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Aan hen die zeggen dat ik me had moeten toeleggen op nuttiger zaken, antwoord ik 

dat ik in deze wereld niets nuttiger kan vinden dan nuttig te zijn voor anderen. 
 

Aan hen die me eigenwijs vinden omdat ik deze geheimen publiceer, antwoord ik 
dat het beter is dat een zaak gekend is door velen  

eerder dan verborgen gehouden ten voordele van slechts enkelen. 
 

Cipriano Piccolpasso, [ƛ ǘǊŜ ƭƛōǊƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ŘŜƭ ǾŀǎŀƛƻΣ ΨtǊƻƭŀƎƻ ŀƛ ƭŜǘƻǊƛΩΣ мррс-57. 
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Niets uit dit studierapport mag worden overgenomen, vermenigvuldigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, film, fotokopie of op welke 

wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

auteur.  
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VOORWOORD 
 

Kathedralen, kerken, musea, paleizen en andere door de wereldlijke of 

geestelijke overheid beheerde historische gebouwen zijn veelal eenvoudig 

toegankelijk voor het grote publiek dat er de rijkdom van architectuur en 

inrichting kan komen bewonderen. Anders is het gesteld wanneer een hi s-

torisch gebouw door zijn eigenaar als p rivé woning is ingericht en dagelijks 

wordt bewoond. Een woonfunctie is helaas niet verzoenbaar met toegank e-

lijkheid voor een ruimer publiek, niet enkel omwille van een rechtmatige 

privacy van de bewoners maar ook vanwege de vereisten van begeleiding 

en be waking. Aangezien Rameyenhof steeds een privé bewoningsfunctie 

heeft gekend, is dit ook hier niet anders. Doordat heel wat privé vertrekken 

moeten worden doorlopen vooraleer men de kapel met de majolicatege l-

vloer bereikt, is die steeds moeilijk toegankelij k gebleven voor geïntere s-

seerden en daardoor niet wijd bekend.  

 

In Elseviers Tegelboek 1 uit 1965, dat voor beginnende tegelliefhebbers het 

eerste contact is met oude tegels, wordt in het hoofdstuk Antwerpen  de 

kapelvloer van Rameyenhof op dezelfde lijn gep laatst als de beter gekende 

vloeren uit The Vyne  en Herkenrode . Bernard Rackham 2 had reeds in 1926 

de tegelvloer uit The Vyne bekendheid gegeven en Herkenrode was in 1935 

door Henri Nicaise 3 bestudeerd. Na hen hebben meerdere auteurs uitvoerig 

over beide v loeren gepubliceerd, en in elk artikel of boek dat Antwerpse 

majolica behandelt of tegels in het algemeen, vormen ze een vaste waarde. 

Ook dit studierapport kan er niet omheen.  

 

Nicaise heeft zich ook in de tegelvloer van Rameyenhof  verdiept, wat blijkt 

ui t het in 1939 postuum gepubliceerd artikel in het Nederlands tijdschrift 

Oud -Holland .4 Toch is het de korte vermelding in Elseviers Tegelboek en de 

daar afgedrukte zwart -wit foto van een deel van de kapelvloer die in b e-

langrijke mate hebben bijgedragen tot  de naambekendheid van dit mee s-

terwerk van de Antwerpse majolicanijverheid. Voor velen bleef de kennis 

ervan echter beperkt tot dit oppervlakkige signalement.  

Nicaiseôs uitvoerige en precieze beschrijving van de vloer en de tegels, sa-

men met de beschouwing en en hypotheses die hij hieromtrent formuleert, 

vullen voor een groot deel de informatieleemte aan. Maar tezelfdertijd on t-

lokt zijn publicatie heel wat nieuwe vragen. Logisch, want 70 jaar geleden 

had Nicaise niet de mogelijkheden van fotografie, communic atie en info r-

matica waarover we vandaag beschikken als hulpmiddelen bij het maken 

van een dergelijke studie. Daarenboven kon hij zich slechts baseren op een 

visuele waarneming van decor en structuur; er waren slechts enkele losli g-

gende tegels ter beschikki ng voor eigenlijk materiaalonderzoek.  
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Voor een tegelliefhebber is dit een voldoende prikkel om een hernieuwde 

studie aan te vatten, gebruik makend van de recente archeologische von d-

sten en opgedane kennis op het gebied van de Antwerpse majolicaprodu c-

tie. 5 Het feit dat het kasteel op amper 30 km van Antwerpen is gelegen, 

maakte de uitdaging ook realiseerbaar.  

 

Een periode van leegstand van het kasteel na het overlijden in 1992 van de 

toenmalige eigenaar, Alain de Cock de Rameyen, bemoeilijkte aanvankel ijk 

de effectieve start van het onderzoek. Een reeks fotoôs van de vloer die in 

1994 inderhaast kon worden gemaakt, vormde een eerste startbasis. 6 De 

aankoop in 1995 van het kasteel en domein door het echtpaar Joseph de 

Gruyter -  Claartje Janssens was dan ook een welkome uitnodiging om deze 

studie aan te vatten. Het vooruitzicht van de restauratie van de tegelvloer, 

in het kader van een algemene restauratie van kasteel en kapel,  bood 

uiteraard onverhoopte mogelijkheden.  

 

Van dan af verliep alles in een str oomversnelling: ontmanteling van de 

vloer, een eerste oppervlakkige reiniging voor het gemakkelijk schikken 

van de tegels in kistjes, een tweede reinigingsbeurt voor een preciezere 

observatie van de tegelkenmerken en voor het fotograferen, registratie van 

alle waargenomen kenmerken op een inventariskaart, constructie van een 

maquette, samenstelling van het lastenboek voor restauratie en begele i-

ding bij de restauratie zelf, begeleiding bij het herplaatsen van de tegels , 

en advies voor de opvulling van de lac unes met kalkspecie waarop het on t-

brekende decor diende  bijgetekend. Ondertussen werd de verzamelde   

informatie opgeslagen in een databank en verder voortdurend aangevuld 

met vrijgekomen informatie, bijvoorbeeld tijdens de restauratiefase, en 

werden al dez e gegevens geanalyseerd en in teksten, rapporten en grafi e-

ken verwerkt. 7 

 

Het project kent geen voorgaande. De tegelvloer van Rameyenhof is de 

enige majolicavloer uit het begin van de 16 de eeuw die al die jaren in situ is 

kunnen blijven liggen, volledig ge restaureerd is en esthetisch aangevuld, 

met alle nog beschikbare tegels op hun oorspronkelijke plaats. De volledig 

nieuw en sober ingerichte kapelruimte vormt een uniek kader voor deze 

unieke renaissancetegels en staat als het ware ten dienste van de prach t 

van de vloer. Vanuit het noorden en het zuiden met het volle daglicht b e-

schenen doorheen de eveneens gerestaureerde gebrandschilderde glas - in -

loodramen, komt de vloer tot zijn volle recht. Nu pas, na restauratie, ku n-

nen we ons een idee vormen van zijn wa re schittering van weleer.  
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Zonder enige overdrijving mag worden gesteld dat het restauratieproject 

een herwaardering betekent voor de bijna 500 jaar oude majolicavloer 

waardoor zijn voortbestaan is verzekerd voor opnieuw menige generaties.  

De publica tie van de resultaten van het onderzoek moet de te zeer afg e-

schermde kapelvloer uit de vergeethoek halen en hem zijn rechtmatige 

plaats in de 16 de-eeuwse majolicanijverheid toekennen.  

 

De studie is gemaakt vanuit een privé initiatief en persoonlijke intere sse, 

los van elke opdracht, en dus met beperkte middelen. Ontelbaar zijn de 

uren die gedurende de voorbije vijftien jaren werden besteed aan de kape l-

vloer, zowel voor de voorbereidende studie, de ontmanteling en het eige n-

lijke tegelonderzoek, de begeleidin g van restauratie en herplaatsing, als 

voor de wetenschappelijke na ver werking. Het gevolg van de kleinschalige 

aanpak is dat niet steeds de hoogste professionele normen konden worden 

gehaald, bijvoorbeeld inzake wetenschappelijke materiaaltechnische onde r-

zoeken of  kwaliteit van fotografische opnames . Sommige fotoôs dienden 

inderhaast gemaakt, in een ontmanteld kasteel, zonder goede verlichting of 

achtergrond, helemaal geen fotolab omgeving dus! Een aantal fotoôs van 

mindere kwaliteit werd  toch  ingelast omwille van hun documentaire waa r-

de. Met een minimum aan middelen is toch een behoorlijk  resultaat bereikt.  

 

De wetenschappelijke juistheid van de bevindingen, hypotheses en stelli n-

gen die hier zijn neergeschreven, kan waarschijnlijk op meerdere vlakken 

aangevochten worden. Omdat een dergelijk e doorgedreven studie van m a-

jolicategels nooit eerder is uitgevoerd, ontbreekt het helaas aan volwaardig 

referentie -  en confrontatiemateriaal. De studie vormt een basis voor verder 

vergelijkend onderzoek met andere maj olicacollecties -  tegels en andere -  

zowel nationaal als in een ruimere Europese context. Moge de publicatie 

van deze studie dan ook een stimulans wezen om op gelijkvormige basis de 

resultaten van onderzoeken van andere majolicavloeren kenbaar te maken.  

 

De studie van de majolicavloer in de kapel van Rameyenhof heeft slechts 

kunnen plaatsvinden dankzij de gastvrijheid van de eigenaars, de heer en 

mevrouw Joseph de Gruyter -  Claartje Janssens, waarvoor mijn welg e-

meende dank.  

 

 

Frans Caignie  

September  2009  
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INHOUD 
 

Dit studierapport werd geschreven met als doel een maximum aan inform a-

tie en gegevens, waarnemingen en beelden, hypotheses en stellingen in 

verband met de tegels, de vloer en de kapel kenbaar te maken.  

 

Het verzamelde materiaal wordt op een geordende wijze tot een logisch 

verhaal gebundeld, zonder dit te belasten met een overdaad aan detail. Een 

minimum aan cijfermateriaal onder de vorm van tabellen en grafieken is 

nochtans nodig als illustratie en ondersteuning van hypotheses en stelli n-

gen. De teksten zijn niet van het literaire type, maar aan tekst en afbee l-

dingen werd wel de uiterste zorg besteed. Verder wordt getracht de waa r-

nemingen met zoveel mogelijk en met duidelijke voorbeelden te illustreren.  

Hoofddoel is de genoteerde waarnemingen e n de daaruit voortvloeiende 

studieresultaten zo helder mogelijk te boekstaven.  

 

Vooraleer in te gaan op allerlei aspecten van de tegelvloer is het nuttig in 

enkele punten het belang van deze vloer samen te vatten. Daarna volgt 

een historische toelichting o ver de Antwerpse majolicanijverheid die vanaf 

het begin van de 16 de tot ruim het eerste kwart van de 17 de eeuw een  

wondermooi gamma van aardewerkproducten heeft geproduceerd, waarvan 

de tegelvloer van Rameyenhof terecht als een van de toprealisaties mag 

worden aangehaald.  

 

In het eerste deel wordt een algemeen kader geschetst waarin alle eleme n-

ten worden samengebracht die nuttig zijn voor het begrijpen van de eige n-

lijke studie van de tegels, de vloer en de kapel.  

 Het eerste hoofdstuk brengt  een korte geogr afische en historische sit u-

ering van het kasteel en de kapel. Andere onderzoekers hebben hie r-

over uitvoeriger gepubliceerd.  

 Ook de geschiedenis van de bewoners van de burcht en het latere ka s-

teel doorheen de eeuwen heen werd reeds grondig onderzocht en nee r-

geschreven. Daarom focussen we op de bewonersgeschiedenis in de 

periode waarin de kapelvloer is besteld, geproduceerd en geplaatst, 

met name de familie Van Immerseel. Het levensverhaal van de bou w-

heren van de kapel  -  de opdrachtgevers van de majolicavloer  -  en de 

kennis van het voorname geslacht waartoe ze behoorden, verhelderen 

heel wat aspecten die in de bespreking van de vloerdecoratie aan bod 

zullen komen. Volledigheidshalve wordt de bewoning in de periode e r-

voor en erna heel bondig weergegeven.  

 Omwill e van de aanwezigheid van het wapenschild van het echtpaar 

Van Immerseel -  De Lannoy in de majolicavloer van de kapel wordt in 

een afzonderlijk hoofdstuk een toelichting opgenomen over de herald i-

sche elementen die in dit wapenschild worden herkend.  
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In he t tweede deel worden de kapel, de vloer en in het bijzonder de indiv i-

duele tegels in al hun aspecten  onderzocht.  

 Bij de bespreking van de kapel is het nuttig de aan ons onderzoek 

voorafgaande publicaties te overlopen. B ij wijze van documentatie wo r-

den de s chaarse foto -opnames gereproduceerd die ooit van de vloer 

werden gemaakt . 

 In het hoofdstuk dat de kapelvloer behandelt, wordt de structuur van 

de vloer geanalyseerd om, dankzij een logisch systeem van tegelnu m-

mering, te komen tot een raming van het aantal tegels. In het decor 

worden twee verschillende schemaôs herkend, en het medaillon met 

wapenschild en twee deviezencartouches verdienen speciale aandacht. 

Ook een tegeldecor dat als afbakening van de verschillende vloerva k-

ken wordt toegepast, is een gedetai lleerde bespreking waard. Vervo l-

gens worden hier een aantal bijzondere fenomenen bestudeerd zoals 

het ontbreken van tegels onder het altaar en een breuk in het decor a-

tieschema aan de ingang van de kapel, maar ook het bestaan van een 

tweede identiek tegelme daillon met wapenschild. Tot slot diende, in het 

licht van de geplande restauratie, een staat opgemaakt van de tegels 

vóór hun verwijdering uit de vloer.  

 De detailstudie van de tegels, waarbij twaalf verschillende tegelke n-

merken worden besproken, vormt de kern van dit studierapport. Nooit 

eerder konden de tegels in de kapel met een dergelijke instelling b e-

studeerd worden.  

 Naast de scherfkarakteristieken en het decor zijn ook enkele boeiende 

aspecten te melden in verband met het glazuurwerk.  

 In de loop der t ijden werd de vloer op enkele plaatsen bij wijze van 

reparatie aangevuld met tegels en fragmenten die niet tot de originele 

vloer behoren. Tien dergelijke stukken zijn zo waardevol dat hieraan 

een afzonderlijk hoofdstuk kan worden gewijd.  

 Het rapport wordt  afgesloten met een beschrijving van de eigenlijke 

tegelrestauratie, het herplaatsen van de vloer in de kapel en -  een niet 

onbelangrijk aspect van dit project -  de opvulling van de ontstane lac u-

nes.  

 

De kapel, de vloer en de tegels hebben in de loop van d e studie heel wat 

geheimen prijsgegeven. De studie heeft geleid tot een nieuwe visie op de 

omstandigheden waarin de kapelvloer is besteld en de wijze waarop hij is 

geproduceerd, en heeft toegelaten voor een aantal fenomenen een mogeli j-

ke, maar toch vrij aa nnemelijke verklaring te formuleren.  
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BELANG VAN DE VLOER 
  

De kapelvloer is om meer dan één reden als bijzonder te bestempelen, wat 

bij lezing van de volgende hoofdstukken steeds duidelijker zal worden. Het 

belang van deze majolicavloer kan bondig worden  samengevat in zes pu n-

ten, waarvan enkele kunnen nagegaan worden op bijgaande afbeelding.  

 

Vooreerst het ornamentele aspect. De kapelvloer is de enige van de 

ons gekende Antwerpse majolicavloeren uit de vroege 16 de eeuw 

waarbij de decoratie is uitgesprei d over telkens een hele reeks tegels, in 

casu zestig tot zeventig stuks per decoratiezone. Er zijn twee composities 

die driemaal voorkomen en alternerend zijn geplaatst. De tegelvloer uit de 

abdij van Herkenrode en die uit het landhuis The Vyne zijn sameng esteld 

uit tegels die telkens op zich het volledige decor bevatten en dus min of 

meer willekeurig kunnen worden uitgelegd.  

 

De kapelvloer is nog in situ aanwezig, ongeveer in de schikking als 

oorspronkelijk geplaatst. Van de twee voormelde majolicavloeren kan 

de oorspronkelijke opstelling niet meer worden gereconstrueerd. Voor The 

Vyne staat de oorspronkelijke locatie van de vloer binnen het gebouwe n-

complex zelfs niet met zekerheid vast.  

 

 

 

 

Globaal zicht op de majolicavloer in de kapel van Rameyenhof, na restauratie.  

(foto F. Faure)  

 

1 

2 
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De afmetingen van de tegelzones en enkele specifieke tegelformaten 

vormen een voldoende bewijs dat de vloer van Rameyenhof speciaal 

voor de kapelruimte is ontworpen. Niet alleen de vijfkanttegels die in de  zes 

hoeken van de kapel het sluitstuk vormen van de rijen roodbruine randt e-

gels ondersteunen deze bewering. Ook de kwalitatief minder hoogstaande 

tegelspieën waarmee in een tweede fase  de openingen rondom het nieuwe 

medaillon en de stroken langsheen de no ordelijke kapelmuren werden aa n-

gevuld, bevestigen deze these.  

 

Van de opdracht voor productie van de tegelvloer zijn geen archief -

documenten gevonden, wat bijvoorbeeld voor de vloer van Herken -

rode wel het geval is. De historische datering is hier in de majolica zelf  

geschilderd, met name in het wapenschild, wat toelaat de vloer te situeren 

in de bewonersgeschiedenis van het kasteel. In die zin sluit Rameyenhof 

dichter aan bij de uit Frankrijk en Italië gekende majolicavloeren, waar 

meerdere voorbeelden voorkomen van vloeren in paleizen, kastelen en 

kerken waarin wapenschilden, emblemen, deviezen of initialen zijn ve r-

werkt die verwijzen naar hun opdrachtgever. 8 

 

Versieringselementen  als vuurkorven, griffoenen, monsterkoppen, 

spreukcartouches, cherubijnhoofdjes, lauwerkrans en de in de vloer 

veelvuldig gebruikte hoornen van overvloed zijn geïnspireerd door de r e-

naissance. Ze zijn geschilderd door een bekwaam vakman, mogelijk een 

Italiaanse majolicaschilder in een Antwerps atelier. We vinden ze o p geen 

enkele andere vroege majolicavloer of tegelpartij in onze contreien, zo vo l-

ledig en zo goed bewaard terug.  

 

Opmerkelijk is de goede staat van bewaring van zowel scherf als gl a-

zuur, niettegenstaande de jarenlange verwaarlozing en de vele sche r-

mutse lingen waaraan het kasteel en zijn inboedel is blootgesteld in de 

voorbije vijfhonderd jaar. Tegels lagen weliswaar gebroken in hun zander i-

ge bedding, een aantal tegels en enkele fragmenten ontbreken en aan de 

kapelingang is aanzienlijke loopslijtage. Noch tans werd geen enkele tegel 

aangetroffen waarvan het decor onleesbaar is, wat niet het geval is voor 

andere grotere tegelvloeren of tegelreeksen.  

 

Naast deze voor de hand liggende redenen blijkt het bijzondere van deze 

vloer nog uit een waaier van details die pas aan het licht komen bij een 

aandachtig onderzoek. Een voor een, dragen ze bij tot het formuleren van 

een verklaring of een hypothese voor de vele vraagstukken die deze vloer 

met zich meebrengt. Vermelden we slechts de onregelmatige vormen van 

de op  maat gemaakte tegels, de problematiek van het dubbele tegelmedai l-

lon, de vraagstelling naar de tegels onder het altaar en de legende over de 

begraafplaats van Nicolaas Rubens.  

  

3 

4 

5 
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De MAJOLICANIJVERHEID in ANTWERPEN in de 16
de

 eeuw 

 

Uit voorgaande samenvatting blijkt de belangrijkheid van deze majolic a-

vloer. Het is daarom nuttig eerst even stil te staan bij de majolicaproductie 

in Antwerpen in de 16 de eeuw, waar de tegelvloer uit de kapel naar  alle 

waarschijnlijkheid is gemaakt.  

 

Voor de term majoli ca die in de voorgaande paginaôs meermaals werd ge-

bruikt, is nog geen eenduidige definitie geformuleerd. Algemeen wordt 

aangenomen dat de term verband houdt met de naam van het Spaanse 

eiland Mallorca. Via dat eiland werd in de 14 de en 15 de eeuw Spaans -Moorse 

keramiek naar Italië verscheept. Deze keramieksoort kenmerkt zich door de 

aanwezigheid van een dekkende witte laag tinglazuur waarboven kleurrijke 

motieven konden geschilderd worden met diverse soorten metaaloxides. 

Aan de onderzijde of binnenkant werd  het tamelijk giftige loodglazuur aa n-

gebracht, uiteraard niet bij tegels. In Italië ontstaan in de 15 de eeuw talri j-

ke keramiekcentra waaronder Faenza, Siena, Deruta, Gubbio, Montelupo, 

zonder de regio van Urbino te vergeten met het verderop vernoemde Caste l 

Durante. Hoewel deze productie niets meer te maken heeft met Spanje of 

het eiland Mallorca worden de producten toch nog steeds als majolica  aan-

geduid. 9 In Vlaanderen zijn eerder de termen plateel  en geleierswerck  in 

voege. Deze laatste zou duiden op de g aleien die van Spanje naar onze 

havens kwamen en deze producten naar hier meebrachten.  

De kenmerkende kleuren van majolica zijn blauw, geel, groen, bruin en 

uiteraard het wit van tinoxide. De scherf is typisch zandkleurig, lichtgeel tot 

roze.  Verder in d eze studie wordt dieper ingegaan op de wijze  waarop  

majolicategels werden vervaardigd.  

 

Begin 16 de eeuw vestigen zich in Antwerpen een aantal Italiaanse potte n-

bakkers. Samen met ambachtslui uit andere nijverheidstakken, zoals Ven e-

tiaanse glasblazers, word en ze aangetrokken door de commerciële en arti s-

tieke perspectieven die de opbloeiende handel en nijverheid in het Noorden 

hen kan bieden, in het bijzonder in de havenstad Antwerpen. In de volge n-

de decennia ontstaat hier een bloeiende productie van majolica  schotelgoed 

en tegels, bedreven door deze Italiaanse kunstenaars en door lokale a m-

bachtslieden die bij hen in de leer gaan, waarop invloeden van de Italiaanse 

renaissance duidelijk aanwezig zijn.  

 

De belangrijkste figuur is Guido di Savino, alias Guido An dries , die in 1512 

vermeld staat als gehuwd met Margarethe Bollekens. De stelling is dat 

Guido zijn familienaam heeft ontleend aan de voornaam van zijn schoonv a-

der, Andries Bollekens. Guido Andries  was reeds langer in Antwerpen wer k-

zaam, wat kan worden afgeleid uit een proces dat hij op 12 januari 1510 

aanspant tegen zijn leerling Willem Janssens die na nauwelijks de helft van 

zijn leertermijn van drie jaar plots het werk verliet.  
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In juli 1508 bezat Guido Andries dus al een atelier -  wat in deze nijve r-

he idstak toch een hele investering betekende -  en had hij de financiële 

middelen en de status om leerlingen in dienst te nemen. We kunnen daa r-

om stellen dat Guido di Savino al meerdere jaren vóór de ondertekening 

van het leerlingencontract in Antwerpen is aa ngekomen; 1506 -1507 is niet 

zo onwaarschijnlijk. 10  In 1520 kopen Guido en Margarethe Den Salm , een 

gebouwencomplex met ovens in de Cammerstraete , de huidige Kamme n-

straat in Antwerpen. Margarethe blijft kinderloos en is overleden als Guido 

Andries in 1529 hu wt met Anna van Dueren. Uit dit huwelijk spruiten zes 

zonen en een dochter voort.  

 

Lucas Andries , de oudste zoon, werd in 1556 meester in het Sint -Lucasgilde 

en zal vanaf 1562 het ouderlijk atelier verder leiden. Tussen 1556 en 

1561/62 had hij een oven in De Goudbloem  aan de Steenhouwersvest, die 

in 1993 bij bouwwerken daar op kelderniveau werd aangetroffen.  

 

Frans Andries  verwierf het meesterschap in het Sint -Lucasgilde in 1552. In 

de jaren 1561 -1565 ontmoeten we hem in Spanje als betrokkene bij dive r-

se fe iten waaruit zijn activiteit in de majolicaproductie blijkt. Een tegel -

tableau in de kathedraal van Cordoba (gedagtekend 1558) en tegelpanelen 

die bewaard worden in Quinta da Bacalhoa in Azeitao (Portugal) worden 

aan hem toegeschreven.  

 

De derde zoon, Jori s Andries , werd eveneens in 1552 als meester opgen o-

men in het Gilde. Waarschijnlijk heeft hij in het pand tGulden Peerdt  in de 

Cammerstraete, rechtover het familieatelier, een oven gehad vermits hij in 

1561 daarover een dispuut heeft met de buren. In 1564 wordt hij gesign a-

leerd in Middelburg. De Mechelse pottenbakker Adriaen Ingelsz was t e-

werkgesteld in zijn atelier in Middelburg.  

 

Jasper Andries  emigreerde naar Engeland waar hij samen met Jacob Jansen 

een atelier oprichtte. In datzelfde jaar was zijn ouder e broer Joris, inmi d-

dels in Middelburg gevestigd, in Norwich, mogelijk om Jasper en Jacob te 

helpen bij het opstarten van het atelier daar.  

 

De jongste zoon, Guido II Andries , wordt zowel vernoemd als geleyerspo t-

backer  en als geleyerspotvercooper . In 1563 had hij een oven in het huis 

tCasteel van Emaüs  op de Oever in Antwerpen, die aanleiding was voor een 

dispuut met zijn buren over de brandveiligheid. Na zijn tweede huwelijk 

woonde hij in De Tennen Pot  op de Sint -Jansvliet. Dit pand bevatte waa r-

schijnlijk een oven, wat wordt afgeleid uit de vondst van ovenafval in een 

put achter het huis.  

 

In 1557 beëindigt de Italiaan Cipriano Piccolpasso zijn verhandeling over de 

kunst van de pottenbakker onder de titel ñLi tre libri dellôarte del vasaioò en 

vernoemt daar in een zekere Guido di Savino die vanuit de omgeving van 
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Castel Durante de kunst van het pottenbakken naar Antwerpen bracht. In 

het hoofdstuk dat handelt over de ontginning en de bewerking van klei, 

haalt hij als voorbeeld de stad Anversa  aan. Hij voegt da araan toe: waa r-

heen deze kunst gebracht werd door een zekere Guido di Savino van hier [Castel 

Durante] en alwaar [Antwerpen] zijn zonen haar [die kunst] vandaag [periode 15 56 -

1557] nog verder uitoefenen .11  

 

 

Passage uit de verhandeling ñLi tre libri dellôarte del vasaioò, 1556 -1557,  

van Cipriano Piccolpasso,  

waarin hij het verblijf van Guido di Savino en diens zonen  in Antwerpen onthult.  

 

Dit is een zeer waardevolle passage voor de ontstaansgeschiedenis van de 

Antwerpse majolicanijverheid. Eigenlijk bevat de verhandeling drie afzo n-

derlijke hoofdstukken die in één enkele band zijn samengebracht en waarin 

alle aspecten van het pottenbakken van die tijd worden behandeld. Picco l-

passo geeft een kijk op de ontginning en de bewerking van klei, het vormen 

van potten, de werktuigen die erbij gebruikt worden, de bestanddelen van 

het glazuur, van de kleurstoffen en de formules om ze aan te maken, een 

beschrijving van de oven en de manier waarop die dient ingeladen te wo r-

den. In bijlage voegt hij een voo rbeeld toe van de verschillende decorati e-

motieven die toen algemeen gangbaar waren, waaronder grotessche, rab e-

sche, troffei, foglie, fiori, frutti, paesi  en candellieri .12  We vinden echter 

geen enkele verwijzing naar een tegelproductie.  

 

De plaatsnaam Caste l Durante bestaat vandaag niet meer. Paus Urbanus 

VIII -  die geboortig was van Castel Durante, niet ver van Urbino in de Ma r-

ken -  heeft bij zijn aanstelling tot paus op 6 augustus 1623 de naam van 

zijn geboorteplaats doen veranderen in Urbania .  

 

Piccolpasso uit Castel Durante lokaliseert Guido di Savino ñdi questo luogoò 

(uit deze streek/van hier) 13 . In Italië dragen dertien lokaliteiten de naam 

San Savino , waaronder een nabij Forli en een in de omgeving van Ravenna 

in Emilia -Romagna, een aan het Lago Trasim eno nabij Perugia in Umbrië, 

een bij Siena in Toscane, en een niet ver van Urbania in de Marken. Zoals 

vaak voorkomt in de 16 de eeuw zal de familienaam di Savino  verband ho u-

den met de streek of de plaats waarvan Guido en zijn familie afkomstig zijn 

en waar mee zij vereenzelvigd worden. Guido Andries kan werkzaam g e-

weest zijn in Castel Durante, maar we vermoeden dat hij oorspronkelijk 

afkomstig is van het plaatsje San Savino, dat over de weg via Cagli 14  op 

amper 37 km van het toenmalige Castel Durante ligt.  
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De identificatie van de door Piccolpasso vernoemde Guido di Savino met de 

in de Antwerpse archieven aangetroffen pottenbakker Guido Andries is de 

verdienste van Léon de Burbure, oudheidkundige te Antwerpen (1886), een 

stelling die in 1922 wordt bijgetreden d oor Marcel Laurent, conservator van 

de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. 15  

 

Na het overlijden van Guido Andries 

(1541) huwt Franchois Frans, waa r-

schijnlijk vennoot van Guido in diens 

atelier, in 1543 Guidoôs weduwe Anna 

van Dueren. Aldus komt Franchois Frans 

aan het hoofd te staan van het famili e-

bedrijf tot hij in 1562 de leiding ove r-

draagt aan zijn oudste stiefzoon, Lucas 

Andries. Aan Franchois Frans wordt h et 

tegeltableau De val van Saulus  toeg e-

schreven dat nu in Museum Vleeshuis 16  

te Antwerpen is tentoongesteld en 

ó1547ô is gedateerd. 

De tegelpanelen met de Geschiedenis 

van Tobias  in het hertogelijk paleis te 

Vila Viçosa (Portugal) worden dezelfde 

hoogstaand e kwaliteit toegemeten. 17  Na het overlijden van Lucas Andries in 

1573 wordt het ouderlijke atelier verder geleid door Willem van Brecht die 

met Lucasô weduwe Anna van Dueren is getrouwd.  

 

Guido Andries ligt aan de basis van een bloeiende nijverheid in Antwe rpen, 

samen met zijn vijf zonen die van hier uitzwermden naar Spanje, Engeland 

en de Noordelijke Nederlanden. Andere majolicabakkers die in Antwerpen 

het metier hadden geleerd, vestigden zich in Hamburg, Gent en Brugge.  

 

Naast het geslacht Andries speelde ook de familie Frans, afkomstig van 

Brescia in Venetië, een belangrijke rol in de Antwerpse majolicageschied e-

nis. Peter Frans, genaamd van Venedigen , was schaerlakenverwer  en is 

tussenpersoon bij de bestelling van de tegelvloer voor de abdij van Herke n-

rode . Er is weinig bekend over de pottenbakkersactiviteiten van diens broer 

Jan Frans, die zich in 1513 associeert met Guido Andries voor de afkoop 

van majolicapotten van Janne Maria de Capua die terugkeert naar Italië. 

Jan Frans die nog in 1529 als geleyerspo tbacker  wordt vernoemd, zou 

ove rleden zijn vóór 15 november 1531. Claire Dumortier is geneigd de pr o-

ductie van de majolicavloer in de kapel van Rameyenhof aan hem toe te 

schrijven, uitgevoerd in het atelier van Guido Andries. 18
 De nauwe band 

tussen de familie Frans en de familie Andries komt tot uiting bij de tweede 

generatie  wanneer  de  weduwe  van Guido Andries in 1543 huwt met 

Franchois Frans, neef van de twee voornoemde Fransen.  

 

Tegel uit een ontmanteld paneel, 

Vila Viçosa, 1558. ( collectie auteur)  
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Archeologische vondsten en archivalisch onder zoek uitgevoerd sinds 1970 

hebben heel wat informatie over deze voor Antwerpen eens zo belangrijke 

nijverheidstak aan het licht gebracht. 19  

De majolicavloer in de kapel van het hof van Rameyen is de dichtst bij 

Antwerpen gelegen in -situ getuigenis van de ee rtijds zeer bloeiende majol i-

canijverheid in die stad.  

 

Er worden vanuit Antwerpen t e-

gels geleverd voor de vloer in het 

hoogkoor van de kerk van de 

abdij van Herkenrode nabij Ha s-

selt, waarvan het besteldocument 

door abdis M ech tilde de Lexhy uit 

1532 bewaard is gebleven in de 

archieven van de abdij van Ave r-

bode. Een groot deel van deze 

tegels werd in 1888 aangekocht 

door de Koninklijke Musea voor 

Kunst en Geschi edenis te Brussel. 

Andere losse exemplaren bevinden zich in Museum Boijmans Van Beuni n-

gen in Rotterdam en enkele in privé verzamelingen.  

 

 

De tegelvloer uit de kapel van 

het landhuis The Vyne, nabij 

Basingstoke in het  graafschap 

Hampshire (Engeland) is een 

Antwerps product van rond 

1520. 20  Tussen 1500 en 1520 

bouwde William, First Lord Sa n-

dys, een groot huis op het 

grondgebied van het huidige dorp 

Sherborne St. John, bij B a-

singstoke. Sandys diende aan het 

hof van Hendri k VIII en was van 

1517 tot 1523 thesaurier van 

Calais. Waarschijnlijk tijdens zijn verblijf op het vasteland heeft hij kennis 

gemaakt met de Antwerpse majolicaproducten en hier een majolicavloer 

besteld voor zijn woning. De oudste vermeldingen van de vloer  situeren die 

in de privé kapel van het huis, dat ook nog beschikte over een grafkelder 

en een publieke kapel. De toeschrijving aan een productieatelier uit An t-

werpen is gebaseerd op stilistische overeenkomst van de decoratie van een 

aantal tegels met de v loer van Herkenrode. Ook tegels met personages 

afkomstig uit de toneelstukken van de Antwerpse rederijkerskamers, met 

Vlaamse namen en opschriften, wijzen op een Antwerpse herkomst.  

 

 

Fragment van de vloer van Herkenrode.  

Koninklijke Musea voor Kunst en  

Geschiedenis, Brussel.  

 

Fragment van de vloer in The Vyne.  
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De majolicaproducten van Guido Andries waren inderdaad bekend in Eng e-

lan d, wat wordt afgeleid uit het feit dat Hendrik VIII hem goed loon en 

huisvesting had beloofd om in Engeland te komen werken, wat uiteindelijk 

niet doorging. Een precieze datum hiervoor kan niet worden opgemaakt. 21  

Mogelijk heeft de vloer uit The Vyne bijged ragen tot deze naambekendheid.  

 

Verder is door Hendrik van Nassau tussen 1536 en circa 1540 -1544 een 

tegelvloer besteld voor zijn kasteel te Breda. 22  Tot in Friesland (Anjum en 

Dokkum) en in de provincie Groningen (Aduard) zijn tegels van Antwerpse 

makelij gevonden. 23  

 

In de 16 de eeuw waren majolicaproducten, en in het bijzonder majolicavlo e-

ren, zeer gegeerd door de adel en de hogere clerus voor hun paleizen, ke r-

ken en abdijen. Een colloquium onder de titel ñImages du pouvoir -  pav e-

ments de faïence en France du XIIIe au XVIIe si¯cleò, met bijgaande cata-

loog, gehouden in juni 2000 te Bourg -en-Bresse was specifiek aan dit o n-

derwerp gewijd. 24  De opdrachtgevers van de Antwerpse ateliers kwamen 

uit dezelfde bevolkingsklasse. Naast de vermelde sites levert de vondst van 

majolica tegelfragmenten in het Egmontkasteel te Zottegem 25  en op de site 

van de vroegere Cisterciënzerabdij te Koksijde 26  het zoveelste bewijs.  

 

Naast de reeds vernoemde tegelvloeren beschikken onze musea en het 

depot van de archeologische dienst van de  stad Antwerpen over talrijke 

majolicategels en fragmenten die afkomstig moeten zijn uit een groter g e-

heel. Een aantal daarvan worden afgebeeld  en besproken in het catalogu s-

gedeelte van het Antwerps majolicaboek van Claire Dumortier. 27  In 1997 

zijn we erin geslaagd twee dergelijke tegels met elkaar in verband te bre n-

gen en op die basis een majolica tegeltapijt te reconstrueren waarop een 

medaillon is geschilderd. 28  

 

 

  
 

Twee Antwerpse tegels (links) gereconstrueerd tot een tegeltapijt met medaillon (rechts).  
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Zeer dikwijls, maar ten onrechte, wordt de majolicaproductie in Antwerpen 

begrensd tot het tijdperk waarin Guido Andries werkzaam was in het atelier 

Den Salm en tot de gerenommeerde vloeren van The Vyne en Herkenrode. 

Nochtans werden geleyerspotbackers , zoals de majolicabakkers in de a r-

chieven staan vermeld, in de Liggeren van het Sint -Lucasgilde ingeschreven 

tot het begin van de 17 de eeuw, de laatste in 1629. In totaal konden uit de 

archieven 90 namen van geleyerspotba ckers , geleyerspotschilders  en ge-

leyerspotvercoopers , maar ook van leerlingen worden opgemaakt. 29  

 

Samengevat kan de geschiedenis van de Antwerpse majolicanijverheid in 

de 16 de en 17 de eeuw worden opgedeeld in drie periodes.  

1.  Er is vooreerst de periode van d e pioniers, die we laten aanvangen 

midden 1508, geschatte ingang van het contract tussen Guido Andries 

en zijn leerling Willem Janssens, tot het overlijden van Guido Andries in 

1541.  

2.  Daarna volgt voor de Antwerpse majolicanijverheid een ware bloeiper i-

ode w aarin het atelier Den Salm  onder het bestuur staat van Franchois 

Frans -  vanaf 1541 en nadien zijn stiefzoon Lucas Andries tot diens 

overlijden in 1573 -  met een steeds groeiend aantal producerende en 

concurrerende bedrijven.  

3.  Vanaf de jaren ó80 van de 16de eeuw heeft een geleidelijke achterui t-

gang plaats, mede bepaald door de politieke en religieuze instabiliteit in 

de Antwerpse regio, die maakt dat deze nijverheid kort na 1630 geen 

nieuwe vestigingen meer kent en geleidelijk aan uitgestorven zal zijn. 30   

 

De inventaris van de tegelfragmenten die door archeologen in de loop der 

jaren uit de Antwerpse bodem werden bovengehaald, wijzen er echter op 

dat in deze derde periode nog hoogstaande kwaliteit werd geproduceerd. 

Die kwaliteit vinden we bijvoorbeeld terug in drie tegeltableaus die in 1945 

werden opgegraven uit een schuilput in de kelder van Museum Plantin -

Moretus te Antwerpen.  Deze drie tegeltableaus -  weliswaar onvolledig -  

werden in 2008 gerestaureerd en zullen weldra deeluitmaken van de vaste 

collectie v an het museum. Hoewel onvolledig, is het toch mogelijk de voo r-

stellingen te herkennen.  

 

Een tegel in de collectie van Museum Mayer -  van den Bergh met identiek 

randdecor is in het glazuur gedateerd 1607. Voortgaand op het parelran d-

decor dat typisch voorko mt in de periode 1580 -1610 mag de productie van 

deze drie tegeltableaus ook in die periode geplaatst worden. Nog 1 4 losse 

tegels  en een viertal tegelfragmenten  van hetzelfde type in Museum Pla n-

tin -Moretus en enkele exemplaren in andere musea zijn restanten  van m i-

nimum 22 tot maximum 26  dergelijke tableaus van  deze kwaliteit. 31  
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Tegeltableau s ñde Duivelbanningò, ñTobias vangt een visò en ñJonas over boord geworpenò, 

Museum Plantin -Moretus, inv. nr. V II 10,7,1 -2-3. 
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DEEL I : ALGEMEEN KADER 
 

1. SITUERING VAN KASTEEL EN KAPEL 
 

Rameyenhof is gelegen op het grondgebied van Gestel, oorspronkelijk de 

kleinste gemeente van de provincie Antwerpen. Als gevolg van de gemee n-

tefusies is het sinds 1965 ingelijfd bij de gemeente Berlaar. Gestel is een 

erg schilderachtig en landelijk dorpje aan  de Grote Nete dat slechts enkele 

tientall en huizen telt en nog geen 200 inwoners. Het bezienswaardigste 

monument is het witte kasteel Hof van Rameyen  dat in toeristengidsen 

steeds in een adem wordt genoemd met zijn meest vermaarde bewoner 

Nicolaas Rubens, de tweede zoon van Pieter Paul Rubens, di e er zijn laatste 

jaren sleet. We bevinden ons op een tiental kilometer van Lier en in voge l-

vlucht op amper 30 kilometer van Antwerpen stad.  

 

De strategische ligging aan de Grote Nete doet vermoeden dat Rameyenhof 

gegroeid is uit een donjon die door de machtige familie Berthout werd g e-

bouwd aan een voorde  in de Nete, dit is een doorwaadbare plaats. Aan een 

dergelijke doorgang werd als bescherming meestal een donjon opgetro k-

ken. Het defensieve karakter van de burcht wordt ook aangeduid door de 

brede omwal ling die nog steeds aanwezig is. Een andere hypothese sugg e-

reert de bouw door de bisschoppen van Luik die, in hun hoedanigheid van 

heren van Mechelen, een voorpost oprichtten aan de grens van hun gebied. 

De tot in de 13 de eeuw opklimmende donjon werd nadien geïntegreerd in 

deze waterburcht, waarvan de U -vormig geschikte vleugels en ronde hoe k-

torens waarschijnlijk dateren uit het begin van de 1 6de eeuw.  

 

In oude teksten en op oude kaarten wordt de burcht veelal aangeduid m et 

de naam ter  Hameiden  of  ter Hameyden , een benaming die in de loop der 

tijden is samengetrokken tot Rameyen .  Ook aanduidingen als Ramey ,  

Ramay , Ameiden, Hameyde(n) en  Hamayden  worden aangetroffen.  

Etymologisch betekent het woord hameide  het buitenste h ek der poort van 

een stad, van een burcht of slot. In de heraldiek is Hamei  een merkwaar -

dige wapenfiguur van Franse oorsprong en uiterst zeldzaam. Deze heral -

dische figuur was eerst waarschijnlijk bedoeld als een soort hekwerk of 

afrastering, dat later ve rzwakte tot drie verkorte dwarsbalken. Het woord 

komt nog op andere plaatsen voor zoals in de naam van het kasteel La 

Hamaide  bij Lessen (op de Dender) in de provincie Henegouwen, waar  

Lamoraal graaf van Egmont is geboren. Ameide , dat nu is opgegaan in he t 

dorp Zederik , is nog de naam van een dorpje gelegen aan de Lek ten zui d-

westen van Vianen, Zuid -Holland. De naam is telkens verbonden met een 

plek bij een rivier en lijkt te wijzen op de omheining omheen het gebied.  

 

Over de oorsprong en de bouw van ter H ameiden  is heel weinig gekend 

doordat de oude archieven tijdens de Boerenkrijg verloren zijn gegaan. 
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Jongelui uit de streek werden toen door de Fransen onder de wapens g e-

roepen. Een van de informatiebronnen die de Fransen zouden kunnen g e-

bruiken om onder d e jongeren te rekruteren, waren de geboorteregisters 

en de doopboeken die op het kasteel ter Hameyden bewaard werden. Om 

inzage van die registers door de Fransen te verhinderen, organiseerden de 

jongelui uit de streek een bestorming van het kasteel, overme esterden de 

gendarmes en voerden de bezwarende documenten weg. Niet alleen de 

geboorteregisters maar ook de oude eigendomtittels en archieven van het 

kasteel vielen ten prooi. Vermoedelijk zijn ze verbrand aangezien ze later 

niet meer zijn teruggevonden.  

 

Een gravure van het Castellum Ramey  gemaakt door Franz Ertinger, in 

1678 gepubliceerd door baron J. Leroy in een uitgave van prenten van oude 

kastelen, is de oudst bekende afbeelding van het kasteel. 32  1678 is het jaar 

dat Constantia Helman, weduwe van Nico laas Rubens, overleed. Het is niet 

bekend wanneer en door wie deze prent werd ingekleurd. Op het voorplan 

zien we links de westelijke en rechts de zuidelijke toren. Boven het dak 

steekt de donjon uit en in het verlengde van de westelijke toren is de derde 

toren aan de noordzijde heel even zichtbaar. Bij Ministerieel Besluit van 23 

oktober 1991 werd het kasteel als monument geklasseerd.  

 

 

Castellum Ramey, het kasteel van Rameyen.   

Gravure van Franz Ertinger, gepubliceerd door baron J. Leroy in 1678.  

 

In welke mate de gravure Castellum Ramey  een nauwkeurige architecturale 

weergave is van het toenmalig bestaande gebouw, kan niet worden nag e-

gaan. De kapelkamer was toen blijkbaar een goed eind voorbij de kapelt o-

ren uitgebou wd . Mogelijk liggen  latere verbou wingen aan deze gevel, vlak 

naast de kapeltoren , aan de basis van de problemen met de stabiliteit in  

deze kasteelhoek.  Zie hoofdstuk Tegels rond en onder het altaar .  
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Vanaf de Rameyenstraat komt men door een kastanjedreef en het 16 de-

eeuwse poortgebouw op het driehoekige neerhof met dienstgebouwen. Via 

een vaste houten loopbrug over de slotgracht betreedt men het kasteel. De 

kapel met de majolicavloer bevindt zich in de westelijke toren, rechts van 

deze loopbrug. De twee laatgotische spitsboogvensters op de  benedenve r-

dieping van deze toren, die zich aldus onderscheiden van de ramen in de 

andere torens, verraden een kapel aan de binnenzijde. Uit het bouwarche o-

logisch onderzoek van de gevels blijkt echter dat de witstenen spitsboo g-

ramen later werden ingezet, t erwijl de toren, zoals trouwens die op de a n-

dere hoek en, voordien van gewone kleinere raamopeningen was voorzien. 

Dit doet vermoeden dat de westelijke toren bij zijn bouw niet was bedoeld 

als kapel, maar een woonbestemming had. De kapeltoren is samen met d e 

aanpalende hoekkamer en de beide andere torens opgetrokken in het begin 

van de 16 de eeuw.  

 

Hoewel de drie torens aan de buitenzijde rond zijn, hebben de kapeltoren 

en de noordelijke toren binnenin een zeshoekig grondplan. Het eerste wat 

opvalt bij het bi nnentreden van de kapel is de kleine ruimte. De diameter 

tussen twee overstaande muren bedraagt amper 3,6 meter. Meetkundig 

gezien is het grondvlak geen regelmatige zeshoek. Verder zal blijken dat dit 

een invloed heeft gehad op de positionering van de majo licavloer binnen de 

beschikbare ruimte.  

 

 

 

Zicht op de noordwest georiënteerde voorgevel van het kasteel.  

Op het voorplan de kapeltoren.  
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Voordat de restauratie van de kapel werd aangevat, rustte de tegelvloer op 

een houten rooster. De twee overige torens hebben een stenen ondervloer. 

Er bestaat een sterk vermoeden dat de kapelvloer oorspronkelijk ook op 

een bakstenen gewelf rustte. De constructie met houten rooster zou ten 

vroegste uit het begin van de 19 de eeuw dateren, mogelijk zelfs later. De 

vlo er is dan ietwat slordig teruggelegd.  

 

 

 

FOTO 1 

Algemeen zicht op de 19 de-eeuwse binneninrichting van de kapel vóór restauratie.  

Foto R. Janse, Breda, 1959 -60.  
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Foto 1 geeft een algemeen beeld van de laatneogotische inrichting van de 

kapel, gezien vanaf  de deuropening, zoals die voor het eerst in kleur werd 

vastgelegd in de jaren 1959 -60. Het altaar in geboend eikenhout is g e-

plaatst tegen de westelijke muur. Onder dit altaar is een toegang gemaakt 

naar de kelder die zelf geen verbinding heeft met de aanp alende kelders 

van het kasteel. Die opening onder het altaar is waarschijnlijk samen met 

de houten vloerconstructie aangebracht.  

Het onderste gedeelte van de muren was tot op raamhoogte bekleed met 

een lambrisering in geboende eik, waarboven de staties uit  de kruisweg 

waren geplaatst. De eerste en de laatste bevonden zich links en rechts op 

de houten wanden van de brede deurnis. De raamopeningen zijn gevuld 

met gebrandschilderde glas - in - loodramen die gesigneerd en gedateerd zijn: 

J.F. Pluys Mechlinea 1862 . Bovenin prijkt het wapenschild van de familie Le 

Grelle. Op het linkse glasraam wordt het bezoek van de engel Gabriël aan 

Maria voorgesteld en rechts de geboorte van Jezus.  

 

  

 

óBezoek van de engel Gabriël aan Maria ô en óDe geboorte van Jezus ô. 

Glasrame n van J.F. Pluys uit 1862 in de slotkapel, na restauratie.  

 

Het sierlijk laatgotische palmetgewelf is een structuur van graten met ra n-

ken en scherpe profilering die samenkomen in tien fraai in ajour uitgest o-

ken sluitsteentjes. De ribben zijn in de zes hoeken gesteund door kleine 

witstenen kraagstenen met geprofileerd kapiteel, acanthusblad en wape n-

schildje. Op de consoles zijn, in een fijne penseelschildering, de Arma 

Christi aangebracht.  Aan beide zijden van het altaar was een houten balk 

geplaatst waa rop de dwarsplank en van de altaarsokkel rustten.  
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Op oude fotoôs zien we slechts enkele van die planken; de voorste zijn 

steeds verwijderd om een maximaal zicht te gunnen op de vloertegels.  

 

De vraag stelt zich waarom in het kasteel een kapel werd ingericht . Volgens 

Floris Prims werd sinds de 13 de eeuw het inrichten van een hofkapel vera l-

gemeend. Men dient onderscheid te maken tussen een oratorium of bi d-

plaats en een kapel, met kapelanie en kapelaan, erkend door de bisschop, 

waar op geregelde dagen van de we ek de H. Mis werd opgedragen. In de 

15 de eeuw hebben vele heren een bidplaats aan hun hof bijgebouwd, zo n-

der dat ze de intentie hadden  er een kapelanie met kapelaan van te maken. 

Ook de vader van Jan II van Immerseel heeft aan de gewoonte van zijn tijd 

geh oorzaamd met in zijn nieuw te bouwen hof aan de Lange Nieuwstraat te 

Antwerpen een bidplaats te voorzien, de genaamde Burgondische kapel. 33  

 

Het is Stockmans die melding maakt van het bestaan, reeds in 1389, van 

een slotkapel op ter Hameyden waar toen twee missen per week werden 

opgedragen door de kapelaan van de kapelnij van O. -L.-Vrouw. Hij meldt 

hierover: Bij akte van 12 mei 1389 verklaren ñKarolus de Ymmerselle, miles, et 

Margaretha de Meldert, eius conthoralis, militissa, domini temporales ter Hameyden 

et de Ytegheemò  te amortizeeren de goederen en inkomsten van de onlangs door 

Baldewinus van der Beke gestichte kapelnij van O.L.Vrouw op last van twee missen 

ter week ; de kapelaan zou die twee missen doen in de slotkapel van ter Hameyden 

ñin domo nostra c astrali seu fortelico ter Hameydenò als de heeren van Immerseel 

ñbuiten warenò.34  In 1389 waren de drie hoektorens nog niet gebouwd, ook 

de twee zijvleugels niet. Op welke plaats in de burcht die H. Missen  werden 

gelezen, is niet bekend.  

 

Pas op 9 mei 1566 wordt de kapel van ter Hameyden gewijd, wat blijkt uit 

een document dat zich in de inventaris van Engelbert I van Immerseel b e-

vond, opgemaakt in 1624 te Bokhoven. In Coffer B, in eenen cofferen met pladt 

ende dobbel scheel is bevonden: Item eenen franssyne n brieffken met eenen zegele 

in roode wasse, wesende consent vanden bisschop van Camerick de cappelle tot    

Rameyen te mogen wyen, van der date den IXen Mey XV C LXVI .35  Voorts wordt de 

kapel nog vernoemd in 1645, 1646 en 1648, jaren waarin de kinderen van 

Nicolaas Rubens in de slotkapel worden gedoopt door de pastoor van     

Gestel.  
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2. BEWONINGSGESCHIEDENIS 
 

ontstaan onder de Berthouts 

De geschiedenis van Rameyenhof is onlosmakelijk 

verbonden met die van enkele grote adellijke g e-

slachten die heersten over onze contreien. De oudst 

bekende eigenaars van ter Hameyden zijn de    

Berthouts van Berlaer. Door het huwelijk van   

Wouter I Berthout met Margareta van Grimbergen 

zijn de Berthouts in de eerste helft van de 12 de 

eeuw verwant geraakt met de familie van Grimbe r-

gen. Beide families hadden uitgestrekte bezittingen 

tussen Dender en Zenne, en in een gebied dat begrensd is in het westen 

door de Schelde en in het zuiden door Rupel, Dijle en Demer. Maar hun 

bezittingen lagen erg verspreid en door elkaar. In 1197 heeft er tussen 

beide families een erfdeling plaatsgevonden waarbij blijk baar getracht is 

hun beider patrimonia te reorganiseren tot meer aaneengesloten gehelen. 

Zo kwamen de Berthouts in het bezit van de heerlijkheid van Mechelen 

waartoe ook het Ressort van Mechelen behoorde -  dat onder andere de 

enclaves Heist -op-den -Berg ten  westen van het Land van Mechelen en  

Gestel ten noorden ervan bevatte -  en dat niet tot Brabant behoorde.  

 

In het vredesbestand tussen hertog Jan II en de stad Mechelen in 1303 

wordt ridder Jan II Berthout die men seght van Berlaer  vermeld als here 

van H ameyden . Jan II is de oudst bekende Berthout die eigenaar was van 

een bouwwerk op de plaats waar het huidige Rameyenhof staat. Mogelijk in 

het eerste kwart van de 14 de eeuw hebben Jan II en diens broer Lodewijk II 

op ter Hameyden een eerste houten torencon structie vervangen door een 

stenen donjon, zoals blijkt uit de hierna vermelde verkoopsakte. De drie 

onder de donjon aangetroffen houten palen wijzen in de richting van een 

houten woonconstructie op de huidige ligging van de donjon.  

 

In een akte uit 1330 verklaart de hertog van Brabant te hebben verkocht 

aan Lodewijk II van Berlaer, heer van Helmond, item die woninghe van die 

Hamayden ende dat daertou behort in manschappen, in wattere, in lande, in cheise, 

in renten, in bemden, in choren, in cappunen, eeve nen, in houneren,  é In deze 

tekst komt voor het eerst tot uiting dat ter Hame yden een woning betreft 

met manschappen en dat daarbij behoorden alle wateren, landerijen, gra s-

landen, maar ook de opbrengsten daarvan, namelijk grondbelastingen, 

renten en jonge haantjes. Dat die woninghe van die Hamayden  op dat 

ogenblik al een donjon in steen is, zal ons niet verwonderen.  

 

Lodewijk II van Berlaar moet gestorven zijn vóór 5 september 1346. Uit 

zijn huwelijk met Johanna van Dinther sproten twee zonen voort, Jan III  en 

Walram, en dochters Katherina, Maria en Agnes.  
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Jan III van Berlaer overleed vóór 1357, zijn broer Walram in 1360 -61. Ter 

Hameyden is dan mogelijk overgaan naar de tweede dochter, Maria van 

Berlaer, die eerst Hendrik Estor huwde en in tweede instantie Jan van   

Immerseel. Waarschijnlijk door dit huwelijk is ter Hameyden, na 1382, 

overgegaan naar een nieuw geslacht, de familie Van Immerseel.  

 

 

 

Oudst bekende foto van de donjon, zicht vanaf het park.  

Ongedateerde opname van tussen de twee wereldoorlogen.  

Fotoarchief Provinciebestuur van Antwerpen, nr. 35 -5.  

 

 

het geslacht Van Immerseel 

de eerste generaties 

Het Mortyrologie ofte Doodboeck  der weldoeners van de Sint -

Gummaruskerk te Lier vermeldt voor 20 december 1384 het jaargetij voor 

vrouwe  Marie de Berlair, vrouwe van heer Jan van Ymercele . Karel van 

Immerseel, zoon van deze Jan, wordt in een akte van 10 maart 1380 -81 

heer van Hameide  genoemd. Hierdoor is de overdracht van ter Hameyden 

van de Berthouts naar de familie Van Immerseel archival isch gedocume n-

teerd.  
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Tot dan  was ter Hameyden steeds allodiaal gebleven, waardoor het ook 

minder voorkomt in officiële documenten . Maar bij akte van 30 december 

1380 verklaren hertog Wenceslaus en zijn vrouw hertogin Johanna van 

Brabant, dat ridder Karel van Immerseel hun het vrijgoed ter Hameyden 

heeft opgedragen en belenen hem, in diezelfde akte, opnieuw met ter    

Hameyden dat aldus een leen van de hertog van Brabant wordt. Zij verkl a-

ren tevens aan dit nieuwe leen de hoge heerlijkheid van Gestel toe te v oe-

gen, met uitzondering van het deel dat toebehoorde aan wijlen vrouwe 

Gertrudis van Gestele. Korte tijd nadien, op 5 december 1384, draagt de 

hertogin aan Van Immerseel ook het hoog rechtsgebied van Gestel op en 

bepaalt dat dit dorp voortaan één vol leen zal uitmaken met ter Hameyden.  

Ter Hameyden zal van ca 1380 tot ca 1635 bewoond worden door afsta m-

melingen van deze Jan van Ymercele en diens zoon Karel.  

 

Stamvader van het geslacht Van Immerseel 

zou Godevaert  geweest zijn , geboren  grave 

van Aerschot , die al  in de jaren 1107 en 

1117 vernoemd wordt. Aan hem zouden de 

heerlijke goederen te Lier toegekomen zijn. 

Zijn nakomelingen hebben vanaf toen de 

naam van Lyere  aangenomen. Hoewel zij 

heerlijke goedere n bezaten in de stad Lier -  

hun stadresidentie het Hof van Lyere  lag 

vlak bij de Sint -Gummaruskerk aan de rand 

van de Nete -  waren de van Lyeres geen 

heren van  Lier, wel heren tot  Lier. Ze waren 

dus enkel bezitters van heerlijke goederen 

op het grondgebied  Lier. Overigens heeft 

hun wapenschild, dat drie lelies op een zilveren veld draagt, niets gemeen 

met de wapens van de stad Lier. Zo vinden we Willem van Aerschot, heer 

tot Lyere , vernoemd als markgraaf van Antwerpen in de periode 1160 tot 

1180. Dit was de  eerste markgraaf in een rij van zeven die het glansrijke 

geslacht Van Immerseel leverde aan de stad Antwerpen. Het is pas in het 

begin van de 14 de eeuw dat de van Lyeres hun naam ruilden tegen die van 

de plaatsnaam Immerseel, verwijzend naar de burcht van  die naam die zij 

in Wommelgem bewoonden. Jan van Lyere was namelijk voor zijn deel -

name op 5 juni 1288 aan de slag bij Woeringen door de hertog beloond met 

de heerlijkheid Wommelgem, waar hij enkele jaren tevoren het  kasteel 

Immerseel had gebouwd.  

 

Karel van Immerseel was achtereenvolgens van 1375 tot 1393 en van 1395 

tot 1396 Markgraaf van het Land van Ryen . Een vermoeden dat hij met zijn 

familie op regelmatige tijdstippen op ter Hameyden  verbleef, vinden we in 

de officiële inrichting van een bidplaats bi nnen de bewo ning.  Zie het hoof d-

stuk Situering van kasteel en kapel  voor meer bijzonderheden  hieromtrent . 

 

 

Wapenschild van de familie  

Van Immerseel . 
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Wanneer Karel van Immerseel overlijdt, 

vermoedelijk in augustus 1396, zijn er 

geen opvolgers in rechtstreekse lijn en 

volgt er een reeks van onrechtstreekse 

en zijdelingse overdrachten van de hee r-

lijkheid ter Hameyden, waarbij wel steeds 

getracht wordt het eigendom binnen de 

familie te houden. Dit komt goed tot  

uiting in de stamboom van  het geslacht 

Van Immerseel waarin de opeenvolgende 

heren van ter Hameyden zijn aange duid.  

 

Dat de heerlijkheid binnen de familie 

behouden bleef, sluit niet uit dat tussen 

de verschillende takken van dezelfde 

familie geschillen en betwistingen on t-

stonden o ver het eigendom van ter Hameyden. Zo was Arnold (Aerd) 

slechts een jongere halfbroer van Jan van Witthamôs vrouw Catharina, en 

de oudste zoon uit het tweede huwelijk van hun vader Arnold met Cathar i-

na van Sompeken. Daarom zagen zijn oudere kozijns, ridder  Henrick -  zijn 

voogd -  en Wouter, zich tekort gedaan als rechtmatige mannelijke erfg e-

naam. Op 23 maart 1447 dwongen deze dan ook een tijdelijke regeling af, 

wat blijkt uit een document in het Heer lijkheidsarchief Loon op Zand.  

Want zeker geschille ... ger ezen tusschen Henricke van Ymmerseele ten eenre zyden 

ende Aerde van Ymmerseele zone wilen heeren Aerde van Ymmerseele Ridders siner 

neve ten andere, omme den goeden wille daer heere Aerde van Ymmerseele ridder 

voors. verstorven mochte wesen van Wouteren v an Ymmerseele sinen brueder wilen 

ende insgelycx omme den goeden wille die hem Henrick van Ymmerseele ridder 

bestorven mochten syn van heeren Kaerle van Ymmerseele ridder haeren alder oem 

als vander goeden ter Hammeyden  van welcken goeden de voes. heere He nric 

ende Wouter van Ymmerseele gebruederen hunnen gedeel niet gehadt en hebben  ...  

 

Er werd overeengekomen dat erfgenaam Aerd  van Immerseel hen vanaf 

Kerstmis 1447 en zolang hij geen 24 jaar was, van de opbrengsten van ter 

Hameyden een erfelijke som zou u itbetalen.  

... beghinnende te heffen te kersmissen int jaer van XLVII naestcomende ... met 

vorwaerden ende condicien soe wanneer de voers. Aerd van Ymmerseelle tot siner 

vierentwintich jaren comen sal syn, dat hy dan een jaer lanc daer na volgende hem 

bera den sal ende seggen, weder hy dese vorwaerden ende compsicie van weerden 

houden wilde ofte niet.  

 

Aerd  zou van ter Hameyden maar kort genieten daar hij al vóór 11 februari 

1450 -51 moet overleden  zijn . Op die dag namelijk deed zijn jongere zus 

Elisabeth, nauwelijks 17 jaar ou d, het verhef van ter Hameyden.  

 

 

  

 

Zegel van ridder  

Karel van Immerseel  

met drie lelies, 1374.  
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Stamboom  van de Van Immerseeles  

volgens E.  & L. Buts 36 , 1991, gebaseerd op J. -Th. De Raadt 37 , 1893.  

De opeenvolgende heren van ter Hameyden zijn genummerd van (1) tot (11).  
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Elisabeth van Immerseel 

De geschiedenis betreffende Elisabeth van Immerseel, geboren in 1433,  

vangt aan op 11 februari 1450 -51, dag waarop zij het verhef doet van ter 

Hameyden.  Zij wordt aldus vrouwe van ter Hameyden .38  Zelfs na de dood 

in 1482 van haar man, ridder Godev aerd Vilain, blijft Elisabeth vrouwe van 

ter Hameyden tot ze zelf komt te overlijden op 15 augustus 1510, op 77 

jarige leeftijd. Elisabeth van Immerseel was een zeer godsvruchtige en 

caritatieve dame. In 1483 bijvoorbeeld, een jaar na het overlijden van ha ar 

man, staat zij voor eeuwig grote opbrengsten van tienden en behuizingen 

af aan de H. Geesttafel van Lier tot behulpe ende lavenisse vanden armen 

poirteren ende ingesetenen onser stadt van Lyere . Na haar dood moest al 

het resterende geld, na aftrek van l asten voor jaargetijde en zondags -

gebed, uitgedeeld worden aan de armen. Er mocht geen geld in vastgoed 

worden vastgelegd.  

 

Aangezien Elisabeth kinderloos zou blijven, had zij al in 1468 of 1470 haar 

leengoederen terug overgedragen aan de hertog van Braban t. Van deze 

transactie is een uitgebreide lijst bewaard gebleven. In het Register overg e-

sonden Mynen genadigen heere den hertoge van Burgognen ende van Brabant, etc. 

oft synen stedehoudere van synen leenen in Brabant, van vrouwen Lysbetten van 

Ymmersele, v rouwe vander Hameyden ende van Wommelgheim, wettige  gesellinne 

her Godevairt Villain, ridders  staat ter Hameyden  uitvoerig omschreven.  

Inden iersten drie vollen leenen die sy selve van minen voers. genadighen heer ho u-

dende is gelyc die elc besunder hier na  genoemt ende verclaert staen.  

1°... thof ter Hammeyden met synen toebehoorten te weten voghelryen, visscher y-

en, landen, aerde, beemde, gronden, reengenooten myn voers. genadigen heere 

aende twee zyden, de heerlyckheyt van Yetegheem ter derden zyde ende de  heer -

lyckheyt Ghestel ter vierder zyden. Van welken vollen leenen voerscreven de proff y-

ten ende incomene jaerlicx gedragen zevene zistere rog ende seven ponde ende 

thiene schellinge grote Brab. van pachte en hueringen, ende ontrent sesse blaeuwe 

cronen vander visscheryen ...  

 

  

Elisabeth van Immerseel en Godevaert Vilain.  

Detail uit het glas - in - loodraam boven het 

hoogkoor in de  Sint -Gummaruskerk te Lier,  

ontwor pen door Rombout Keldermans in 1475.  

© IRPA -KIK, Brussel, nr. A 116811.  
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Als aandenken aan deze milde weldoenster lieten de Heilige Geestmeesters 

nog in 1612 een triptiek oprichten voor het Altaar der Heilige Geest. Het 

werd besteld bij de vermaarde kunstschilder Otto Venius, die toen tijdelijk 

in Lier verbleef, gevlucht voor de pest die Antwerp en teisterde. Het mi d-

denpaneel van dit drieluik stelt het Pinksterfeest voor, de luiken het doo p-

sel van Christus en d e Vermenigvuldiging der Broden. Op de buitenkant van 

het ene luik staat weldoenster Elisabeth van Immerseel die de H. M is bi j-

woont -  afgebe eld op het andere luik -  terwijl een engel het wapenschild 

der familie boven haar hoofd houdt.  

 

 

Zijluiken van de triptiek boven het 

Altaar der Heilige Geest in de  

Sint -Gummaruskerk te Lier,   

door Otto Venius, 1612.  

© IRPA -KIK, Brussel, nr. B 19512.  

 

 

Onderaan staat het  rijmdicht:  

 

Elisabeth van Immerseel, edel van staet,  

Heeft in ót jaer vyftien honderdt ende seven, 

Den armen van Liere tot een charitaet  

Veel aelmoessen van hare goeden gegeven;  

Dus is haer dit, tot een memorie geschreven.  

 

Gy Rycke wilt  Abraham togh volgen naer  

En wilt den vrecken niet volgen in geender wys,  

U rykdommen zyn u geleent; maer  

Helpt den armen onderhouden, met dranck ende spys,  

Soo Coopt gy voor u, het hemelsch paradys.  
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Denkelijk in 1500 heeft schilder Jan Hatschodt van Eli sabeth van Immerseel 

een opdracht aangenomen om een altaartafereel of triptiek te schilderen 

voor het H. -Geestaltaar in de Sint -Gummaruskerk te Lier tegen de som van 

drie pond groot Vlaamsch. Het schilderij maakte deel uit van een ruimere 

opdracht voor inr ichting en verfraaiing van het H. -Geestaltaar. Dit leren we 

althans uit een Concept vander vorwerden daerop dat Jan Hatschodt schi l-

der aen nemen soude te maken een tavereel  é in het archief der H.-

Geesttafel, fondatie Van Immerseel, altaar der H. -Geesttafe l. Item opten 

outaer sal worden geschildert eene beelde van Onser Vrouwen in een taberkele [t a-

bernakel]  en daer boven eenen inghel houdende twee wapenen, deene van Imme r-

sele ende dander van Sompeken . Catharina van Sompeke was de moeder van 

Elisabeth  van Im merseel . Of het schilderij ooit gemaakt is, kan niet worden 

achterhaald. De omschrijving van het concept is niet zeer gedetailleerd. 

Wel komt de afbeelding van de opdrachtgeefster met daarboven een engel 

met wapenschilden sterk overeen met wat door Otto Ve nius geschilderd is 

op de rug van de zijpanelen van de triptiek uit 1612.  

 

Van Elisabeth van Immerseel zijn heel wat testamentaire schikkingen b e-

waard gebleven, maar over het lot van ter Hameyden wordt daarin niets 

vernomen. In haar  testament van 17 decemb er 1497  wordt zij ingesetene 

poerteres  van Mechelen genoemd. Vermoedelijk verbleef ze in Mechelen en 

diende ter Ha meyden als zomerverblijf.  

 

Elisabeth van Immerseel overleed in 1510 op Onze -Lieve -Vrouw -Hemel -

vaartsdag en werd bijgezet aan de zijde van haar  man, in het graf in de 

kloosterkapel der Arme Klaren te Mechelen, onder een witmarmeren zer k-

steen waarop zij en haar man vermeld staan als fondateurs van desen 

cloester . 

 

Doordat Elisabeth van Immerseel kinderloos bleef, wordt op 19 maart 

1510 -11 haar ach terneef, Jan (II) van Immerseel, bevestigd over alle erf e-

lijke heerlijkheden, waaronder ter Hameyden. De erfelijke band tussen 

Elisabeth en Jan (II) wordt verduidelijkt in de schematische weergave van 

de stamboom van het geslacht Van Immerseel. Deze Van Im merseel is de 

oudste zoon van de gelijknamige Jan (I) van Immerseel die belangrijke 

functies vervulde in het bestuurlijke leven van de stad Antwerpen. Het is 

daarom nuttig eerst enkele markante gegevens betreffende deze persoon 

mee te geven.  

 

Jan I van Immerseel 

Jan (I) was de oudste zoon van Hendrik van Immerseel en Helvige van 

Berchem. Hendrik van Immerseel overleed v··r 22 mei 1474, denkelijk in ót 

Hof van Doerne  te Lier, dat Hendrik (zijn tweede zoon) op die dag verhief 

voor hemzelf en zijn mede -erfgena men, waaronder zijn oudste broer Jan. 

Jan is dus waarschijnlijk geboren en getogen op ót Hof van Deurne te Lier. 
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Mogelijk vandaar ook zijn naam Jan van Lier . Hij onderscheidde zich door 

zijn dapperheid op het strijdveld, onder andere bij de verdediging van  

Saint -Ghislain en zijn expeditie in 1470 in Frankrijk tegen Lodewijk XI. Hij 

nam nog deel aan andere veldtochten van Karel de Stoute. Hij werd 

raadsman en kamerheer van Philips de Schone en van Aartshertog Maxim i-

liaan, en was buitenburgemeester van Antwer pen in 1484, ó86, ó89 en ô93. 

Op een korte onderbreking na was hij schout en markgraaf van Antwerpen 

van 2 september 1494 tot zijn overlijden op 18 februari 1504 -05. Als 

schout was hij in hoofdzaak belast met gerechtelijke taken. De Koninklijke 

archieven b ewaren nog alle rekeningen die hij hieromtrent indiende. In 

1477 huwt hij Jossine Tollins en woont minstens een heel jaar te Aalst bij 

de Tollins'. Jossine was de dochter van Jan Tollins, burggraaf van Aalst en 

van Elisabeth Sloefs. In de Huwelijkse voorwa arden tusschen Jan van   

Immersele en Josyna Tollins , van 30 oktober 1477, staat é selen oic der 

selver huerer dochter ende heeren Janne van Ymmerssele voerscreven houden bi n-

nen hueren huyse met hueren familien den tijt van eenen ehegelen jare ten minsten . 

 

Het is deze Jan van Immerseel die in 1496 het Hof Van Immerseel  laat 

bouwen, het prestigieuze huis aan de Lange Nieuwstraat in Antwerpen vo l-

gens de plannen van Dominicus de Waghemaeckere waar hij in 1497 een 

kapel laat aanbouwen, de zogenaamde Bourgondis che kapel. Waarschijnlijk 

zijn  de muur -  en gewelfschilderingen in deze kapel in opdracht van de 

markgraaf aangebracht met het oog op het huwelijk van Filips de Schone 

met Johanna van Castilië. De architectuur van de kapel is opgevat in de 

Brabantse gotisch e stijl van de tweede helft der 15 de eeuw. De muur -  en 

gewelfschilderingen vormen een bijzonder decoratief heraldisch geheel van 

wapenschilden, engelbeelden, spreuken, initialen en emblemen, te midden 

van plantenranken en sierlijk geknoopte snoeren. Symbol isch is het huw e-

lijk voorgesteld van de Bourgondische hertog Filips de Goede met  Isabella 

van Portugal in 1430.  

 

Op dezelfde wijze zal, een generatie later, op een gelijkende wijze het h u-

welijk tussen zoon Jan (II) van Immerseel en Maria de Lannoy worden 

voorgesteld in de vloertegels van de huiskapel in ter Hameyden. De inmi d-

dels verdwenen aanpalende Markgravestraat was trouwens naar de mar k-

graaf genoemd. Jan van Immerseel overlijdt op 18 februari 1503 -04. Zijn 

vrouw Jossine Tollins was hem voorafgegaan op  20 december 1503. Ze zijn 

begraven in de kathedraal van Antwerpen. De overlijdens data van beide 

echtgenoten lezen we af van de tekst op hun grafsteen. Merken we op dat 

Jan (I) nooit heer van ter Hameyden is geweest en dit dus ook niet op zijn 

grafsteen s taat vermeld.  

 

In het midden is het geharnaste wapenschild van Jan van Immerseel    

geplaatst met daaronder het wapenschild van zijn vrouw Josina Tollins, dat 

gedeeld  is met de wapens van haar man.  
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Rondom staat de tekst:   

 

hier leget begraven her Jan van Lijere 

die men hiet van Immersel le 

 

Ridder  Heere van Peteghem  

Borchgrave van Aelst in sijnder tijt 

marcgrave van Antwerpen  

 

ende vrouwe Josijne Tollins zijne 

wettighe gesellinne Borchgravinne  

 

van Aelst vrouwe van Popperode  

zij stierf anno xv e en drie, xx daghe 

decem bris  

 

hij stierf anno xv e en drie den xviii en 

februarij  

Grafzerk van Jan van Immerseel en 

Josyne Tollins in de Antwerpse  

kathedraal.  

Foto: Gen ard, 1860.  

 

 

 

De ñBourgondische kapelò gebouwd ca 

1497 door Jan van Immerseel bij zijn 

stadspaleis het Hof Van Immerseel,  

Lange Nieuwstraat, Antwerpen.  

 

Jan van Immerseel 

Josina Tollins 

Berchem 

van Immerseel 

sô Loeve 

Tollins 
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Jan II van Immerseel en Maria de Lannoy 

Als oudste zoon van zeven kinderen wordt Jan II van Immerseel op 22  

februari 1504 door Philips de Schone benoemd tot schout en markgraaf van 

Antwerpen. Hij volgt in deze functie zijn vader op die enkele dagen voo r-

dien overleden was. Hij was toen nog maar schildknaap, ongeveer 25 jaar 

oud. Jan bleef schout gedurende meer dan 16 jaar. De Koninklijke archi e-

ven bezitten nog de rekeningen door hem afgegeven van 19 februari 1505 

tot kerstmis 1520. Naast ridder, heer van ter Hameyden, burggraaf van 

Aalst en eigen aar van het paleis ñVan Immerseelò te Antwerpen werd hij 

ook raadsman en kamerheer van keizer Karel.  

 

Door erfrecht via zijn moeder, Jossine Tollins, was hij burggraaf van Aalst. 

Dit komt tot uiting in een transactie van 15 januari 1509 -10 waarbij hij de 

kapel van Sint -Johannes de Doper in de Sint -Maartenskerk van Aalst a f-

staat aan het weversambacht. Hij behield zich het recht voor, voor hem en 

zijn nazaten (hij bedoelde daar vast ook zijn vrouw mee) zich te laten   

begraven in deze kapel en daarop hun wape nblazoen te plaatsen.  

 

Op 5 mei 1508 huwt  Jan van Immerseel met Maria de Lannoy, dochter van 

Pierre de Lannoye, heer van Fresnoy, ridder van het Gulden Vlies, raad s-

man en kamerheer, en van Jossine de Glimes. Deze exacte datum kennen 

we dankzij de inventaris die in 1624 is opgemaakt van het kasteel van 

Bokhoven . Hierover  verder meer. Aangezien Jan de oudste van zeven ki n-

deren was, mogen we aannemen dat hij rond 1478 -79 geboren is, mogelijk 

in de tijdelijke woonst te Aalst, en dus ongeveer 30 jaar ou d is wanneer hij 

huwt met Maria de Lannoy (1508 -  1478/79). Hij zou nog vóór zijn 50 ste  

(1527 -  1478/79) gestorven zijn. Het echtpaar kreeg zeven kinderen:   

Willem, Frans, Karel, Philippe, Claudine, Philippote en Philiberte.  

 

Jan van Immerseel en Maria de  Lannoy zijn de hoofdrolspelers in het ve r-

haal van de majolicavloer in de huiskapel van Rameyenhof, vanwege hun 

gezamenlijk wapenschild dat is afgebeeld op de tegels in het midden van 

die vloer. Om deze vloer, die in het tweede  deel van deze studie  uitgebr eid 

aan bod komt, te kaderen in de geschiedenis van deze familie wordt in dit 

hoofdstuk wat dieper ingegaan op de historische gegevens die ons over dit 

geslacht bekend zijn . In een  volgend hoofdstuk worden de heraldische  

aspecten van het familiewapen  best udeerd.  

 

Jan van Immerseel, sinds lang ziek en onbekwaam zijn ambt van schout 

van Antwerpen en markgraaf van het land van Ryen  verder  uit te oefenen, 

wordt op 28 september 1520 in deze functie vervangen en opgevolgd door 

Nicolas van Lierre. We mogen verond erstellen dat hij ziekelijk en zwak blijft 

vermits hij enkele jaren nadien, op 30 november 1527 overlijdt.  
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In de Sint -Guibertus kerk van Itegem vinden we op een blauwe grafsteen 

in het portaal sporen van een wapenschild met drie ingelegde lelies. Op de 

correcte heraldische benaming van dit type lelie komen we later terug. Dat 

dit de grafsteen is van Jan van Immerseel wordt bevestigd door een 

kerkrekening van 17 maart 1533 waaruit blijkt dat Frans van Immerseel, 

de tweede zoon, te Iteghem bij zijnen vader w erd begraven . 

 

  

Grafsteen van Jan II van Immerseel in het portaal van de Sint -Guibertuskerk in 

Itegem met situatieschets door E. & L. Buts . 

 

Krachtens een volmacht die op 26 juni 1528 wordt verleden voor de sch e-

penen van Breda, verheft Pieter van Wesenbeke op 1 juli van datzelfde jaar 

voor Maria de Lannoy, in haar hoedanigheid van vruchtgebruikster, en voor 

haar zonen Frans en Karel, naakte eigenaars, Wommelgem met het kasteel 

Van Immerseel, ter Hameyden en het H of van Deurne te Lier. Kort nadien 39  

doet Frans van Immerseel samen met zijn broer Karel het verhef van 

Wommelgem, Immerseel en ter Hameyden. Hieruit wordt afgeleid dat   

Willem, de oudste zoon, in 1528 al was overleden.  

 

Een volgend getuigenis van eigendom  van ter Hameyden dateert van 13 

juni 1531. Hierbij verklaarden Maria de Lannoy, wettige geselline wylen 

heren Janôs van Ymmerseel, ridders, vrouwe van Ymmerseele, Ieteghem, 

Ameyden, Wommelgem, borggravinne van Aalst, etc.  in de hoedanigheid 

van vruchtgebr uikster, en haar zoon Frans als naakte eigenaar, ten titel 

van leen te bezitten van het Hertogdom Brabant, een opsomming van go e-

deren waaronder het goed van ter Hameyden, met zijn nederhof .  

Onder dit document stond Maria de Lannoy haar zegel dat jammer gen oeg 

verdwenen  is.  
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Frans van Immerseel huwt Maria van Mengerrewt, kanunnikerse van Ma u-

beuge, maar geen kroost overleeft hem. Zoals hoger vermeld, overlijdt hij 

op 15 maart 1533 en wordt hij te Itegem bij zijn vader begraven. Als g e-

volg van de dood van zijn broer Frans verheft Karel van Immerseel op 25 

juni 1533 ter Hameyden. Karel sterft te Augsburg op 12 april 1548, amper 

33 jaar oud, zonder nakomeling schap. We komen op zijn dood terug bij de 

bespreking van het familiewapenschild. Hierdoor wordt Philippe, de vierde 

zoon van Jan van Immerseel en Maria de Lannoy, op 15 mei 1548 beve s-

tigd over ter Hameyden. Philippe huwde op 21 juli 1545 Maria van Daele 

maar sterft luttele jaren nadien, op 8 april 1551 -52. Hij laat twee kinderen 

na, Marie van Immerseel en Enge lbert van Immerseel. Deze Engelbert, die 

huwt met Josina van Grevenbroeck, zullen we verder terug ontmoeten in 

Bokho ven.  

 

Maria de Lannoy sterft kort vóór 6 juni 1549. Het is mogelijk dat zij eve n-

eens begraven is in de kerk van Itegem, maar daarvan is geen  spoor terug 

te vinden. Nochtans is in haar testament de wilsbeschikking opgenomen om 

samen met haar man begraven t e worden in de kerk van Itegem.  

 

Wat de drie meisjes betreft weten we dat er twee in het klooster zijn    

gegaan, Claudine kanunnikes te Bergen en Philippote kanunnikes te Nijvel. 

Van hen zijn geen verdere gegevens of overlijdensdatum bekend. De derde 

dochter, Philiberte huwt met Thierry van Grevenbroeck, heer van Loon -op-

Zand. Op 4 november 1573 verheft zij d e heerlijkheid Loon -op-Zand.  

Bij het overlijden van Maria de Lannoy zijn Philippe en Philippote nog in 

leven, misschien ook de twee kanunnikessen.  

 

testament van Jan van Immerseel en Maria de Lannoy 

Op 18 mei 1527, enkele maanden voor het overlijden van J an van Imme r-

seel, hadden Jan en Maria samen hun testament opgesteld. Uit dit doc u-

ment valt heel wat te leren over de familiale schikkingen voor vrouw en 

kinderen na het waarschijnlijk spoedig verwachte overlijden van Jan. In de 

eerste plaats bepalen ze dat  ze beiden in de kerk van Itegem in het koor 

voor het hoogaltaar begraven willen worden, met een gewone behoorlijke 

uitvaart zonder veel praal, en regelen de kerkelijke opdrachten voor na hun 

dood: wekelijkse missen en jaargetijde. We wisten al  dat Jan van Imme r-

seel en zijn zoon Frans begraven zijn in de kerk van Itegem, maar hadden 

geen enkele informatie over Maria de Lannoy haar begraafplaats. Verder 

wordt veel aandacht besteed aan de verdeling van hun materiële goederen 

en gelden onder de kin deren. Hieruit belichten we enkele passages die b e-

langrijk zijn voor onze kennis van het kasteel, zijn bewoners en hun       

erf gena men.  
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 In de openingsparagraaf wordt gesteld dat het testament is opgemaakt 

door beide echtgenoten om een rechtvaardige sche iding en verdeling 

van hun goederen tussen hun kinderen tot stand te brengen bij hun 

overlijden. Het herroept en vernietigt alle voorgaande testamenten die 

zij samen of elk afzonderlijk voordien zouden gemaakt hebben, dus ook 

de wilsbeschikking die Jan had  vastgelegd op 15 januari 1509 -10 ten 

overstaan van het weversambacht om in de kapel van Sint -Johannes de 

Doper in de Sint -Maartenskerk te Aalst begraven te worden.  

 

 De echtgenoten bevelen, in geval van overlijden, hun zielen aan God 

aan, aan Maria de moed er van God en aan al zijn heiligen. Dit getuigt, 

zoals vele andere bepalingen in het testament, van een zeer christelijke 

instel ling.  

 
 Jan van Immerseel begiftigt de kerk van Itegem met wekelijks vier 

missen en dit ten eeuwigen dage , ter verkwikking van de  zielen van zijn 

vrouw en van zijn vader en moeder, mits altijd een behoorlijke aanb e-

veling en bezoek na elke mis op de grafplaats van de testateurs, op 

vaste dagen naar keuze van de fabriekmeesters. Dit is een van de vo r-

men van betalende aflaten, waar Lut her zich zo fel tegen verzet heeft.  

 
 Wanneer Jan, zijn vrouw of wie na hen de heerlijkheid Itegem zal bezi t-

ten, in het huis ter Hameyden aanwezig is of er residee rt , zullen de vier 

H. M issen op dat ogenblik gedaan worden in het huis ter Hameyden of 

in de k erk van Itegem, naar keuze van voornoemden. Hieruit kan men 

afleiden dat Jan en Maria niet permanent verbleven op ter Hameyden. 

Vermoedelijk resideerden ze op dat ogenblik voornamelijk in het hof 

Van Immerseel in de Lange Nieuwstraat, dat korte tijd nadien  verkocht 

werd. Eveneens mag worden aangenomen dat, als in mei 1527 H. M is-

sen werden gepland op ter Hameyden, er op dat ogenblik in het kasteel 

reeds een kapel moet geweest zijn of in aan bouw.  

 
 Jan van Immerseel beveelt bovendien dat men deze vier missen z al 

doen instellen als een eeuwigdurende kerkelijke dienst. Indien ve r-

zuimd zou worden om deze missen te doen, dan wil hij dat voor elke 

niet opgedragen mis twee stuivers zouden worden betaald aan de heil i-

ge geesttafel van Itegem. Dit ligt in dezelfde lijn als de giften die de v o-

rige eigenares van ter Hameyden, Elisabeth van Immerseel, vastgelegd 

heeft voor de heilige geesttafel van Lier.  

 
 Beide echtgenoten leggen tevens vast dat, ten eeuwige dage, op elke 

verjaardag van hun overlijden een jaargetijde zal ge houden worden 

met gezongen rouwmis en 's avonds voordien een wake. Zij leggen 

hiervoor erfelijk tweemaal 25 stuivers vast. De parochie krijgt 8 stu i-

vers voor het zingen van het jaargetijde en voor het gebed in elke  
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zondagmis, de kapelaan en de koster krij gen elk 3 stuivers en de 

kerkmeesters krijgen samen 6 stuivers omdat zij de vijftig stuivers in 

ontvangst nemen en opnieuw verdelen. Volgt dan een uitleg waar het 

geld moet gehaald worden indien de vastgelegde renten niet meer  

zouden mog en of kunnen uitbe taald worden.  

 
 Aan hun jongste zoon Philippe laten ze na hun afsterven als zijn kind s-

deel onder andere het hof Van Immerseel in de Lange Nieuwstraat te 

Antwerpen na, met alle toebehoren, en zij willen dat na hun beider    

afsterven dit huis verkocht wordt op het ogenblik dat dit het voordeligst 

is en dat de opbrengst daarvan onmiddellijk vastgelegd wordt ten     

behoeve van dezelfde Philippe.  

 
 Indien het echtpaar zelf het huis aan de Lange Nieuwstraat niet ve r-

kocht zal hebben, mag de langstlevende van hen a ls weduw(e)(naar) 

dit steeds verkopen, met dien verstande dat de opbrengst daarvan in 

andere goederen belegd moet worden welke dan opnieuw toekomen 

aan Philippe. Deze passage geeft de indruk dat Philippe in 1527 nog 

minderjarig is en dat het de bedoeling i s in dit testament het deel 

waarop hij recht heeft, vast te leggen. Tevens wordt hier het principe 

vastgelegd voor een mogelijke verkoop van het hof Van Immerseel 

door de langstlevende. De verkoop heeft dan ook plaats op 2 januari 

1527 -28, zeer kort na het  overlijden van Jan van Immerseel, aan    

Georges Muytinck en aan Gilbert van Schoonbeke. Deze schikking wijst 

er ook op dat het echtpaar, op het ogenblik van het testament, niet 

meer in de Lange Nieuwstraat verbleef, maar hoogst waarschijnlijk op 

ter Hame yden, waar ook de vier wekelijkse missen gepland werden.  

 

Verder komen in dit testament nog enkele interessante gegevens voor.  

 Verspreid over de 18 folios staan er drie soonen  vermeld. Franchoijs 

wordt hunne iijerste geborene soon of  ierst geborene  genoemd of nog 

sijn outste soon . Karolus wordt genoemd huere tweetste geboorene 

soon , of nog hueren tweetsten soon . Philippe wordt vermeld als hueren 

jongsten soone . Hieruit valt niet op te maken dat Karel en Philippe 

tweelingbroers zouden zijn. De oudste  zoon Willem wordt niet vermeld 

terwijl alle andere kinderen, ook de drie dochters, bij naam worden  

genoemd, wat betekent dat Willem op 18 mei 1527 al overleden was.  

 Frans krijgt onder andere toebedeeld het huys Ter Hameije , Karel 

hoofdzakelijk de borchgr avie van in Aelst  en Philippe hueren huijsinge 

gestain tô Antwerpen in de Lange Nieuwstraete. 

 Philiberte is hueren outste dochtere . Glaud yne en Philippote zijn huere 

twee oudere dochteren . 

 De langstlevende van de ouders zal hun zonen onderhouden ter tijt t oe 

dat sij huere twintich jaren vol gepasseert sullen hebben  wat betekent 

dat ze meerderjarig zijn op hun eenentwintigste verjaardag.   
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Folio 1  

van het testament van Jan van Immerseel en Maria de Lannoy,  van  18 mei 1527.  

Gemeentelijk Archief Tilburg , Heerlijkh eidsarchief Loon op Zand, inv. 982, nr. 888.  
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In een herziening van het testament op 26 september 1536 worden de 50 

stuivers bevestigd die jaarlijks verschuldigd zijn voor het jaargetijde krac h-

tens het testament van 1527 en wordt vastgelegd hoe  die betaald zullen 

moeten worden na de dood van Maria de Lannoy. Het betreft duidelijk het 

jaargetijde voor haar Heer, Jan van Immerseel ende deser comparanten , 

zichzelf dus. Marie van Lannoij  wordt vrouwe van Ramijen  genoemd. Veel 

aandacht gaat uit naar het voogdijschap over de jongste zoon Philippe. 

Verder weerhouden we uit dit document nog volgende gegevens.  

 Er zijn in 1536 nog vijf kinderen in leven. Frans is inmiddels overleden 

daer aff doutste als voere nu ter ti jt aflivich geworden is , en wordt  

verder aangeduid als Wijlen Jonckeren Franchoisen van Ymmerseele 

hueren outsten sone .  

 huere twee jonghe dochteren noch ongehuwd sijnde  -  hier wordt     

bedoeld Claudinen en Philipoten, die verderop in de tekst de twee    

susteren maegenen  -  de twee maagdelijke, dit is ongehuwde zusters -  

worden ge noemd.  

 Er heeft een onmiddellijke verdeling plaats van enkele stukken die  

buiten het testament vallen: voor Karel alsulcken verguld cop als sij 

comparente hebbende Is gestoffeert  metter wapen van beytren , en 

voor Philippe den Anderen cop daer naest metten vergulden doppen . 

Hier is sprake van een stuk versierd met het wapenschild van hun be i-

den, Jan en Maria . 

 

Uit de inventaris van het kasteel van Bokhoven, opgesteld in 1624, vern e-

men we nog dat Maria de Lannoy in 1542 nogmaals een testament laat 

opstellen, met in het zelfde jaar nog een codicil: item testament de dame 

Marie de Lanoy faict en lôan XVcXLII [1542] en  item codicille de damme 

Marie de Lanoy en date du XIII dôAvril XVcXLII  [13 april 1542]. Dit is een 

zevental jaren voor haar dood. Een directe aanleiding daarvoor kunnen we 

niet vinden en over de inhoud is niets bekend.  

 

Engelbert I van Immerseel 

Philippe van Immerseel, jongste telg op  ter Hameyden, huwt Marie van 

Daele. Ze  hebben twee kinderen, een zoon Engelbert I die we verderop ook 

zullen  ontmoet en bij de bespreking van het hemelbedlaken te Bokhoven , 

en een dochter Marie. Bij deze nakomelingen vinden we enkele interessante 

gegevens in verband met ter Hameyden en het groo touderlijk echtpaar Van 

Immerseel -  De Lannoy.  

 

Engelbert I moet zijn geboren tussen 1545 en 1551, voortgaande op ene r-

zijds het huwelijksjaar van zijn ouders en anderzijds het sterftejaar van zijn 

vader. Hij huwt in 1570 Josina van Grevenbroe ck. Deze Josina is een klei n-

dochter uit het huwelijk van Engelberts tante Philiberte van Immerseel met 

Thiery van Grevenbroeck, zodat Engelbert eigenlijk met zijn achternicht 

huwt .  
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Omwille van de nauwe familiale band moest voor dit huwelijk kerkelijke 

toestemming gegeven worden, wat blijkt uit een document in de inventaris 

van het kasteel van Bokhoven, die we verderop  bespreken. Item een dispe n-

satie in parquement geschreven met eenen  vuythangenden zegel vandt houwelijck 

van heer Engelbeert van Ymarselle ende vrou Josina van Grevenbrouck, gedateert 

den XIIIen January XV cLVII  (13 ja nuari 1557).  

 

 

 
 

 

Na het overlijden van Josina van Grevenbroeck huwt  Engelbert I van     

Immerseel met Ma ria de Berlo (À26.03.1601) die hij ook overleeft. Door 

zijn huwelijk met Josina van Grevenbroeck, erfdochter van Bokhoven, 

wordt Engelbert baron van Bokhoven. In de hierna vermelde inventaris 

wordt hij naast Borichgraeff van Aelst  en Vrij Heer tot Boechove n, ook heer 

tot Itegem Ramayen  genoemd.  
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Uit het huwelijk van Engelbert I en Josina worden twee kinderen geboren: 

Dirk (Á6 november 1572, À13 april 1610) en Philiberta. Dirk huwt in 1598 

met Maria van Renesse (À19 augustus 1622). Engelbert I overlijdt op 7 

februari 1624. Hij overleeft dus zijn zoon en schoondochter waardoor zijn 

oudste kleinzoon Engelbert II een belangrijke rol gaat spelen in de erf -

opvolging. Naast Engelbert II had Dirk nog vier andere kinderen, zoon  

Fredericus en dochters Mar ia, Anna en M aria -Philiberta.  

 

Philiberta, de zuster van Dirk van Immerseel, huwt in 1594 met Walraven 

van Haeften, en een tweede maal met Dirk, graaf van Bronchart -

Batenburg. Deze Dirk, eens weduwnaar, huwt met Maria van Immerseel, 

de nicht van zijn eers te vrouw.  

 

Twe e documenten van Engelbert I zijn bewaard gebleven: zijn testament 

en een boedelbeschrijving bij zijn overlijden.  

testament van Engelbert I van Immerseel, baron van Bokhoven 

Testateur Engelbert I had op 24 mei 1619 een eerste testament laten o p-

stellen dat op 3 december 1621 wordt vervangen door het onderhavige. 40  

Engelbert wordt hierin heere van Rameijen  genoemd. Kleinzoon Engelbert 

II wordt gelegateerd met o.a. een vergulde platte schaal: Item maeckt ende 

leegateert aen Joncker Engelbert, sijns soons outsten soone, een vergulde platte 

schaele mette wapen van Lamny met het decksel daertoe behoorende . Aangezien 

er geen sprake is van de wapens Van Immerseel moet dit een zeer oud 

familiestuk zijn dat waarschijnlijk door Maria de Lannoy is meegebracht  uit 

haar ouderlijk huis en dus dateert van voor haar huwelijk in 1508. Er is in 

de hele entourage van Bokhoven geen familie óLamnyô bekend. De schrijf-

wijze is waarschijnlijk te wijten aan een begripsfout vanwege de notaris 

betreffende de naam van de groot moeder van de testateur. De expliciete 

vermelding in het testament bewijst dat Engelbert I dit als een waardevol 

familiestuk beschouwde en dat het zijn uiterste wil was om dit in de familie 

te behouden door het te legateren aan zijn oudste kleinzoon. Indie n het 

stuk bijvoorbeeld in 1492 bij het overlijden van Mariaôs vader Pierre de 

Lannoy zou zijn geërfd, dan is het op het ogenblik van de erfenis (1624) 

zeker 150 jaar oud en komt het terecht bij een achter -achter -

achterkleinkind, of vijf generaties later. Dit wordt duidelijk in het volgende 

generatieschema.  

Pierre de Lannoy (À1492) 

  ČMaria de Lannoy (À1549) 

             ČPhilippe van Immerseel (À1551) 

              ČEngelbert I van Immerseel (À1624) 

              Dirk van Immerseel (À1610) 

              ČEngelbert II van Immerseel  
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De boeken van Engelbert I, die in de inventaris van het kasteel in detail 

worden opgesomd, worden gelijckelyck gedeylt tussen den selven Jonker 

Frederick ende Jonker Engelbert sijnen broeder . 

inventaris van het kasteel van Bokhoven 

Naar aanleiding van zijn overlijden wordt van 3 tot 10 juli 1624 de invent a-

ris opgemaakt van de inboedel van het kasteel van Bokhoven waar Enge l-

bert I sinds 1578 woonde. 41  Hierin deden we een interessante ontdekking 

in verband met het hemelbedlaken waarop tweemaal de wapens Van    

Immerseel -  De Lannoy zijn geborduurd. In die inventaris vinden we tro u-

wens nog meer objecten die verwijzen  naar Gestel en de grootouders.  

 

Voore erst, gerangschikt bij het zilverwerk, een aantal voorwerpen afko m-

stig uit de kapel van Rameyen. Item een silveren cruijs ende 2 silveren pull e-

kens, een silveren doosken met een decksel een silveren Wijwaeter Vadt eenen ve r-

gulden Kelick. Dit kercken dingen  compt de Cappelle vant huijs te Ramayen toe . 

 

Voorts een aantal conterfijtsels [portretten] met afbeeldingen van famili e-

leden, waaronder:  

 Jan dôImmarseel Sr dôImmarseel, dit is zijn grootvader Jan II uit Gestel,  

 Maria de Lanoy Dame dôImmarseel, dit is z ijn grootmoeder uit Gestel,  

 Peer de Lanoij Sr. De Fresnoij , zijn overgrootvader Pierre de Lannoy, 

langs grootmoeders zijde,  

 Een tweede Jan dôImmarseel Sr. dôImmarseel, dit zou zijn overgroot -

vader Jan I, langs grootvaders zijde kunnen zijn,  

 Philips dôImmarseel Sr dôImmarseel, zijn vader,  

 Carlus dôImmarseel Sr. DôImerseel, zou zijn oom Karel moeten zijn die 

in 1548 te Augsburg sneuvelde,  

 Philips Duxs Boirgoendien ; Philips de Schone, hertog van Bourgondië, 

in wiens dienst zijn overgrootvader Jan I en grootvad er Jan II van   

Immerseel waren.  

 

In de vertrekken, vooral in de slaapkamers, wordt veel linnen -  en bedde n-

goed beschreven als zijnde getekend met een óHô. Deze initiaal kunnen we 

echter niet in verband brengen met een van de bewoners van het kasteel 

van Bo khoven. Zou dit de H van ñHameydenò kunnen zijn? We zijn wel al 

een 75 - tal jaar na de dood van Maria de Lannoy, maar het hemelbedlaken 

heeft ook al die tijd meegegaan. Of misschien is het gekregen van Josinaôs 

moeder, Cornelia van Harff?  

 

In de inventaris wordt ook de inhoud van de bibliotheek van Engelbert I 

van Immerseel in detail opgenomen. Een saaie lijst van ruim 130 banden 

die door drs. Paul van Dun in drie  groepen wordt ingedeeld: literatuur, g e-

schiedenis en theologie. 42  Van een aantal werken   kan   me t  zekerheid   

gezegd dat ze werden aangeschaft door Engelbert zelf, namelijk deze  die 
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dateren uit de tweede helft van de 16 de eeuw en de eerste jaren van de 

17 de eeuw. Van de boeken die dateren van voor 1550 zouden we kunnen 

aannemen dat er een aantal zijn die via vader Philippe recht uit de boeke n-

kast van grootvader Jan van Immerseel en grootmoeder Maria de Lannoy 

komen. Vooral de groep theologische boeken die da teren van voor 1550 

kunnen eventueel helpen bij het begrijpen van de spreuk Sola Fides Suficit  

in de kapelvloer. Misschien is Maria tot die geloofskernspreuk gekomen via 

het lezen van boeken die zich in 1624 nog in de bibliotheek van Engelbert I 

te Bokhove n bevonden. We weerhouden volgende werken:  

 de vier Bijbels , 

 een tegen Luther gericht werk van de Keulse hoogleraar en dominicaan 

Jacobus Hoogstraeten (1460 -1527)  Colloquia Jacobi Hochstratani cum 

Angisimo de erroribus Lutheri , 

 een groep geschriften over my stiek, o.a. het boek ñInstitution spirituel-

leò van de Zuid-Nederlandse benedictijn Louis Bolsius (1506 -1566)   

gebaseerd op het laatmiddeleeuwse mystieke werk ñDie evangelische 

peerleò; het boek ñDe navolging van Christusò van Thomas a Kempis 

(1380 -1471), een boek dat vooral door de Moderne Devotie geïnsp i-

reerd is; het boek ñDemonstrationem religionis christianae ex verbo 

Deiò van Franciscus Sonnius waarin deze zijn theologische colleges die 

hij ge geven had te Leuven, uitwerkte,  

 het werk ñDe pronunciationeò van Erasmus, en  

 acht boeken met liederen, waarvan er zes duidelijk manuscripten zijn.  

De algemene indruk van de boekenkast, samengevat door drs. Paul van 

Dun, is dat men in zijn boekenkast Engelbert I van Immerseel duidelijk kan 

herkennen als een strijder  voor de katholieke zaak . Paulus van Dael, pa s-

toor van Bokhoven van 1617 tot 1628, woonde trouwens op het kasteel.  

 

Ook belangrijke familiedocumenten bevinden zich onder de geïnventar i-

seerde zaken. Naast documenten die nog uit de tijd van Elisabeth van   

Immerseel dateren, vinden we bijvoorbeeld de huwelijksvoorwaarden tu s-

sen Jan I van Immerseel en Josina Tollins, opgesteld op 31 oktober 1477. 

Dit zijn de overgrootouders van Engelbert. Item twee houwelijckse voo r-

warde heer Jans van Immarseele ende vrouwe Jo sina Tollins . 

Tevens vermeldt de inventaris van Engelbert, naast uiteraard documenten 

van zijn vader Philippe, een document van de grootouders, Jan II van   

Immerseel en Maria de Lannoy. Item een octroy van kayser Karel, in pa r-

quement geschreven met eenen vuythangenden zegel in roode wasse, te 

moegen testeren voor heere Janne van Immarselle ende vrouwe Maria van 

Lannoy in date den V february XV cXXII  (5 februari 1522). Ook een doc u-

ment van Maria de Lannoy gedateerd 23 januari 1529, dus reeds weduwe, 

is opgen omen.  

Zelfs het huwelijkscontact tussen beide echtlieden bevindt zich in Bokh o-

ven, waardoor trouwens hun exacte huwelijksdatum is gekend. Item eenen 

franssynen brieff met eenen vuythangenden zegele in roode wasse, estant 
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traicte de mariage entre messire Ja n dôImmerselle et dame Maria de Lanoy 

en date du V e de May XV cVIII  [5 mei 1508].  

Dus is het maar logisch (sic) dat het testament van 18 mei 1527, opgesteld 

door Jan van Immerseel en Maria de Lannoy, ook in deze inventaris te 

voorschijn komt. Item het testament heere Jans van Immarseel ende 

vrouwe Maria van Lanoy . De inventaris vermeldt niet de datum van het 

stuk, maar die kennen we uit het do cument zelf.  

Vanuit Bokhoven zijn al deze stukken waarschijnlijk overgedragen aan het 

heerlijkheidsarchief van Loon -op-Zand, op dit ogenblik gecentraliseerd in 

Tilburg.  

 

We mogen aannemen dat ook andere persoonlijke en familiale bezittingen 

van Jan II van Immerseel, maar vooral van Maria de Lannoy die meer dan 

20 jaar weduwe was, via zoon Philippe terecht gekomen z ijn bij kleinzoon 

Engelbert in Bokhoven of via dochter Philiberte in loon -op-Zand, en uitei n-

delijk via kleindochter Josina ook te Bokhoven. Zo wordt een verhuis van 

oude meubels van Rameyen, mogelijk naar Loon -op-Zand, gesignalee rd in 

rekeningen van 1629 -1630.  

 

Uit dit testament en de inventaris onthouden we enkele belangrijke zaken. 

Engelbert I slaapt in het bed dat hij heeft geërfd van zijn grootouders. Hij 

bewaarde een vergulde platte schaal met deksel, een familiestuk afkomstig 

van de kant van zijn groo tmoeder. In het kasteel van Bokhoven bevinden 

zich onder het zilverwerk een aantal kerkelijke stukken die afkomstig zijn 

uit de kapel van ter Hameyden. De boeken van Engelbert I worden onder 

zijn twee kleinzoons verdeeld en blijven aldus in de familie. Op dezelfde 

wijze zijn de boeken van Jan van Immerseel en Maria de Lannoy, via zoon 

Philippe, terecht gekomen in de boekenkast van Engelbert I, waarvan we 

een gedetailleerde opgave krijgen in de boedelbeschrijving. En, ook belan g-

rijk, Engelbert I was de archi varis van heel wat officiële familiedocumenten, 

waarvan er enkele zel fs tot op vandaag bewaard zijn.  

 

Engelbert II van Immerseel 

Zoon Dirk van Immerseel sterft in 1610, dus nog voor zijn vader. Kleinzoon 

Engelbert II van Immerseel (À13.07.1648) huwt Helena  de Montmorency 

(À26.09.1652). Hun praalgraf in de kerk van Bokhoven is gebeiteld in 

marmer door de Antwerpse beeldhouwer Artus Quellinus. In de tekst op dit 

praalgraf lezen we hun beider titels. Engelbert II is graaf van Bokhoven en 

van het Heilige Roomse  Rijk, burggraaf van Aalst, heer van Ymmerselle, 

Wommelghem, Itegem, Loon, enz. Helena is gravin van Bokhoven en van 

het Heilige Roomse Rijk, burggravin van Aalst, enz. Ter Hameyden staat 

hier niet meer vermeld.  

 

Op 11 april 1631 had Engelbert II ter Hame yden geërfd. Kort daarop moest 

hij het erfgoed in pand geven om een gelichte rente te kunnen betalen.  
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Twee andere  grote leningen zouden hem in 1635 uiteindelijk dwingen, 

naast andere van de eeuwenoude patrimoniale goederen van de familie Van 

Immerseel, oo k dit eigendom te gelde te maken.  

Rameyen had twee en een halve eeuw aan de familie Van Immerseel    

toebehoord.  

 

 

 

Het door Artus Quellinus vervaardigde praalgraf  

van Engelbert II van Immerseel en Helena de Montmorency  

in de kerk van Bokhoven bij ós-Hertogenbosch.  ( foto auteur)  

 

 

van Nicolaas Rubens tot de nv Rameyenhof 

Baudouin de Cock  

Zo werd het eigendom ter Hameyden of tôhoff van Rameyen op 7 mei 1635 

door Engelbert II van Immerseel verkocht aan schildknaap jonker Baudouin 

de Coc k, heer van Wulvergem. De Cock behoorde tot een oud Normandisch 

geslacht dat daar oorspronkelijk als Lecocq werd vermeld. Uit de ove r-

drachtsakte blijkt dat Rameyenhof op dat ogenblik ca 30 hectare bestreek :  

Philips, by de gratien Godts ... compareerde in pe rsoone onsen lieven en getrouwen 

vassal heer Engelbert van Immerseele, borchgrave onser stadt van Aelst, baende r-

heer tot Bochoven, heer tot Loon, Wommelghem, Haveluys, etc ... heeft verthoont 

ende te kennen gegeven hoe dat hy, mits titule van wettigen verc oope overmits te 

samen 33.618 gulden en 18 stuyvers, vercocht hadde en belooft te transporteeren 

ten behoeve van onsen lieven en wel geminden schiltknape Joncker Baudouin Le 



52  

 
Cocq, heere van Wulverghem, en vrouwe Franchoise van Lathem, sijne wettige 

huysvro uwe, eene heerlyckheyt genaemt ter Hameyden of tôhoff van Rameyen, con-

sisterende in hooge, leege en middele justitie, jacht, vogelrye, visscherye soo in de 

rivier de groote Nethe als alles elders, soo veire als de voorseyde heerlyckheyt hem 

is bestreckende , groot in landen, wegen, boomgaerden, wallen, en grachten met den 

casteele, groot tsamen omtrent de dertich bunderen, soo dat hiernaer is gespecif i-

eert ...   

Er zijn over deze De Cock weinig bijzonderheden bekend, noch over de 

reden van de aankoop van Rame yen, noch over zijn verblijf op het kasteel, 

noch over de reden van de wederverkoop. Hij behield Rameyen slechts acht 

jaar, van 1635 tot 1643, jaar waarin hij het goed verkocht aan Nicolaas 

Rubens. Boudewijn de Cock stierf op 15 oktober 16 55 en werd begrav en te 

Humbeek.  

 

 

Rubens 

Boudewijn de Cock verkocht Rameyen aan Messire  Nicolaas Rubens  en 

zijn echtgenote Constantia Helman  op 28 mei 1643 . Nicolaas, gedoopt in de 

Sint -Jacobskerk van Antwerpen op 23 maart 1618, was de tweede zoon 

van barokschilder Pieter -Pauwel Rubens en diens eerste vrouw Isabella 

Brant. Het wapenschild van die illustere familie -  in steen gebeiteld -  siert 

nog steeds het poortgebouw op Rameyen.  

Isabella Brant bezweek aan de pest en op 6 december 1630 hertrouwde 

Pieter -Pauwel Rubens met H elena Fourment. Om de aankoop van Rameyen 

te kunnen betalen, verkreeg Nicolaas van zijn stiefmoeder een voorschot 

van 17.500 gulden op zijn aandeel in de nalatenschap van zijn vader die op 

het ogenblik van de transactie over Rameyen sinds een drietal jaren  was 

overleden (30 mei 1640).  

 

Op 9 oktober 1640, luttele maanden na het overlijden van zijn vader, hu w-

de Nicolaas Rubens met Constantia Helman, dochter van de Antwerpse 

schepen Ferdinand Helman en van Catharina van der Veken. De iets oudere 

Constantia, di e eveneens in de Sint -Jacobskerk was gedoopt op 25 augu s-

tus 1609, schonk hem zeven kinderen. Zeker drie ervan werden gedoopt in 

de kapel van het kasteel é natus est in castro de Rameyen et in sacello 

ibidem baptizatus : Ferdinandus -Constantinus (19 juni 164 5), Petrus -Paulus 

(7 augustus 1646) en Joannes -Nicolaas (15 april 1648). Voor Maria -

Constantia, als laatste gedoopt op 17 september 1649, ontbreekt precis e-

ring van haar doopplaats. De drie oudste, Albrecht -Maria, Philips en      

Helena -Francisca, waren geb oren vóór de aankoop van Rameyen.  

 

Nicolaas stierf vermoedelijk ten gevolge van de uiterst besmettelijke en 

vrijwel altijd dodelijke haestige sieckte , zoals men de pest toen noemde. Hij 

overleed op vrij jonge leeftijd, amper 37 jaar oud, op zijn geliefkoos d   

buitengoed Rameyen om vijf uur in de namiddag van 28 september 1655.  
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Het verhaal als zou hij onder de bidkapel in de westelijke hoektoren begr a-

ven zijn, is een legende die door allerlei toeristische publicaties  een eigen 

leven gaan leiden is. De recent e restauratie en herinrichting van de kapel, 

met inbegrip van de kelder onder deze ruimte, moet dit verhaal definitief 

uit de wereld helpen. Volgens Stockmans zou Nicolaas wegens de epidemie 

al de volgende dag in de parochiekerk van Gestel begraven zijn. M ogelijk 

was dat slechts tijdelijk en is hij later ontgraven en bijgezet in de famili e-

grafkelder in de Antwerpse Sint -Jacobskerk.  

 

Deze aankoop door Nicolaas Rubens is een aanzet voor bewoning van   

Rameyen gedurende meer dan 100 jaar door Rubensô nazaten. Sommige 

auteurs stellen dat de afstammelingen van de grote Pieter -Pauwel Rubens 

niet de gelijke waren van hun illustere voorvader. Zij hebben op Rameyen 

voornamelijk gevegeteerd op de rijkdom en de titels die de kunstschilder 

verzameld had. Zeer rijk leek de tak op Rameyen niet, want het goed werd 

belast met zware hypotheken.  

 

De weduwe Rubens, die het vruchtgebruik van Rameyen bezat, hertrouwde 

niet en zou Rameyen blijven bewonen tot aan haar dood op 25 oktober 

1678, waarna ze moet bijgezet zijn in de Sint -Jacobskerk te Antwerpen, en 

niet te Gestel, te oordelen naar het obiit  van deze weduwe.  Het is in 1678, 

het jaar dat Constantia Helman  overleed , dat het boek van  baron J. Leroy 

met de Castellum Ramey  werd gepubliceerd. Links boven op de gravure 

prijkt het  wapenschild van de familie Rubens, rechts boven de wapens van 

Constantia Helman.  Zie het hoofdstuk Situering van kasteel en kapel . 

 

De oudste zoon van Nicolaas Rubens, jonker Albrecht - Maria Rubens  die 

schepen van Antwerpen was, doet het leenverhef van Ram eyen op 16 o k-

tober 1670. Hij was getrouwd met Maria -Catharina Vecquemans. Vermo e-

delijk gebruikte het gezin het kasteel van Rameyen enkel als buitenverblijf, 

aangezien Albrechts functie als schepen van Antwerpen hem van 1669 tot 

1671 aan de Scheldestad bond . Hij overleed korte tijd nadien, op 26 maart 

1672, het jaar dat Maria -Catharina hem een dochter schonk, Constantia -

Maria genaamd. Zijn prachtig geschilderd wapenbord siert thans nog steeds 

het interieur van de Antwerpse Sint -Jacobskerk waar hij begraven l igt,  

zoals de meeste leden van zijn familie.  

 

Philips Rubens , de jongere broer van Albrecht -Maria en tweede zoon van 

Nicolaas Rubens deed, mede in naam van zijn broers en zusters, op 30 juli 

van dat zelfde jaar 1672 het leenverhef bij onverdeeldheid, waar bij hij zich 

inschreef als  sterfman , of vertegenwoordiger van de rechthebbenden. Zijn 

mede -eigenaars waren de oudste dochter van Nicolaas Rubens, vrouwe 

Helena -Francisca Rubens gehuwd met Jean -Baptiste Lunden, zoon Jan -

Nicolaas Rubens, dochter Maria -Consta ntia Rubens gehuwd met Lambrecht 

Frederik baron van Bronchorst, en de voogden van de wees Constantia -

Maria Rubens, dochter van de overleden Albrecht -Maria.  
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Nicolaasô weduwe Constantia Helman was inmiddels ook overleden zodat de 

erfgenamen volledig over het  eigendom konden beschikken. Maar blijkbaar 

was geen enkele van de mede -eigenaars in staat om het Rameyenhof in te 

kopen.  

Om het goed toch in de familie te kunnen houden,  kocht ridder Jeroom 

Helman, ex - luitenant van het leenhof van Mechelen, op 12 februari  1686 

Rameyenhof aan voor zijn dochter Constantia -Cornelia, als geschenk ter 

gelegenheid van haar huwelijk met de jonge Jan - Nicolaas Rubens . Ing e-

volge procuratie in dato 18 januari 1686 voor de schepenen der stad An t-

werpen stonden de kinderen Rubens af ten  behoeve van môher Jeronimus 

Helman, ridder, heer van Waesbeeck etc. voor hem ofte den gene by hem 

te denomineeren, die heerlyckheyt genoempt ter Hameyden oft van R a-

meyen gestaen ende gelegen by Berlaer lande van Mechelen ...  

 

Op zijn beurt volgde Jan -Nicolaas 

Rubens in 1684 zijn schoonvader op 

als luitenant van het feodaal leenhof 

van Mechelen. In 1690 werd hij 

raadsheer en algemene ontvanger 

der domeinen van Brabant in  ót 

kwartier van Brussel. Deze functies 

dienden echter te worden gekocht. 

Hij betaalde hiervoor een grote som 

geld en stortte een nog aanzienli j-

ker borgtocht. Door deze aankoop 

waren de ge ldmiddelen van Jan -

Nicolaas Rubens aanzienlijk geslo n-

ken. Bij patentbrieven van 21 juli 

1690 kregen de heer van  Ramay  en 

zijn vrouwe van de koning van Ca s-

tilië dan ook de toestemming hun 

eigendommen met een hypotheek 

van 30.000 pond te belasten.  

Jonker Jan -Nicolaas Rubens ove r-

leed op kerstdag 1712 en liet zes 

docht ers na en een zwakzinnige 

zoon.  

Aangezien zijn weduwe Constantia -

Cornelia Helman het Rameyenhof 

eigenlijk van haar vader als huwelijksgeschenk had gekregen, bleef het 

domein in haar bezit. De slui tsteen boven de inkom van het poortgebouw 

met het opschrift ANO 1701  onder het arduinen wapenschild der familie 

Rubens is dus zeer waarschijnlijk aangebracht in 1701 door deze Jan -

Nicolaas Rubens.  

 

 

Het wapenschild der familie Rubens  

met opschrift ANO 1701   

gebeiteld in de sluitsteen  

boven in de boog van het poortgebouw.  
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Wellicht stierf Constantia -Cornelia Helman in 1715 aangezi en Rameyen dat 

jaar reeds werd vererfd. Het was de jongste der zes dochters, de zeve n-

tie njarige Clara - Josephina Rubens , gedoopt te Brussel in de Finestère 

kerk op 21 maart 1698, die op 29 juli 1715 zowel voor haar als voor haar 

zusters met Rameyen beleend werd. Sedertdien droeg ze de titel van  

vrouwe van Rameyen . Ze zou ongetrouwd blijven en op latere leeftijd in 

het klooster treden wat word t opgemaakt uit haar testament.  

Vermoedelijk naar aanleiding van haar toetreding tot het klooster, deed 

Clara -Josephi na op 22 december 1753 te Mechelen overdracht van het hof 

ter Ameyden , dat werd verkregen uit de nalatenschap van haar grootvader 

Nicolaas Rubens en haar grootmoeder Constantia Helman. Naast de o p-

somming van een groot aantal stukken beemd  en landt  met elk hun eigen 

naam en oppervlakte, werd het Rameyenhof beschreven als het hoff ofte 

casteel van Rameyen wesende omwatert, met het nederhoff, boomgaert, 

hove, ende nederplaetse tsaemen rontsomme omringelt met wateren, sij n-

de op de neerplaetse een pacht huys met dese heerlijckheijt staende, tsa e-

men groot 2 bunders 19 roeden.  

Deze verklaring was ondertekend C.J. Rubens de Ramay .  

 

 
 

Bij testament van 22 januari 1759 voor de notarissen Delmoitié en Gossin 

te Rijsel verscheen Damoiselle Claire Joseph Rubbens, dame de Ramay, fille 

de libre condition de feu Jean Nicolas Rubens, escuyer, seigneur de Ramay, 

demeurant en cette ville au couvent de St. -François de Salles . Hierin drukte 

Clara -Josephina het verlangen uit te worden begraven in de familiegraf -

kel der in de Sint -Jacobskerk te Antwerpen. Ze liet een aantal belangrijke 

legaten na, maar stelde als haar enige erfgenaam aan de  oudste zoon van 

haar neef, namelijk  Joseph - Albrecht de Visscher, baron van Celles . Dit 

was de kleinzoon van haar oudere zus Corne lia -Paulina. Drie dagen later, 

op 25 januari 1759, overleed de vrouwe van Rameyen.  

 

Met het overlijden van Clara -Josephina Rubens kwam in 1759, na ruim 115 

jaar, een eind aan een hele reeks nazaten van de prins der Vlaamse schi l-

derschool Pieter -Paul Rubens  die het buitengoed Rameyen in eigendom 

hadden, bewoond hebben en, naar blijkt uit meerdere datumvermeldingen, 

waarschijnlijk heel wat verbouwingen en aanpassingswerken hebben uitg e-

voerd aan het kasteel en de overige gebouwen op het domein. Net zoals bij 

de overdracht door Elisabeth van Immerseel aan Jan II van Immerseel in 

1510 zien we hier voor de tweede maal in de bewoningsgeschiedenis van 

Rameyen een overdracht van een vrouwelijke eigenares naar een achte r-

neef.  
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de Celles  

De grootvader van Joseph - Albr echt - Ferdinand de Visscher , Honoré -

Hendrik dôEesbeek burggraaf van der Haeghen, was getrouwd met Corne-

lia -Paulina -Phillippina Rubens, de oudste zus van Clara -Josephina Rubens. 

Het echtpaar dôEesbeek-Rubens had een enige dochter als erfgename die in 

1731 ge huwd was met Ferdinand -Philips - Ignaas de Visscher, baron de Ce l-

les. Het was uiteindelijk een zoon uit dit huwelijk -  Joseph -Albrecht -

Ferdinand  -  die door erfenis heer van Rameyen werd. Va ndaar de grote 

generatiesprong.  

Op 1 mei 1760 deed hij het verhef van  Rameyen. In februari van datzelfde 

jaar was zijn vader overleden en erfde hij ook diens bezittingen. Hij huwde 

op 31 januari 1765 de veel jongere Marie -Philippine -Ghislaine de Coloma de 

Leeuw. Hij was dertig, zij nog geen negentien.  

In de hoedanigheid van  baron de Celles werd de heer van Rameyen op 26 

oktober 1772 opgenomen in de adelstand van het hertogdom Brabant. J o-

seph -Albrecht -Ferdinand de Visscher, baron de Celles, heer van Schiplaken 

en Rameyen, overleed nog geen 10 jaar later, op 8 januari 1782. He t ech t-

paar liet zeven kinderen na, waarvan de oudste amper dri e dagen na zijn 

vader overleed.  

 

Op 28 maart 1782 had voor de laatste maal leenverhef van Rameyen plaats 

ten voordele van Antoon - Philip - Fiacre - Ghislain de Visscher , baron de 

Celles, jongste zoon  van voornoemde Joseph -Albrecht -Ferdinand. Hij b e-

kleedde heel wat hoge functies en kreeg hoge onderscheidingen voor zijn 

inzet in het Franse leger en in de Franse administratie. In 1809 kreeg hij de 

titel van Graaf van het H. Rijk en werd hij gedecoreerd m et het Croix  

dôhonneur. 

Baron  de Celles trad in 1810 in het huwelijk met Félicie de Valence, dochter 

van luitenant -generaal graaf de Valence. Ze hadden twee dochters die in 

Frankrijk huwden en daar bleven. Volgens auteur Stockmans leidde de ba-

ron  een zo kwistig leven dat hij zich genoodzaakt zag de voormalige hee r-

lijkheid  Rameyen, voor een grootte van 46 hectaren onder Gestel, Berlaar 

en Itegem in 1815 te gelde te maken. Het lijkt daarom weinig waarschij n-

lijk dat hij aan dit gebouw, dat onder de troebelen van het einde van de 

vorige eeuw fel had geleden, veel kosten zal hebben gedaan, temeer omdat 

hij met zijn familie in Parijs leefde.  

 

Baron de Celles maakte niet enkel de onafhankelijkheid van België mee -  

hij was er zelfs voor een deel bij betro kken -  op Rameyen heeft hij ook de 

troebelen meegemaakt die in het laatste decennium van de 18 de eeuw onze 

streken hebben geteisterd. In de oorlog tussen Oostenrijk en Frankrijk b e-

haalden de Fransen op 26 juni 1794 de overwinning in de slag van Fleurus, 

wa arbij Frankrijk voorgoed de Zuidelijke Nederlanden bezette. In juli waren 

de kastelen Gestelhof en Rameyenhof door de Staten Generaal der Ver e-

nigde Nederlanden opgeëist en werd er een Hollands hospitaal ingericht. 
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Het hospitaal bleef slechts enkele dagen, maar het liet pijnlijke gevolgen 

na. Enkele dagen later zou uit de stank de rooden loop  ontstaan en      

besmette algauw de omliggende dorpen. Het maakte gedurende meer dan 

drie maanden dagelijks menig slachtoffer, tot zelfs 10 % van de kinderen. 

Slechts d e koude winter van 1794 kon een einde maken aan deze ellende. 

Ook het Franse leger vestigde zich te Gestel, op het domein van Rameyen 

en op de velden in de omtrek, waar het volgens de kroniek schone tenten 

van koren en tarwestro  zou hebben gemaakt, maar vo oral de plaatselijke 

geschiedenis zou ingaan om zijn schoonste ambacht, het plunderen.  

 

In september 1798 vaardigde het republikeins gouvernement een wet uit 

waardoor alle jongelui van 20 tot 25 jaar gedwongen werden de wapens op 

te nemen om de republiek t e dienen. De municipale raden moesten een lijst 

opstellen van de jongelui in hun gemeente en die in vijf klassen indelen 

volgens het jaar van hun geboorte. Deze wet bracht heel wat opschudding 

teweeg in Vlaanderen en op 22 okto ber begon voor goed de opstan d.  

Rameyen was in 1797 zetel van het kanton Berlaar geworden. Tijdens die 

bewogen dagen in oktober 1798 speelden er zich herhaaldelijk woelige 

tonelen af en het plaatsje Gestel nam duchtig deel aan de opstand van de 

boeren, de Boerenkrijg . Bij de bestormin g van Rameyenhof wilden de 

dorpsjongens zich vooral meester maken van de doopboeken, om zo de 

Fransen te beletten de jongens als soldaat op te roepen. Maar spijtig    

genoeg zijn zo ook de oude eigendomstitels, meubels en archieven van het 

slot zoek geraak t. Het werd voor de gebouwen van Rameyenhof een so m-

bere periode. Het kasteel was gedurende meerdere jaren verlaten en o n-

bewoond en werd fel gehavend. Daarom zou er van de binneninrichting zo 

goed als niets zijn overgebleven, op de merkwaardig zeldzame en k ostbare 

kapelvloer na, die toen wellicht met het keldergewelf mee naar beneden 

gestort was. Nochtans was Rameyen het hoogst aangeslagen goed in de 

omstreken, te oordelen naar de Franse oorlogsschatting, voor onze provi n-

ciën in 1794 bepaald op 80 miljoen li vres , waarvan baron de Celles 2600 

gulden had moeten betalen.  

 

 

Le Grelle 

Op 23 oktober 1815 werd Rameyenhof en het 46 hectaren uitgestrekte 

domein onder Gestel, Berlaar en Itegem door baron de Celles verkocht aan 

Pieter - Joseph - Adriaan Le Grelle , geboren te Antwerpen op 7 juni 1769, 

en zijn echtgenote Maria Josepha van den Bol. Een jaar na de aankoop van 

Rameyenhof kocht het echtpaar ook het naburige kasteel Gestelhof . Beide 

kastelen waren fel gehavend uit de troebelen gekomen en waren waa r-

schijn lijk voor een interessante prijs te koop. Het echtpaar Le Grelle -  van 

den Bol, gehuwd op 30  april 1805, had vijf kinderen.  
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De Legrellestraat  die loopt vanaf de dreef naar het kasteel Gestelhof tot 

aan de Markt van Berlaar, herinnert aan deze familie. Aan  diezelfde dreef 

begint trouwens ook, in de andere richting dan, de Rameyenstraat  die door 

het hele dorp Gestel loopt, voorbij het Rameyenhof en uitkomt op de    

Gestelsesteenweg, richting Itegem.  

 

In de periode 1815 -1830 hebben er ongetwijfeld grote werkz aamheden 

plaatsgevonden om de schade en het verval uit de voorbije decennia te 

herstellen en Rameyenhof -  vooraleer de familie Le Grelle er definitief haar 

intrek nam -  zowel binnen als buiten om te bouwen en te verfraaien tot een 

leefbare en prestigieuze villa. Vermoedelijk is door baron  Le Grelle ook de 

basis gelegd van het huidige landschapspark met sequoiaôs, magnoliaôs, 

cipressen, kastanjelaars, linden en enkele monumentale siervazen. Ook de 

gekasseide dreef die door monumentale kastanjebomen wordt afg ebakend, 

vanaf de ingangspoort tot aan het poortgebouw, dateert waarschijnlijk uit 

deze periode.  

 

Het kadasterplan van de gemeente Gestel van het jaar 1825 geeft een 

goed beeld van de gebouwen op het Rijmeijn hof  en de omliggende perc e-

len op dat ogenblik. Op een detail uit dit plan herkennen we het rechtho e-

kig grondplan van het kasteel met de drie ronde hoektorens en de binne n-

koer. De uitbouw van de kapelkamer voorbij de kapeltoren, in de richting 

van het neerhof, die op de gravure van Ertinger was opgemerk t, is hier niet 

meer zichtbaar.  

 

Pieter -Joseph -Adriaan  Le Grelle overleed op 13 

juni 1841 op tweeënzeve ntigjarige leeftijd en 

werd te Antwerpen begraven in de grafkelder 

op het thans verdwen en kerkhof van Sint -

Laurentius.  

Zijn weduwe Maria Josepha van den Bol, 

douairière P. Le Grelle , bleef op Rameyen 

wonen en van haar is bekend dat ze het kasteel 

in zijn oude luister heeft hersteld. Het is niet 

bekend hoeveel tijd ze op Rameyen doorbracht, 

maar uit het bou whistorisch onderzoek blijkt 

dat ze enkele kamers voor haar persoonlijk 

heeft verfraaid.  

 

Van omstreeks dezelfde tijd, ca 1850, dateert een geaquarelleerde prent 

van Abraham Vasse die het Rameyenhof weergeeft na de modernisering 

door de familie Le Grelle. Bij vergelijking van deze prent met de gravure die 

in 1678 door baron Le Roy gepubliceerd werd, kunnen heel wat wijzigingen 

worden vastgeste ld.  

  

 

Marie -Josepha Van den Bol.  

Bron: Segers 1995.  
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Rameyenhof na de modernisering door de familie Le Grelle.  

Geaquarelleerde prent van Abraham Vasse van omstreeks 1850.  

Bron: Burchten & Kastelen van België.  

 

Een dateerbare ingreep aan het kasteelinterieur uitgevoerd door Maria -

Josepha van den Bo l bevindt zich in de kapel waar de weduwe in de twee 

laatgotische vensteropeningen gebrandschilderde glasramen liet plaatsen.  

Het fraaie polychrome brandglas is getekend J. F. Pluys 

Mechlinea  en draagt het jaartal 1862 , terwijl bovenin het 

wapenschild prijkt van de familie Le Grelle. In dit wape n-

schild staat op blauw een gouden balk die vergezeld is van 

drie letters A in het schildhoofd en van een roskam in de 

schildvoet, alles van goud. Zie hoofdstuk Situering van kasteel en kapel . 

Mogelijk is de kapel  toen volledig in neogotische stijl heringericht. De    

Mechelaar Jean -François Pluys (°1810 -  À1873) is een van de meest    

vooraanstaande glasschilders uit de 19 de eeuw met een indrukwekkend 

palmares van werk in belangrijke gebouwen.  

 

In 1865 had de klei ne gemeente Gestel een oppervlakte van net geen 249 

hectaren, dat verdeeld was over 61 eigenaars. De voornaamste eigenaar in 

dat jaar was de weduwe Le Grelle van Rameyen met bijna 98 hectaren. Dit 

is meer dan een verdubbeling van het goed van 46 hectaren d ie baron de 

Celles in 1815 had verkocht aan P ieter -Joseph -Adriaan Le Grelle.  

 

De weduwe Marie -Josepha Le Grelle -  van den Bol overleed op 18 juni 1870 

op het hof van Rameyen. Haar zoon Karel verbleef met zijn echtgenote 
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Maria -Magdalena van Pruyssen en hun twee kinderen op het Gestelhof, 

terwijl haar jongste zoon Gaspar - Florent - Hyacinth Le Grelle Rameyen 

bewoonde.  

 

Rond de eeuwwisseling kwam het Rameyenhof in de belangstelling en ve r-

schenen de eerste publicaties: Liekens in 1897 en Stockmans in 1910. Met 

de beperkte middelen van die tijd wisten beide historici heel wat informatie 

te verzamelen die vandaag nog een voorname informatiebron blijkt te zijn.  

 

 

de Cock de Rameyen 

Gaspar -Florent Le Grelle, die ongehuwd bleef, stierf te Antwerpen op 10 

januari 1896. H et kasteel van Rameyen had hij overgemaakt aan zijn neef, 

Nicolas - Joseph - Alphonse de Cock (°2.7.1839 -  À5.4.1936), de jongste 

zoon van zijn oudere zuster Marie -Theresia -Adelaïda die in 1833 was ge-

trouwd  met Theodoor de Cock. Deze laatste behoorde tot een grote familie 

van Gentse reders die in het begin van de 19 de eeuw een filiaal oprichtten 

in Antwerpen, die al snel een belangrijke plaats innam in de Antwerpse 

commerciële middens. Nicolas -  die over het  algemeen als Alphonse  wordt 

vernoemd -  wordt commissaris van de Banque dôAnvers en voorzitter van 

de Charbonnage de Sacré -Madame . Op 21 februari 1889 wordt hij in de 

adelstand verheven en bij Koninklijk Besluit van 18 mei 1910 wordt hem 

ook toelating verl eend om de naam van het landgoed Rameyen aan de 

zijne toe te voegen en werd het dus: Jonker Nicolas -Joseph -Alphonse de 

Cock de Rameyen .  

 

Op 14 april 1863 was Alphonse de Cock te Berchem in het huwelijk getr e-

den met Marie -Caroline -Antoinette - Isabelle Le Gre lle. Deze Marie -Caroline 

was de dochter van Louis -François Le Grelle, internationaal befaamd tui n-

bouwkundige die zijn buitenverblijf, het kasteel van Berchem, omtoverde 

tot de grootste bloemenkwekerij van het land en heel wat exotische pla n-

tensoorten in Be lgië introduceerde, waaronder enkele die naar hem      

genoemd werden. Alphonse de Cock, die het kasteel Rameyen al sinds 

1888 bewoonde, heeft op Rameyen belangrijke herstellingswerken doen 

uitvoeren en het domein aanzienlijk vergroot door aankoop van gron den en 

goederen die in vroegere tijden deel hadden uitgemaakt van de heerlij k-

heid. Hij hield veel van Rameyen en verbleef er heel graag. Het zou ons 

niet verwonderen dat hij de tuin heeft opgesmukt met allerlei planten en 

bloemen die zijn schoonvader heeft  gekweekt op zijn kasteel te Berchem, 

zo bijvoorbeeld de prachtige Punica Granatum Legrellei . Dat de zoon van 

Alphonse de Cock, Anatole, afgevaardigde bestuurder was van het Land -  en 

Tuinbouwcomiteit der Provincie Antwerpen,  dat trouwens meerdere leden 

van  de familie de Cock in zijn bestuur telde, zal ook wel bijgedragen he b-

ben tot de verfraaiing van park en tuin.  
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In 1914 heeft het kasteel heel wat geleden onder het geweld van de opru k-

kende Duitse legers. De oorlogsschade was aanzienlijk, maar nog voor het  

einde van de  oorlog was de schade hersteld.  

 

 

 

 

Het historisch monument Rameyenhof tussen de twee wereldoorlogen.  

Ongedateerde opname.  

Fotoarchief Provinciebestuur van Antwerpen, nr. 35 -5.  

 

Het echtpaar Nicolas -Jozef -Alphonse de Cock de Rameyen -  Maria -Carolina 

Le Grelle had zes kinderen. Maria -Carolina overleed op 7 juli 1874, amper 

dertig jaar oud, in het kinderbed van haar zesde kind. Jonker Alphonse, die 

meer dan zestig jaar weduwnaar ble ef, overleed op 96 - jarige leeftijd op 5 

april 1936.  

 

Rameyenhof ging niet naar zijn zoon Georges, die inmiddels ook reeds z e-

ventig jaar was, maar wel naar de iets jongere broer Leopold - Emmanuel -

Joseph - Marie - Alphonse de Cock de Rameyen  en zijn echtgenote    

Emma -Marie -Emilienne -Hubertine de Browne de Tiège. Jonker Leopold was 

doctor in de rechten en oefende het beroep van advocaat uit aan de An t-

werpse balie. Hoeveel tijd ze doorbrachten op Rameyenhof, dat als buite n-

verbijf werd beschouwd, is niet gekend. Het  echtpaar had twee kinderen: 

een dochter Gabrielle -Marie -Antoinette -Anna (°30.9.1902) en een zoon 

Roger -Maria -Alexander -Ghislain (°2.7.1904).  
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Jonkheer Leopold overleed in zijn slaapkamer op Rameyenhof op 18 se p-

tember 1957. Op 27 juli van het jaar daarna vo lgde zijn weduwe. Rameyen 

werd in onverdeeldheid nagelaten aan de beide kinderen. De oudste, G a-

brielle was gehuwd met ridder Eric -Charles -Savinien Dessain die in 1944 in 

Duitsland sneuvelde. Ook haar broer Roger, doctor in de rechten, die hu w-

de met Anne -Marie -Jozefina de Brouchoven de Bergeyck was tijdens de 

oorlog weduwenaar geworden. Uit dit huwelijk had hij drie kinderen . 

 

Weduwnaar jonkheer Roger - Marie - Alexandre de Cock de Rameyen  

trad op 7 december 1960 terug in het huwelijk. Zijn tweede echtgenote is 

Christiane -Yvonne -Emmanuelle, gravin dôOultremont (Á26.6.1923) die zelf 

weduwe was van Pierre -Marie -Joseph, g raaf de Brouchoven de Bergeyck.  

In augustus 1961 kwamen Roger de Cock en zijn echtgenote Christiane, 

gravin dôOultremont het kasteel definitief bewonen. Met zijn sprookjesac h-

tige aanblik bleef het steeds een aantrekkelijke stopplaats voor wandelaars, 

fietsers en andere reizigers op zoek naar de merkwaardige en mooie ple k-

jes in het zogenoemde Pallieterland . Talrijke gidsen voor toeristen vertellen 

ove r de geschiedenis van het kasteel en zijn voornaamste bewoner Nicolaas 

Rubens. In haar boek Wandelingen in Lier  vertelde Lia Timmermans over 

haar kindertijd. Als dochter van de vermaarde Lierse schrijver Felix Ti m-

mermans was ook zij een bekend schrijfster,  voornamelijk van kinderverh a-

len. En dochter Tonet zou op een van hun fietstochten het kasteel van R a-

meyen schilderen en op die manier het  boek van haar zus illustreren.  

 

 

Rameyen zoals gezien door Tonet Timmermans.  

Uit: Lia Timmermans ñWandelingen in Lierò. 
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Jonker Roger de Cock de Rameyen stierf te Brussel op 20 maart 1981. Vo l-

gens het testament dat hij met Nieuwjaar had gemaakt zou Rameyen voor 

een vierde toekomen aan zijn echtgenote en voor een vierde aan elk der 

drie kinderen uit zijn eerste huwelijk , Alain, Didier en Vivienne de Cock de 

Rameyen. De vier erfgenamen behielden het kasteel in onverdeeldheid, 

maar het bleef bewoond door zijn weduwe gravin dôOultremont en haar 

ongehuwde stiefzoon jonker Alain. Pas op 27 september 1988 werd de ve r-

deling van  de nalatenschap geregeld, waarbij enkel nog de weduwe en de 

beide zonen het kasteeldomein behielden.  

 

Op 19 juni 1991 richtten zij de naamloze vennootschap Rameyenhof op, 

met zetel op het kasteel, Rameyenstraat 4 te 2590 Berlaar met als doel het 

beheer va n alle roerende en onroerende goederen van het landgoed. Dit 

laatste bestreek op dat ogenblik nog een totale oppervlakte van 12 hect a-

ren 16 aren en 20 centiaren.  

Bij Ministerieel Besluit van 23 oktober 1991 werd het ka steel als monument 

geklasseerd.  

 

 

de Gruyter - Janssens en de N.V. Rameyenhof  

In 1995 namen het echtpaar Joseph de Gruyter -  Claartje Janssens de aa n-

delen van de N.V. Rameyenhof over, met de volledige herwaardering van 

het historisch kasteel en zijn domein tot doel. Josephus Bernardus    

Ger ardus Willibrordus de Gruyter , Ridder in de Orde van Oranje -

Nassau, geboren te Vught (Nederland) op 10 maart 1944, is oud -directeur 

grootaandeelhouder van de firma Meco B.V. uit 's -Hertogen bosch. Joseph 

de Gruyter huwt op 22 juli 1967 Clara Justine Martin us Ignatius Maria  

Janssens. Claartje Janssens, geboren te Son en Breugel (Nederland) op 6 

november 1945, is de dochter van Paul Janssens en Albertine Smulders en 

is sinds 1995 galeriehoudster van de Claartje de Gruyter Gallery  op het 

Rameyenhof te Gestel . Uit dit huwelijk:  

¶ Anouk Olga Albertine de Gruyter, geboren 's -Hertogenbosch op 21 se p-

tember 1969, huwt te Gestel op 8 september 2001 Antonio Muñoz von 

Fürstenberg, geboren New York 16 april 1969, zoon van Don Antonio 

Muñoz Cabrero en Gratia Freiin von Fü rstenberg, woonachtig te Madrid.  

¶ Maarten Willem de Gruyter, geboren te ôs-Hertogenbosch op 10 maart 

1975, huwt op 5 juli 2003 Hiske Jonna Timmermans, geboren te    

Rheden op 24 december 1976, dochter van Hans Evert Timmermans en 

Wilhelmina Carla Ouwerling,  woonachtig te Amsterdam.  

 

Joseph de Gruyter is de jongste zoon van Dr Gerardus Johannes Maria 

(Gerrit) de Gruyter, Officier in de Orde van Oranje -Nassau, en Olga Elis a-

beth (Olly) Brenninkmeijer. Gerrit de Gruyter was directeur en lid van de 

raad van bestu ur van de N.V. P. de Gruyter & Zoon. Dit bedrijf was in 1904 
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opgericht door de vader van Gerrit de Gruyter, Jacobus (Jacques) de Gru y-

ter, en diens oudere broer Lambertus (Lambert) de Gruyter.  

Jacques de Gruyter was de dynamische oprichter van de honderden winke l-

vestigingen in heel Nederland en daarbuiten. De vermaarde de Gruyter 

tegeltableaus  waren een vondst van Jacques die een gezellig oud -Hollands 

zakenmilieu wenste met een voorname uitstraling van zowel het interieur 

als het exterieur.  

 

Het kasteel te G estel werd tijdelijk bemeubeld en betrokken door de fam i-

lie, die op die manier met de specifieke eigenheden -  zowel kwaliteiten als 

gebreken -  van het gebouw vertrouwd geraakte. Ondertussen werden de 

bijgebouwen op het neerhof gerestaureerd en ingericht zo dat die als w o-

ning zouden kunnen dienen tijdens de restauratie fase  van het kasteel zelf.  

 

Architect Rutger Steenmeijer leidde de bouwkundige restauratiewerken 

voor het kasteel en het poortgebouw, voor de interieurdecoratie was ant i-

quair Axel Vervoordt aang esteld, terwijl tuinarchitect Jacques Wirtz de o p-

dracht had de aanleg van het bestaande omliggende park aan te passen, en 

Frits Bevort een milieuvriendelijk beheerplan uitwerkte voor het volledige 

domein. Een historische bouwarcheologische en materieeltech nische studie 

van constructie en afwerking door Petra Maclot zorgde voor het wete n-

schappelijke kader ten behoeve van een beredeneerde en verantwoorde 

aanpak van dit topmonument en zijn omgeving. Met de aangetrokken de s-

kundigheid werd samen met de eigenaars  vorm gegeven aan de zeer dive r-

se aspecten van een ontwerp dat zowel de hoge hedendaagse desiderata 

voor  wonen als de rechten van het monument met elkaar kon verzoenen.  

 

Met de kerstmis van het jaar 2000 kon de familie de Gruyter eindelijk het 

kasteel als woning in gebruik nemen. Begin maart van het jaar 2001 werd 

het werk opgeleverd: het kasteel en domein van Rameyen heeft er zonder 

enige twijfel nooit in zijn lange geschiedenis zo goed uitgezien en zal ook 

nooit zo verzorgd en bewonderd worden als in de e enentwintigste eeuw.  

 

Om het landgoed Rameyenhof voor de toekomst in zijn oorspronkelijke 

sfeer en karakteristiek te behouden, ook voor de komende generaties, werd 

in 1996 door de familie de Gruyter -  Janssens opdracht gegeven voor het 

opstellen van een be heerplan voor de komende twintig jaar. Het plan is 

erop gericht om de diverse functies behorende bij landgoederen zo opt i-

maal mogelijk te waarborgen. De kwaliteit van de gemeente Berlaar, dee l-

gemeente Gestel, wordt mede bepaald door het landschap, het zich  daarin 

bevindende groen en belangrijke cultuurhistorische monumenten zoals het 

landgoed Rameyenhof. De in eigendom van Rameyenhof zijnde lanen zijn 

opengesteld voor het wandelend publiek. De Koedreef is een veel gebruikte 

fietsroute voor schoolgaande jeug d en wandelend publiek. Het gedeelte 

binnen de grachten is alleen opengesteld op verzoek.  
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chronologisch overzicht van de bewoners van Rameyenhof 

De familie Berthout  

vóór 1287 tot 1312  Ridder Jan I Berthout van Berlaer  

1312 tot 1329   Ridder Jan II Berthou t van Berlaer  

1329 tot 1343   Lodewijk III Berthout van Berlaer  

1343 tot vóór 1381  Dierk Berthout van Berlaer  

De familie Van Immerseel  

vóór 1380 tot 1396  Karel van Immerseel  

1396 tot 1415 of 1437  Jan van Immerseel  

1415 tot 1434   Aert van Immerseel seni or  

1434 tot 1445   Jan van Wittham & Catharina Van Immerseel  

1445 tot 1450   Arnold Aert van Immerseel junior  

1450 tot 1510   Elisabeth van Immerseel  

1511 tot 1527   Jan II van Immerseel  

1528 tot 1533   Maria de Lannoy en haar zonen Franchoys en Karel  

1533 tot 1548   Karel van Immerseel  

1548 tot 1552   Philips van Immerseel  

1552 tot 1629   Engelbert I van Immerseel  

1629 tot 1631   Frederik van Immerseel  

1631 tot 1635   Engelbert II van Immerseel  

De familie le Cocq / de Cock  

1635 tot 1643   Baudouin Le Co cq of de Cock  

De famile Rubens  

1643 tot 1655   Nicola as Rubens  

1655 tot 1670   De weduwe en kinderen Rubens  

1670 tot 1672   Albrecht Maria Rubens  

1672 tot 1686   Philips Rubens en zijn broers en zusters  

1686 tot 1712   Constantia -Cornelia Helman en jo nker Jan-Nicolaes Rubens  

1715 tot 1759   Clara -Josephina Rubens  

De familie de Celles  

1760 tot 1782   Joseph -Albrecht -Ferdinand de Visscher, baron de Celles  

1782 tot 1815   Antoine -Philippe -Fiacre -Ghislain De Visscher ,  

baron de Celles  

De familie Le Grelle  

1815  tot 1841   Het echtpaar Le Grelle -Van den Bol  

1841 tot 187 0  Douairière Le Grelle -Van den Bol  

1870 tot 1896   Gaspar -Florent -Hyacinth Le Grelle  

De familie de Cock de Rameyen  

1896 tot 1936   Nicolas -Joseph -Alphonse De Cock  

1936 tot 1957   Leopold de Cock de Rameyen  

1957 tot 1981   Roger de Cock de Rameyen  

1981 tot 1991   Weduwe en kinderen Alain, Didier en Vivienne  

de Cock de Rameyen  

1991 tot 1995   de naamloze vennootschap Rameyenhof  

De N.V. Rameyenhof  

Vanaf 1995   Het echtpaar Joseph de Gruyter -  Claartje Janssens  
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3. WAPENSCHILD VAN IMMERSEEL - DE LANNOY 
 

In het midden van de kapelvloer bevindt zich een wapenschild, geschilderd 

in felle kleuren en gebakken in het glazuur van de majolicategels. Geplaatst 

tegen de achtergrond van een blauw italianiserend landschap wordt dit 

ruitvormige wapenschild omkaderd door een lauwerkrans van groene la u-

rierbladeren met ingevlochten granaatappels en rozetten. Hierover schrijft 

Nicaise: Het is interessant de details van het decor van naderbij te bes tuderen. Het 

centrum van de voorstelling trekt vooreerst onze aandacht door de wapens. Deze 

zijn verminkt door het verdwijnen van een der tegels, maar het is gemakkelijk om 

hem te reconstrueren dankzij de vloer die bewaard geworden is op de verdieping. De 

vorm van het wapenschild in ruitvorm duidt aan dat het een wapenschild van een 

dame betreft. Deze kan gemakkelijk geïdentificeerd worden dankzij de wapens. Het 

wapenschild is verdeeld op een: van zilver met drie lelies met afgesneden voet; op 

twee van zilv er met drie leeuwen met groen gekleurde kronen é Deze wapens zijn 

die van de families Immerseele en Lannoy .43  

Bij deze beschrijving dienen drie opmerkingen gemaakt. Vooreerst Nicaiseôs 

mededeling dat ñde wapens verminkt zijn door het verdwijnen van een der 

tegelsò. Nicaise heeft de vloer blijkbaar niet in die mate geobserveerd dat 

hij de ontbrekende tegel, gelegen op amper een halve meter uit positie, 

heeft opgemerkt. Een tweede opmerking betreft de heraldische terminol o-

gie gebruikt voor de kwalificatie van de drie lelies. Dit aspect en de these 

als zou de ruitvorm betrekking hebben op een dame, zullen in dit hoofdstuk 

worden behandeld.  

 

De heraldiek is een kunstdomein met een zeer specifieke terminologie. 

Belangrijk is te begrijpen dat op het strijdveld een schild steeds werd b e-

schreven vanuit de gedachte en de positie van de persoon die erachter 

stond, waardoor hij rechts noemde wat voor de toeschouwer links is, en 

omgekeerd.  In het wapenschild in de kapelvloer staan heraldisch gesproken 

de leeuwen op de lin ker en de lelies op de rechter helft. Drie elementen 

vragen een nader onderzoek: de drie lelies, wapenfiguren in de voor de 

toeschouwer linker helft van het wapenschild, de drie leeuwen in de rechter 

helft en de ruitvorm. 44  

 

 

wapenstukken van Jan van Immerseel 

De lelie komt als wapenfiguur het eerst voor op het zegel van Lodewijk VII 

rond 1150. Daarna worden gouden lelies, eerst bezaaid op een blauw veld, 

later beperkt tot drie stuks, het wapen van het Franse koningshuis en van 

Frankrijk zelf. Gelijktijdig v indt men de figuren echter ook in wapens van 

families die hoegenaamd geen connectie met Frankrijk hadden. De lelie is 

daarom te beschouwen als een zuiver decoratieve heraldische figuur.  

In het wapenschild van de kapelvloer zijn de drie lelies geplaatst zo als dat 

normaal hoort, 2 en 1 , dit is 2 in het schildhoofd en 1 in de schildvoet.  
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Ze stellen hier de wapenstukken voor van Jan 

van Immerseel, raadgever en kamerheer van 

Keizer Karel, die markgraaf van Antwerpen was 

van 1504 tot 1520. Zo staan ze ook op het w a-

penschild van heer Jan van Lyere, genoemd 

Van Immerselle , vader van Jan van Immerseel, 

en afgebeeld op diens grafsteen in de kath e-

draal van Antwerpen. Zie hoofdstuk Bewoning s-

geschiedenis . 

In datzelfde hoofdstuk werd verwezen naar de 

blauwe grafsteen in het portaal van de Sint -

Guibertuskerk te Itegem waarop nog vaag drie 

lelies worden waargenomen. Dit is de grafsteen 

van Jan II van Immerseel waarin zijn wape n-

stukken zijn ingebracht.  

 

De lelie van de familie Van Immerse el is geen 

Franse lelie  maar specifiek Brabants, van het 

type staande lelie (au pied posé) . Dat type 

komt vanaf het midden van de 13 de eeuw voor 

in zegels en wapenschilden van meerdere grote 

families uit Oost -Brabant (Aarschot, Rotselaar, 

Wesemaal, enz.). Hun juiste benaming is dus 

Brabantse staande lelie . Op diezelfde wijze zijn 

ze afgebeeld in het wapenschild van de g e-

meente Itegem die toebehoorde aan de familie 

Van Immerseel. Het toont de afbeelding van 

Sint -Guibertus met aan zijn voeten twee schi l-

den: r echts dat van Van Immerseel (in zilver 

drie leliën van sabel [zwart]) en links dat van 

Van Gansacker (een aanziende leeuw). Onder 

deze vorm komt de lelie praktisch nergens a n-

ders voor en ze mag zeker niet verward worden 

met de "lelie met afgesneden voet". 45  Vergelijk 

de lelievorm in de majolicavloer met het voo r-

beeld van een lelie met afgesneden voet.  

 

Aan de binnenkant van de twee schuine zijden 

van het schildveld van Jan van Immerseel in de 

majolicavloer is een heel fijne lijn aangebracht.  

Deze lijkt op ee n streepomboordsel  of stree p-

binnenzoom  uit de heraldiek, maar volgens 

specialisten kan hieraan geen heraldische bet e-

kenis worden toegekend. 46  

  

 

Wapenschild op de  

grafsteen van  

Jan II van Immerseel  

 in het portaal van de  

Sint -Guibertuskerk  

 in Itegem.  

 

Wapenschild van de  

gemeente Itegem  

 

 

Deze heraldische  

ólelie met afgesneden voetô 

verschilt duidelijk van de 

óBrabantse staande lelieô  

in de kapelvloer . 
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wapenstukken van Maria de Lannoy 

De leeuw is een zeer belangrijke figuur in de wapenkunst. De heraldische 

leeuw wordt afgebeeld in zijzicht en is zozeer gestileerd dat hij nog maar 

weinig op zijn natuurgenoot lijkt. Zijn normale houding in wapens is kli m-

mend, d.w.z. staande op zijn achterpoten. Geklauwd  of genageld , getongd  

en gekroond  zegt men om de kleur van nagel s, tong en kroon aan te du i-

den, die meestal een andere kleur hebben dan het lichaam. Sommige lee u-

wen hebben een staart waarvan het uiteinde tot op de helft van de lengte is 

gespleten waarbij beide stukken dikwijls door elkaar geslingerd en g e-

knoopt zijn. E en dergelijke leeuw wordt dubbelstaartig  genoemd. Drie van 

dit type leeuwen, klimmend en geplaatst 2 in 1, komen voor op het wape n-

schild van het geslacht De Lannoy.  

 

De studie van het wapenschild van Maria de Lannoy is iets complexer dan 

dat van haar man en kan niet worden gemaakt los van de genealogische 

gegevens van deze familie. Volgens Dansaert, in zijn heraldische studie van 

het huis De Lannoy, gaan de meeste auteurs akkoord om de genealogie 

van dit huis te laten beginnen bij Hues, heer van Lannoy en van Lys, ech t-

genoot van Marguerite de Mingoval. Huon, de vader van Hues, gaf aan zijn 

nakomelingen het wapenschild mee dat hijzelf droeg: van zilver met drie 

leeuwen van groen, gekroond van goud, geklauwd en getongd van rood. 

Dansaert rangschikt het wapens child van Maria de Lannoy bij de groep 

ñmet uitgeschulpte zoom van roodò en in de subgroep ñmet een ster van 

rood met zes punten geplaatst in het hartò.47  

 

 

Meerdere takken uit het geslacht De Lannoy hebben drie heraldische leeuwen in 

hun wapenschild. De  diagonale arcering staat voor de groene kleur. 48  
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De drie leeuwen in het wapenschild in de kapelvloer zijn van het type 

klimmend, in het groen op een witte achtergrond, met gele kroon, rode 

klauwen en tong. Wanneer het om technische of andere redenen niet m o-

gelijk is zilver te gebruiken als achtergrond, gebruikt men wit; heraldisch 

gezien is dit hetzelfde. Dezelfde regel geldt voor het goud in de kroon dat 

vervangen wordt door geel. Op een aantal punten echter verschilt het w a-

penschild van Maria de Lannoy in  de tegelvloer van dat van Huon, zoals dit 

door Dansaert werd beschreven. Deze verschillen vinden hoofdzakelijk hun 

verklaring in het feit dat dit wapenschild gebroken  is. Andere verschillen 

verklaren zich door  de gebrekkige kennis van de majolicaschilder( s) betre f-

fende de wetten van de heraldiek, meer specifiek de kleurvereisten.  

Om het begrip breuk  in de heraldiek te begrijpen moeten we ons opnieuw 

de situatie op het slagveld voorstellen. Om vader en zoon of zonen van 

eenzelfde familie op het slagveld va n elkaar te kunnen onderscheiden, was 

het noodzakelijk op een of andere manier het wapenschild van de zonen te 

wijzigen zonder het nochtans onherkenbaar te maken. Over het algemeen 

voerde de vader het volle familiewapen. Zijn oudste zoon en vermoedelijke 

opvolger plaatste er gewoonlijk een barensteel  of lambel  op, oorspronkelijk 

een touw waaraan verscheidene lapjes stof hingen, dat over de volle bree d-

te van het schildhoofd gespannen werd. Jongere zonen brachten andere 

kleine wijzigingen aan. Bij het overlij den van de vader nam de oudste zoon, 

nu naamdrager en familiehoofd geworden, de barensteel af en voerde het 

volle wapen. Zijn jongere broers bleven gebruik maken van hun eigen wi j-

zigingen om zich van het familiehoofd te onderscheiden. Deze veranderi n-

gen no emt men breuken  en het aldus veranderde wapen gebroken . Een 

gebroken wapen kan men op velerlei manieren realiseren: door verand e-

ring van kleur, verplaatsing van stukken, weglating van een stuk of to e-

voeging van een stuk.  

 

De eigenaardige boord rond de wap enstukken van Maria de Lannoy heet in 

de heraldiek uitgeschulpt streepomboordsel . Een schildzoom  is een rand 

van het wapenveld, ongeveer één zesde van de breedte van het schild. Een 

smalle zoom wordt een omboordsel  genoemd en een nog smallere heet dan 

stre epomboordsel . Uitgeschulpt  zegt men wanneer een lijn voorzien is van 

rond uitgesneden tandjes. De gekartelde rand is een specifieke vorm van 

de schildzoom die in de middeleeuwen vaak als breuk werd gebruikt voor 

de jongere zonen -  en vooral dan de derde -  van een geslacht.  

Op de majolicavloer is de uitgeschulpte zoom gereduceerd tot een uitg e-

schulpte lijn. Normaliter zou de zoom de bree dte moeten hebben zoals op 

het wapenschild Lannoy de Willerval -  Brabant, op de plaat op de vorige 

pagina . De reden hiervo or zal wellicht de beperkt e ruimte zijn binnen de 

gehalveerde ruit waarin nog voldoende plaats moest overblijven voor de 

wapenstukken. De uitgeschulpte zoom op de majolicavloer is zwart, waar 

die volgens Dansaert rood moet zijn. Op het schild van Lannoy de  Willerval 

is die inderdaad rood wat wordt aangegeven door de verticale arcering 

waarmee men bij ongekleurde tekeningen de rode kleur aanduidt.  
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De kleurverandering is geen breuk met het schild van Maria de Lannoyôs 

vader. Zij kon het vaderlijk wapen ongew ijzigd overnemen. Het was ook 

geen probleem om in de pottenbakkersoven van die tijd een mooie kwaliteit 

van rood glazuur te realiseren. De majolicavloer bevat immers heel wat 

voorbeelden van mooi (bruin)rood glazuur zoals de likkende vlammen van 

de toortse n en vooral de basiskleur van de randtegels. Bij voldoende ve r-

groting van de afbeelding vertonen een aantal tanden van de uitgeschulpte 

zoom een paarse schijn die in de richting gaat van het evenmin geslaagde 

rood van de leeuwentongen. Hetzelfde fenomeen i s te zien bij de uitg e-

schulpte zoom in het wapenschild op de eerste verdieping (zie hoofdstuk 

Een tweede medaillon ). Een mogelijke verklaring is dat het ijzeroxide voor 

het rood bij het versinteren in de oven geneutraliseerd is door het blauwe 

kobaltoxide van de trek.  

 

De gele ster temidden van de leeuwenfiguren is ook een breukstuk. Ze is 

zevenpuntig, maar in de heraldiek komen sterren met zeven punten vrijwel 

nooit voor. Vo lgens Dansaert mag de ster in het wapen van Maria de    

Lannoy's familie slechts z es punten hebben. We vermoeden dat de zevende 

punt voortspruit uit de onwetendheid van de tegelschilder die de wetten 

van de heraldiek, tot op het niveau van dergelijk detail, niet kende. De fout 

was al aanwezig in het wapenschild op de eerste verdieping w aar ook zeven 

punten worden geteld. De ster moet volgens Dansaert rood zijn, maar is op 

de majolicategel geel ingekleurd. Hier opnieuw vermoeden we onweten d-

heid, eerder dan een bijkomende breuk of enig technisch probleem in ve r-

band met het rode glazuur. Op  de eerste verdieping is de ster bruin ing e-

kleurd wat heraldisch al correcter is maar toch een onvoldoende scoort in 

vergelijking met het rood van bijvoorbeeld de toortsvlammen.  

 

Dansaert heeft in de familie De Lannoy, voor wat de breuken betreft, b e-

paald e wetmatigheden vastgesteld, die nochtans geen absolute regel zijn: 

de oudste zoon draagt het volle wapen, de tweede zoon draagt het wapen 

met uitgeschulpte zoom, de derde zoon ... Het hiernavolgende schema 

geeft voor het geslacht De Lannoy een indeling pe r type wapenschild. 49  

 

Hoe zijn deze drie heraldische leeuwen nu terecht gekomen in het wape n-

schild van Maria de Lannoy? Drie groene leeuwen vormden het wapenschild 

van het markgraafschap Franchimont dat bestond uit Spa, Sart, Jalhay, 

Verviers en vooral de voormalige hoofdplaats Theux. Boven de ingang s-

poort van de burchtruïne van Franchimont in Theux, die waarschijnlijk in de 

11 de eeuw werd gebouwd, is nog steeds het wapenschild met drie leeuwen 

te zien. Een van de erfopvolgers van het huis van Franchimont, Jean de 

Franchimont (generatieniveau V) was naar Vlaanderen gekomen aan het 

hoofd van 3000 Franchimontezen die hij naar Gwijde van Dampière (1226 -

1305) bracht. Jean de Franchimont huwde in Vlaanderen Mahienne de La n-

noy, erfgename van het huis De Lannoy en van Lys.  
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Hun zoon Hu(gu)es (VI) nam de naam van zijn moeder aan, maar behield 

het wapen van zijn vader, gebroken door een uitgeschulpte zoom.  

Bij het overlijden van Jean de Franchimont neemt de oudste kleinzoon, 

Hugues (VII), opnieuw het volle wapen aan.  

Zijn jongere broer Gilbert (VII) moet zijn wapen breken en neemt hiervoor 

uiteraard hetzelfde breukstuk als zijn vader Hu(gu)es (VI), een uitgeschul p-

te zoom.  

 

 

 

Breuken in de opeenvolgende wapenschilden van het geslacht De Lannoy.  

 

Op het niveau van Gilbert (VIII)  heeft een tweede breuk plaats, aangezien 

hij de jongere broer is van Hugues (VIII). Deze breuk wordt gerealiseerd 

door het toevoegen van een barensteel van blauw. Een derde breuk treedt 

op bij Pierre (IX), de vader van Maria de Lannoy, die h et vaderlijke wapen 

moet overlaten aan zijn oudere broer Philippe (IX). Zelf realiseert hij de 

breuk door een differentiatie van het tweede breukstuk. De uitgeschulpte 

schildzoom blijft behouden maar de barensteel wordt vervangen door een 

ster. De ster in het midden van Maria de Lannoy haar wapenschild is dus 

geen fantasie van de tegelschilder, maar heraldisch volledig correct.  

 

In een vergelijking met het wapenschild van haar vader Pierre de Lannoy, 

valt verder op dat de drie leeuwenfiguren op de majolica vloer nogal ve r-

wrongen zijn geplaatst. Enkel de middelste leeuw heeft echt de houding 

van een klimmende leeuw. De twee overige hebben het bovenlijf wat naar 

onderen geduwd en dreigen op hun voorpoten neer te vallen. Het betreft 

hier niet een verkeerde insc hatting door de tegelschilder van de beschik -

bare ruimte binnen de halve ruit.  
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De beschikbare ruimte liet de 

artiest niet toe de leeuwen 

normaal te plaa tsen, namelijk 2 

en 1 zoals in het wapenschild 

van vader Pierre. Tevens moest 

hij rekening houden met de 

vereiste dat de ster, als breu k-

stuk, centraal tussen de  leeu-

wen moet staan.  

De leeuwenfiguren zijn weli s-

waar nogal groot opgevat, z e-

ker in vergelijking met de Br a-

bantse staande lelies van Jan 

van Immerseel, maar indien 

kleiner zou het noodzakelijke 

detail van kroon, tong, kla u-

wen, staart, enz  onmogelijk uit 

te voeren zijn met het majol i-

capenseel. Dit is duwen en 

wringen met toch een niet o n-

aardig resultaat.  

 

Heraldicus Muschart noemt het 

ruitschild een wanproduct van 

de wapenkunde , want vooral bij 

enigszins gevulde wapenschi l-

den leent zich die vorm in het g eheel niet voor een goede voorstelling der 

wapenfiguren en moeten die  bij gebrek aan ruimte zeer ten nadele van de 

duidelijkheid worden samengeperst. 51  Deze stelling wordt hier overvloedig 

bewezen. Zelfs de twee lelies in het schildhoofd van Jan van Immerse el zijn 

door de ruitvorm wat kleiner uitgevallen.  

 

 

ruitvorm  

Het ruitvormige schild in de tegelvloer is volgens de heraldische terminol o-

gie gedeeld . Rechts staan de wapenfiguren van de man en links die van de 

vrouw. De huwelijksstaat werd namelijk aangedui d ofwel door ompaling 

ofwel door gebruik te maken van een hartschild. Bij ompaling is het schild 

verticaal verdeeld. Bij een hartschild zijn de wapens van de vrouw bevat in 

een afzonderlijk kleiner schild dat in miniatuur geplaatst wordt in het mi d-

den van het wapen van de echtgenoot. We vermoeden dat vanuit grafisch 

standpunt gezien, het onmogelijk was de drie leeuwen van Maria de Lannoy 

te wringen in een dergelijk klein hartschild.  

 

 

Het wapenschild van Pierre de Lannoy, vader 

van Maria de Lannoy, gevat in de keten van 

de Orde van het Gulden Vlies als pronkstuk 

en getooid met helm, helmteken en dekkleed 

in renaissancestijl. 50  
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In de loop der tijden is de schildvorm geëvolueerd van het zogenaamd 

norma ndisch schild dat bijna manshoog was, over de vroeg -gotische vorm 

met licht gebogen spits onderaan en de laatgotische met halve cirkelro n-

ding onderaan, naar de renaissance en rococo stijlen. Heraldici brengen een 

ruitvormig schild onmiddellijk in verband m et een vrouw. Het vrouwelijke 

schild staat vanaf het begin van de heraldiek volwaardig naast dat van de 

man en dat i s alle eeuwen door zo gebleven. 52  

 

Heraldicus Muschart bestudeerde aan de 

hand van 382 wapens van vro uwen -  

hoofdzakelijk op uithangende zegels -  hoe 

de schildvorm van vrouwelijke wapens in 

de loop der tijden is geëvolueerd.  

Uit dit cijfermateriaal komt naar voor dat 

vóór het jaar 1500 vro uwen dezelfde 

schild vorm voerden als mannen, niet de 

ruitvormige, ook niet de ovale. De ruitvorm 

voor vrouwen komt eerst in de 16 de eeuw 

in gebruik, de ovale vorm pas in de 17 de 

eeuw. Ook zien we dat de mannelijke 

schildvorm voor vrouwen zich gehandhaafd 

heeft van de 13 de tot in de 18 de eeuw.  

 

 

De belangrijkste conclusie is echter dat het 

ruitvormige schild zowel op zegels van 

gehuwde vrouwen, van weduwen als van ongehuwde vrouwen voorkomt. 

Het doel van de onderzoeker was aan te geven dat de vorm van het w a-

penschild niet gebonden is aan bepaalde groepen van vrouwen -  gehuwd, 

ongehuwd of weduwe -  doch dat er duidelijk tendensen zijn waar te nemen. 

In de 16 de eeuw is het aantal ruitvormige schilden nog in de minderheid ten 

opzichte van de mannelijke vorm. In de 17 de eeuw overtreffen ze die vorm 

en in de 18 de eeuw hebben ze een duidelijk overwicht. 53  Muschart beperkt 

zich tot het stellen dat de bewering van Rietstap, als zou het ruitvormige 

schild het kenmerk van de ongehuwde vrouw zijn en alleen door haar g e-

voe rd mogen worden, op geen enkele historische grond rust. Hij is niet 

dieper ingegaan op het eventuele onderscheid tussen gehuwde vrouw en 

weduwe bij de vormgeving van het wa penschild.  

 

Dit aspect is nu juist van groot belang voor deze studie, aangezien het be-

palend is voor de datering van de productieperiode van de majolicavloer. In 

1939 schrijft Henri Nicaise immers dat het schild dat de wapens draagt van de 

families van Immerseele en de Lannoy inderdaad slechts het schild kan zijn van 

Maria de Lannoy, wedu we geworden. Men kan moeilijk bedenken dat men tijdens het 

leven van heer van Immerseele een vloer die bestemd is voor de kapel van het ka s-

teel zou versierd hebben met de wapens van zijn echtgenote .  

Schildvorm  

Eeuw  

Mann e-

lijke  

Rui t-

vormige  

Ovaa l-

vormige  

13 de  1   

14 de  41    

15 de  112    

16 de  115   18   

17 de  26   32   11  

18 de  3  17   2 

19 de   5  

Totaal   297   72   13  

Gehuwd   201   14   8 

Weduwe   43   25   

Ongehuwd   53   33   5 

Aantallen per type vrouwelijke 

wapenschilden bestudeerd door 

Muschart.  
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Verwijzend naar de studie van Muschart vat Pama de stell ing van Rietstap 

samen en komt ons als volgt te hulp: Voor zover Nederland betreft voerden 

vrouwen vóór 1500 noch de ruitvorm, noch de ovale schildvorm. ... Hierin kwam aan 

het begin der zestiende eeuw echter verandering. In Nederland werd het toen g e-

woont e om vrouwelijke wapens op een ruitschild te plaatsen, onverschillig of die 

vrouwen ongehuwd, gehuwd of weduwe waren. Op grafzerken en familieportretten 

uit die tijd werd dit tamelijk consequent toegepast .54  

 

Een andere overweging benadert de vraag vanuit d e familiale situatie op 

het ogenblik van de bestelling van de vloer. Wetende dat Jan van Imme r-

seel in 1520 onbekwaam was zijn bestuurlijke functies verder uit te oef e-

nen en dat zijn gezondheid in de loop van de volgende jaren waarschijnlijk 

dermate achteru itging dat de echtlieden in mei 1527 hun testament die n-

den vast te leggen, durven we de hypothese naar voor schuiven dat de 

omvorming van de westelijke kasteeltoren tot kapel een initiatief is van 

Maria de Lannoy die wegens de ziekte van haar man stilaan d e bestuurlijke 

touwtjes van het leengoed in handen had genomen. In de decoratie van de 

vloer die haar wapenschild draagt -  de ruitvorm gedeeld met de wapens 

van haar man -  en in haar geloofsuiting ten aanzien van de ziekte van haar 

man -  de Sola Fides Sufi cit  inscriptie in de vloer -  zien we de stempel van 

Maria de Lannoy. Het is dan ook aannemelijk dat zij het ruitvormige     

wapenschild, dat zij als gehuwde vrouw had aangenomen, heeft laten o p-

nemen in de majolicavloer.  

 

Een voorbeeld van het ruitschild vo or vrouwen zien we op drie in 1502 te 

Mechelen geschilderde kinderportretten. Op deze paneeltjes zijn de drie 

oudste kinderen van Filips de Schone (1478 -1506) en Johanna van Castilië 

(1479 -1555) afgebeeld. Boven de latere Karel V (1500 -1558) is een voll e-

dig wapen geschilderd, boven zijn zussen Eleonora (1498 -1558) en Isabella 

(1501 -1526) zien we een ruitschild. Rechts van de ompaling is hun famili e-

wapen aangebracht terwijl de linkerzijde nog leeg is en later zal ingevuld 

worden met de wapens van hun toekoms tige echtgenoot. 55  

 

Zekerheid zouden we pas hebben indien we een afbeelding van Mariaôs 

wapenschild konden vinden daterend enerzijds van vóór het overlijden van 

haar man (30 november 1527) en anderzijds van na diens overlijden. Als 

ongehuwde vrouw kon zij r eeds het ruitvormige schild hebben aangenomen 

(46 % in de studie van Muschart) en die vorm behouden hebben na haar 

huwelijk (20 % in de studie van Muschart), gedeeld met de wapens van Jan 

van Immerseel. Eens weduwe voldeed uiteraard deze vorm ook nog (34 %  

in de studie van Muschart).  

Op een leenverklaring van 13 juni 1531 drukte Maria de Lannoy haar zegel. 

Opzoeking in het Algemeen Rijksarchief te Brussel bleven echter zonder 

resultaat. 56  Dit alles brengt ons ertoe de stelling van Nicaise, als zou de 

ruitvo rm van het wapenschild wijzen op het weduwschap van Maria de  

Lannoy, niet voor bewezen te aanvaarden zolang we niet een beter inzicht 
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hebben in de vorm van haar wapenschild op de voormelde tijdstippen. We 

houden ons aan de thesis dat het ruitschild zoals dat is weergegeven in de 

majolicavloer, het wapenschild is van Jan van Immerseel en Maria de   

Lannoy in hun echtelijke staat. Wanneer het om Jan van Immerseel zelf 

gaat, zien we het mannelijke schild met drie lelies zoals op zijn grafsteen in 

de Sint -Guib ertuskerk te Itegem, of op de grafsteen van zoon Karel in 

Augsburg (zie hierna ).  

 

 

het wapenschild in andere bronnen  

op het grafmonument van Karel van Immerseel te Augsburg 

In de St. -Maria Dom in Augsburg is een grafmonument opgericht voor Karel 

van Immerseel, de derde zoon van Jan van Immerseel en Maria de Lannoy, 

waarschijnlijk tweelingbroer van Philippe van Immerseel. Hij ligt daar ook 

effectief begraven, getuige een grafsteen in de vloer, weliswaar erg uitg e-

sleten, maar toch nog leesbaar.  

 

Carolo  a Lyra alias ab Ymersel  zoals hij vermeld staat op het grafmonument 

was hoofd van de paleishuishouding van Keizer Karel en is in Augsburg op 

12 April 1548 gestorven tijdens de (geharnaste) Rijksdag van Augsburg. 57  

Hij was 33 jaar oud. Werd Karel als ñvoorproeverò (dapifero, drost, dros-

saard) eventueel vergiftigd? De oprichter -schenker van het grafmonument 

was zijn broer en erfgenaam Philippe. De epitaaf uit het Latijn vertaald, 

luidt Voor de grote heer Karel van Ly ra, alias van Ymersel, dapifer van de keizerlijke 

en katholieke Majesteit, burggraaf van de stad Aalst, voor de heer van Wommelgem 

en Itegem, voor de zeer geliefde tweelingbroer, die door een vroege dood aan de 

ellende van deze wereld onttrokken werd, liet  Philippe, zijn universele  erfgenaam, dit 

gedenkteken als vroom aandenken oprichten. Hij stierf op 12 april in het jaar des 

heren 1548; hij leefde 33 jaar, een maand en 13 dagen. Vrede aan de leve nden, rust 

aan de afgestorvenen.  

 

 

  
 

Het wapenschild Van Immerseel en De Lannoy op het grafmonument van  

Karel van Immerseel in de St. -Maria Dom te Augsburg.  
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Het grafmonument is toegeschreven aan de kunstenaar Philip Sarden en 

wordt gesitueerd rond 1548 -1550. Stilistisch behoort het tot de Augsburgse 

beeldhouw kunst van het eerste kwart van de 16 de eeuw. Op de sokkel, de 

fries en beide pilasters zijn de 16 kwartieren van ouders en grootouders 

aangebracht. Links boven  het kruis , het wapenschild van vader Jan van 

Immerseel met de drie Brabantse staande lelies. Rec hts boven  het kruis , 

het wapenschild van de tak van moeder, Maria de Lannoy. Op dit laatste 

zijn duidelijk te herkennen: 1) drie leeuwen in een laatgotische schildvorm, 

klimmend en diagonaal gearceerd wat staat voor groen,  en 2) de uitg e-

schulpte schildzoom  aan de rand van het schild, verticaal gearceerd voor 

rood . Jammer dat het stenen schild zelf ons geen bevestiging over de kle u-

ren kan geven. 58  Er staat geen  ster in het hart van het schild, tussen de 

drie leeuwen, omdat Karel als oudste het volle wapen dro eg.   

 

Uit de gegevens die ons aang e-

bracht worden via deze grafsteen 

onthouden we enkele belangrijke 

zaken.  

Karel van Immerseel -  én zijn 

broer Philippe indien de interpret a-

tie als zouden ze tweelingbroers 

zijn, juist is -  werd geboren op 28 

februari 1515. Op het ogenblik van 

het testament (18 mei 1527) w a-

ren beide 12 jaar, dus minderjarig. 

Vandaar dat ze in het tes tament 

zoveel aandacht krijgen.  

Karel ontvangt op 25 juni 153 3, als 

gevolg van de dood van zijn oud e-

re broer Frans, Wommelgem, I m-

merseel en ter Hameyden . Hij was 

toen dus net 18 jaar.  

Karel was in dienst van keizer  

Karel. Hij was hoofd van de palei s-

huishouding. Hij treedt hiermee in 

de voetsporen van zijn vader, Ja n 

van Immerseel, die raadsheer en 

kamerheer van keizer Karel was en 

van zijn grootvader die gelijkaard i-

ge functies waarnam bij Philips de 

Schone en bij Aartshertog Maximiliaan.  

De rooms -katholieke instelling van beide zonen is niet te ontkennen . Karel, 

in dienst van Keizer Karel, stond duidelijk aan de zijde van de rooms -

katholieken. Philippe richt voor zijn broer een grafmonument op in de Dom 

van Augsburg met als centraal motief de kruisiging van Christus met links 

van het kruis de he ilige Maria en rechts Johannes.  

 

Het grafmonument van  

Karel van Immerseel  

in de St. -Maria Dom te Augsburg. 59   


