepensteyn 
            - bekomt de heerlijkheid van Steenhuffel met Hoog-, Midden- en Laag Gerecht.  
Hij huwde in 1750 Marie-Philipinne, barones van Stein. 
 
4. Joseph-Alexander-François van Maldeghem, ° Brussel 11.07.1754,+Brussel 17.10.1809, huwde op 
2.02.1785 Marie-Anne-Ghislaine-Louise, Théodorine d’Argentau. 
 a) Marie-Louise-Madeleine-Joseph Ghislaine van Maldeghem X George Philippe  
                Marie de Trazegnies  

b) Marie-Henriette-Octavie Ghislaine , gravin van Maldeghem , °12.081787, +12.08.1866, huwt    
   op 11.05.1807  Charles–Joseph-Ghislain de Lalaing . Zij krijgt voor haar erfdeel de heerlijkheid  
   Diepensteyn en goederen in Steenhuffel en omgeving. 

            c) Charles-Léopold-Louis van Maldeghem, °15.04.1797, +22.09.1877, op 24.06.1823 gehuwd met  
                Maria-Anna-Ludovica von Waldburg-Zeil-Wurzach. 
Deze laatste is de voorvader van de tak van Maldeghem in Duitsland, waarvan Carl Philip von 
Maldeghem in Duitsland thans de titularis is.  
 
Bronnen: - De Geschiedenis van Steenhuffel door Joris Vertonghen en co.     

                     - Maldeghem die Loyale, door Gravin de Lalaing, Jaarboek 2000 van Heemkundige  
                       Kring Het Ambacht Maldeghem.  

 
                                                                                                                                   Frans Vranckaert 


