
Korte parochiale en kerkelijke geschiedenis
van Wolfsdonk

Tot 1435 zijn er geen geschreven bronnen over Wolfsdonk gekend. De inwoners 
van het toenmalige gehucht Wolfsdonk moesten tot dan steeds te voet naar de 
parochiekerk van Langdorp om de kerkdiensten te kunnen bijwonen. De kerk van 
Langdorp werd in de 13e eeuw gebouwd. Het thans verdwenen kerkje van Weerde, 
gelegen in het Demerbroek tussen Langdorp en het kasteel van Schoonhoven te 
Aarschot, was reeds opgetrokken rond 1100 en zou volgens sommige bronnen 
de oudste kerk van Brabant zijn. Beide parochies waren sinds 1260 afhankelijk 
van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven. Wolfsdonk maakte dus kerkelijk deel uit 
van Langdorp en zou dat blijven tot het in 1842 een zelfstandige parochie werd. 

Omdat voor zwakken, zieken en ouderen de voetweg van 
Wolfsdonk naar Langdorp vaak niet haalbaar was, vroegen 
de Wolfsdonkenaren in 1435 aan heer Hendrik van Diest 
om in Wolfsdonk een kapel te mogen bouwen op de plaats 
waar volgens de overlevering al een houten beeldje van Sint-
Antonius Abt aan een boom hing. Aangezien Wolfsdonk onder 
Langdorp viel, moest ook toestemming gevraagd worden aan 
de abdij van Sint-Geertrui. De oudste vermelding over ons 
dorp vinden we dan ook terug in een document van deze 
Leuvense abdij uit 1435. Met de woorden “in loco praetacto 
videlicet Wolfsdonck Capellam seu Oratorium” stond de 
abdij toe “ter voorsegde plaetse, te Wolfsdonck, een capelle 
oft oratorie” te bouwen. In 1437 stemde ook de bisschop 
van Luik, Johan van Heinsberg, in met het plan. 

Aarschot, Weerde en 
Langdorp op een kaart van 
Willem Blaeu, 1635
Uit : Duncker, D. R. en H. Weiss (1983) 
Het Hertogdom Brabant in kaart en prent, 
Lannoo, Tielt, p 99.

document over de oprichting van de kapel van 
Wolfsdonk, 1435 
Rijksarchief Leuven







detail van de zin over de toestemming, 1435

foto van de abdij van Sint-Geertrui Leuven
Foto Tom Coenegrachts








In 1457 werd de kapel reeds aanzienlijk uitgebreid. Simon 
Die Bonte uit Langdorp had in datzelfde jaar bij testament 
een “half dagwand gelegen in het Steenbroek” geschonken 
“tot onderhoud, herstel, vergroting en verlichting van de 
kapel”. Ook later zullen kerk en kapel mogen genieten van 
milde schenkingen, zeker wanneer Wolfsdonk zich ontwikkelt 
tot een echte bedevaartplaats voor Sint-Antonius Abt. Op 
het feest van onze patroonheilige werden de offergaven van 
de bedevaarders (varkensvlees, boter, kaas en eieren) toen 
al per opbod verkocht. De oudste afbeelding van de Sint-
Antoniuskapel vinden we terug in het album De Croy uit 
1597. Het eenbeukig gotisch gebouwtje liep toen evenwijdig 
met de straat en het bezat een kleine klokkentoren. Het 
altaar was naar het oosten gericht.

oudst gekende tekening van 
Wolfsdonk in het album De Croy, 
1597
Uit : Minnen, B. (1993) Het hertogdom Aarschot onder 
Karel van Croÿ (1595 – 1612). Kadasters en Gezichten, 
Gemeentekrediet van België, Brussel, p 112.

detail van de oude kapel van 
Wolfsonk in het album De Croy, 
1597
Uit : Minnen, B. (1993) Het hertogdom Aarschot onder 
Karel van Croÿ (1595 – 1612). Kadasters en Gezichten, 
Gemeentekrediet van België, Brussel, p 112.



Ook al werden er in de 16e eeuw naast de vrijdagse mis voor Sint-Antonius ook op woensdag 
en donderdag missen gecelebreerd in de kapel, toch moesten de Wolfsdonkenaren zich voor 
zondagsmissen, catecheselessen, dopen en begrafenissen nog steeds naar Langdorp begeven. 
Nadat verschillende verzoeken aan de pastoor van Langdorp om deze diensten ook in Wolfsdonk 
te voorzien, geen gehoor kregen, richtten de Wolfsdonkse kapelmeesters in 1662 hun vraag 
aan de norbertijnenabdij van Averbode. Ze verzekerden de pater in kwestie een redelijk loon 
te betalen, maar vroegen hem wel om de jeugd te onderwijzen “in t’ gheene datse nootelyck 
moeten weten tot hunner zielen salicheyt” en raadden hem aan zijn eigen miswijn mee te 
brengen ‘om geen verschaalde wijn in de sacristie te moeten aantreffen’. De witheren van 
Averbode blijven tot op de dag van vandaag nauw verbonden met Wolfsdonk.

pentekening van de 
abdij van Averbode 
ten tijde van prelaat 
Vaes
Uit : Jansen, J. en H. Janssens 
(1999) Beeldhouwkunst in 
de Premonstratenzerabdij van 
Averbode, Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium, Brussel, 
p 66.



Dat de bediening van de kapel van 
Wolfsdonk niet vlekkeloos verliep, 
blijkt uit een schrijven van een aantal 
Wolfsdonkse notabelen in 1786 aan 
de aartsbisschop van Mechelen. Ze 
klaagden dat de wegen in de winter 
“soodaenig quaed zyn”, dat er 
niemand “dan t’ zy de gene die wel 
te pas ende te gank zyn” de vieringen 
in Langdorp kon bijwonen en dat de 
laatste sacramenten soms niet op tijd 
konden worden toegediend. Aangezien 
ze meenden over voldoende financiële 
middelen te bezitten, verzochten ze 
om binnen de gehuchten Zavel en 
Wolfsdonk een zelfstandige parochie 
op te richten. Het bisdom reageerde 
positief op deze vraag, maar de abdij 
van Sint-Geertrui stemde niet in.
Wolfsdonk kreeg vanaf 1788 wel een 
vaste onderpastoor, maar bleef een 
hulpparochie van Langdorp. E. H. 
Frans Van Hove werd de eerste vaste 
bedienaar van de Sint-Antoniuskapel 
met een vaste verblijfplaats in 
Wolfsdonk (vermoedelijk in het huis 
Van Dingenen). In november 1788  
werd een eerste kindje opgetekend in 

Wolfsdonk op de Ferrariskaart, 1775
Uit : De Ferraris, J. (2009) De Grote Atlas van Ferraris. De eerste atlas van België. Kabinetskaart van 
de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), Lannoo, Tielt, kaart 130 A.





het eerste Wolfsdonkse doop-register: 
Dymphna Peeters.
Overleden Wolfsdonkenaren werden 
vanaf dan aan de kapel begraven. 
Jacobus Van Ouytsel is de eerste die 
opgetekend staat in het Wolfsdonkse 
overlijdensregister.  

detail van Wolfsdonk-dorp op de 
Ferrariskaart, 1775
Uit : De Ferraris, J. (2009) De Grote Atlas van Ferraris. 
De eerste atlas van België. Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik 
(1777), Lannoo, Tielt, kaart 130 A.







In 1797 sloten de Fransen alle kerken waarvan de priesters weigerden de 
eed van trouw aan de Republiek af te leggen. Zon- en feestdagen werden 
afgeschaft en er kwam een verbod op het luiden van de klokken. Ook de 
Sint-Antoniuskapel van Wolfsdonk zou gesloten geworden zijn, maar hierover 
kennen we weinig bronnen. Wolfsdonk telde op dat moment ongeveer 530 
zielen. De Langdorpse gemeenteraad vroeg in november 1808 aan de 
prefect van het Departement Dijle om de kapel terug te openen voornamelijk 
omdat de wegen naar Langdorp nog steeds zeer slecht begaanbaar waren. 
Enkele andere anekdotes tonen aan dat de Franse tijd in Wolfsdonk een 
woelige periode was. De zonnemonstrans zou volgens de overlevering, in 
stro gewikkeld en in een ton gestopt, verstopt geweest zijn ten huize Thomas 
Alaerts en kapelaan Van Hove zou zich verborgen hebben bij kapelmeester 
Petrus De Kock. Toen de kapelmeester op zekere dag twee gendarmes op 
hem zag afkomen, dacht hij dat de kapelaan ontdekt was en dat ze hem 
gevangen kwamen nemen. De Kock werd op zijn vlucht doodgeschoten.

zonnemonstrans van Wolfsdonk
Foto parochiearchief Wolfsdonk (map kerkmeubilair)

Direct na het instellen van het concor-
daat van Napoleon (1801) werden 
pastoors betaald door de Staat. 
Onderpastoors en kapelaans werden 
echter niet verloond zodat de mensen 
van Wolfsdonk zelf geld moesten 
inzamelen voor de bedienaar van hun 
kapel. Aangezien de abdij van Sint-
Geertrui aangeslagen werd door de 
Fransen, eindigde ook hun invloed 
in Langdorp. Door het concordaat 
veranderde ook de kerkelijke structuur 
in onze regio : Langdorp hoorde vanaf 
dan bij het nieuwe decanaat Aarschot. In 
1803 werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
van Aarschot parochiekerk, de Sint-
Pieterskerk van Langdorp hulpkerk of 
succursale en de kapel van Wolfsdonk 
een annex. Het inkomstenboek van 
de Luikse orgelbouwers Arnold en 
Arnold-Joseph Graindorge leert ons 
dat kapelaan Frans Van Hove in 1805 
een orgel aankocht dat naar grote 
waarschijnlijkheid afkomstig was uit 
een klooster dat tijdens de Franse 
Revolutie werd afgeschaft. 

Wolfsdonk op de kaart van Joris, eind 18e eeuw
Uit: Van Ermen, E. (1998) De wandkaart van het hertogdom Aarschot 1759 – 
1775, opgesteld in opdracht van de hertog van Arenberg, Algemeen Rijksarchief, 
Brussel, kaart 6.



Aangezien het Wolfsdonkse bevolkings-
aantal sinds het begin van de 19e eeuw 
gestaag was gestegen, werd er in 1806 
een vraag gericht aan het bisdom om de 
kapel van Wolfsdonk te mogen vergroten. 
De toestemming werd verleend, maar er 
moest worden verzekerd dat eventuele 
opgravingen van beenderen “godvruchtig 
en eerbiedig zouden geschieden”. 
Dat de verbouwing aanzienlijk was, 
blijkt uit een aanvraag om opnieuw 
‘eeuwigdurende volle aflaten’ te kunnen 
geven aan diegenen die bijvoorbeeld de 
kapel bezochten op het feest van Sint-
Antonius Abt, een gunst die eerder aan 
de kapel was verleend. Paus Pius VII 
verleende deze toelating in 1816. 
De gemeenteraad van Langdorp 
benadrukte in haar zitting van 11 
augustus 1821 nogmaals de noodzaak 
om de kapel van Wolfsdonk te behouden 
en uit te breiden. In 1823 werd het 
plafond en het interieur van de oude 
kapel nog onder handen genomen, 
maar in 1839 bleek de kapel in zodanig 
erbarmelijke staat dat de beslissing 
werd genomen over te gaan tot een 
volledige verbouwing. Een eerste plan 
werd afgewezen wegens te klein en 
een tweede plan was zo groot dat de 
gemeente het moest afwijzen wegens 
financieel onhaalbaar. De kapel bleek 
ondertussen zodanig bouwvallig dat 
men besloot ze te slopen en een nieuwe 
kerk te bouwen. De nieuw aangestelde 
architect, François Drossaert (1793-
1863), de toenmalige stadsarchitect van 
Tienen, tekende zo het ontwerp van de 
neoclassicistische kerk van Wolfsdonk.

details van het vermoedelijk eerste plan van de 
verbouwingen van de oude kapel
Plan parochiearchief Wolfsdonk

foto van de nu gerestaureerde Sint-Antonius 
Abt kerk van Wolfsdonk
Foto Jonas Danckers





Na het afbreken van de oude kapel werd op 18 april 
1842 de eerste steen van de nieuwe kerk gewijd door 
E.H. Deken Dewit van Aarschot. Ook al was de kerk 
dan nog volop in aanbouw, in een Koninklijk Besluit van 
11 juli 1842 werd vastgelegd dat Wolfsdonk vanaf 1 
januari 1843 een ‘succursale’ kerk zou worden. Op 20 
december 1842 volgde dan de ‘canonieke oprichting’ 
van de parochiekerk. Aangezien Wolfsdonk nu een 
zelfstandige parochie werd, kreeg de bedienaar van de 
kerk vanaf nu ook een vergoeding van de Staat en dienden 
de Wolfsdonkenaren niet meer zelf in te staan voor het 
inzamelen daarvan. 



Voor de bouw van de kerk werden 323 000 Boomse en 134 200 
Ramselse stenen aangekocht. De Boomse steen werd vanuit Boom naar 
Langdorp over de Demer getransporteerd. De inwoners van Wolfsdonk 
zouden per vervoerde steen van aan de losplaats aan de Demer tot 
aan de kerk 1 centiem Belgische frank gekregen hebben (met een 
kruiwagen zou men zo’n 50, met een kar zo’n 800-1000 stenen 
hebben kunnen laden). Dit vervoer moest gebeuren over onbegaanbare 
paadjes aangezien de huidige Wolfsdonksesteenweg nog niet was 
aangelegd.  Voor de totale bouw van de kerk zou 32 518, 68 frank 
zijn uitgegeven. In 1843 zou ook het oude kerkhof van Wolfsdonk 
zijn uitgebreid. De bouw van de nieuwe kerk werd in het voorjaar van 
1845 afgewerkt. Het is niet duidelijk waar de diensten doorgingen 
tussen 1842 en 1845.
Op 18 juni 1845 werd de kerk gezegend door E.H. Deken Dewit 
van Aarschot en in augustus van datzelfde jaar ontving men de 
bevestiging vanuit Rome dat de nieuwe kerk dezelfde geestelijke 
voorrechten kon genieten als de oude kapel. Op de derde maandag 
van oktober 1845 werden relikwieën van Sint-Antonius Abt, Sint-
Rombout, Sint-Amandus en van de Heilige Andreas Apostel naar de 
kerk overgebracht en werd het aloude beeld van Sint-Antonius Abt 
op zijn altaar geplaatst. De feestelijkheden gaven achteraf aanleiding 
tot de jaarlijkse oktoberkermis van de parochie. In de volgende jaren 
bleef men verder werken aan de kerk. Zo werd in 1847 bijvoorbeeld 
een deel van de kerkhofmuur gemetst.

foto van één van de 
Wolfsdonkse relikwieën van 
Sint-Antonius Abt
Foto parochiearchief Wolfsdonk 
(map kerkmeubilair)







artikel in “Den Demerbode” 
over het bezoek van kardinaal 
Sterckx aan Wolfsdonk, 1853
Krantenknipsel parochiearchief Wolfsdonk



Op 11 juli 1853 werd de nieuwe kerk geconsacreerd 
door kardinaal Engelbert Sterckx, aartsbisschop van 
Mechelen. In de toenmalige krant “Den Demerbode” 
verscheen een verslag over die feestelijke dag voor 
Wolfsdonk. De aartsbisschop opende die dag een 
inschrijving voor de aankoop van een nieuwe klok. Na 
vele gulle bijdragen (de klok kostte 2503,91 frank, 
het gemiddeld dagloon van een arbeider bedroeg toen 
ongeveer 70 centiemen) werd de Sint-Antoniusklok 
(602 kg) reeds op 29 augustus 1854 gewijd door 
E.H. Benedictus Andreas Peeters. Samen met zijn 
broer, E.H. Joannes Antonius Peeters -  eveneens 
geboren te Wolfsdonk -, zou deze deken van Vilvoorde 
een grote weldoener voor onze kerk worden. Zo werd 
in 1851 een door Drossaert ontworpen hoogaltaar 
geplaatst, kocht men in 1852 de barokke preekstoel 
van de gesloten begijnhofkerk van Aarschot aan, 
liet Wolfsdonk in 1856 een communiebank gieten 
in Luik en werd een Onze-Lieve-Vrouweklok (972 
kg) gewijd in 1863. Oud-deken Peeters kocht niet 
enkel meubilair aan, maar zorgde ook voor nieuwe 
kerkgewaden, missalen en kandelaars en liet het 
orgel, dat al deel uitmaakte van de oude kapel, in 
1870 herbouwen door orgelmaker Leonard Drijvers 
uit Rotselaar. Een mecenas waardig, werd Peeters in 
1881 begraven aan de achterkant van de kerk. 

foto’s van het recentelijk gerestaureerde 
graf van E.H. Benedictus Peeters aan de 
achterzijde van de kerk van Wolfsdonk
Foto’s E.H. Jef Van Osta





 
De nieuwe, grotere kerk bewees wel degelijk haar nut, 
aangezien de bevolking van Wolfsdonk bleef toenemen. 
Had Wolfsdonk in 1850 nog ongeveer 850 inwoners, in 
1900 telde het er reeds ongeveer 950 en in 1925 ongeveer 
1150 (verder waren er ongeveer 1450 Wolfsdonkenaren 
in 1950 en ongeveer 1600 inwoners in 1960). In 1879 
probeerde Wolfsdonk – echter zonder succes – zelfs een 
zelfstandige gemeente te worden. Ons dorp zou dan 
officieel 619 inwoners gehad hebben, Langdorp 301, 
Oudenstok 245, Goor 418, Gijmel 578 en Zavel 201.
In de laatste decennia van de 19e eeuw volgden nog 
verschillende werken aan de nieuwe parochiekerk. In 
1869 werd het kerkhof uitgebreid en in 1892 startten 
grote werken om het dak van de kerk te verhogen en te 
vernieuwen (wat nog steeds zichtbaar is aan de zijkanten 
van het kerkgebouw), het interieur te schilderen en een 
nieuw portaal te bouwen. Deze werken werden uitgevoerd 
door gebroeders De Bruyn uit Ledeberg bij Gent, waardoor 
de aannemers telkens een week in Wolfsdonk verbleven. 
In 1898 schilderde de kunstzinnige pastoor  Couwenbergh 
de kruisweg die vandaag nog steeds in onze kerk hangt.

prentkaart van de Sint-Antonius Abt kerk 
van vóór 1914
Prentkaart verzameling Louis Vermeulen (Langdorp). Uit : 
Breugelmans, J., F. Brusselaers en A. Coeck (1990) Aarschotse 
monumenten 2. Kerken, Aarschotse Kring voor Heemkunde en 
Stedelijke Dienst voor Monumentenzorg, Aarschot, p. 54.



In 1927 werd de parochiezaal van Wolfsdonk 
gebouwd. Op 15 april 1928 werd het 
hoogaltaar en tabernakel van de Sint-Antonius 
Abtkerk door een brand verwoest, maar op 4 
oktober 1928 werd reeds een nieuw tabernakel 
geplaatst. De kerk diende opnieuw geschilderd 
te worden en verschillende herstellingen 
zouden nog volgen in de daaropvolgende jaren. 
Een volgende ongelukkige episode voor de 
kerk van Wolfsdonk volgde in 1943, toen op 
27 oktober de grote Sint-Antoniusklok en de 
Onze-Lieve-Vrouweklok door de Duitse bezetter 
werden opgeëist. Enkel het oude klokje uit 
de oude Sint-Antoniuskapel (het zogenaamde 
‘Elfurenklokje’ uit 1550, 100 kg) bleef hangen. 

Na de oorlog, op 25 november 1951 werden 
twee nieuwe klokken gewijd en in de toren 
geplaatst. De nieuwe Onze-Lieve-Vrouweklok 
woog 936 kg, de nieuwe Sint-Antoniusklok 597 
kg. In 1962 werd het dak van de kerk opnieuw 
vernieuwd en werden grootse schilderwerken 
aangevat binnenin het kerkgebouw. In 1963 
werd het dorp heraangelegd en moest zo de 
oude kerkmuur en toegangspoort wijken voor 
een parkeerplaats voor de kerk. In 1974 werd 
het orgel van Wolfsdonk afzonderlijk erkend 
als monument.

foto van het 
kerkinterieur van de 
Sint-Antonius Abt 
kerk vóór 1920
Foto verzameling Louis Vermeulen 
(Langdorp). Uit : Breugelmans, 
J., F. Brusselaers en A. Coeck 
(1990) Aarschotse monumenten 
2. Kerken, Aarschotse Kring voor 
Heemkunde en Stedelijke Dienst 
voor Monumentenzorg, Aarschot, 
p. 58.

plan voor het nieuwe 
hoogaltaar, 1928
Plan parochiearchief Wolfsdonk

document van het opeisen van de klokken van 
Wolfsdonk door de Duitse bezetter, 1943
Document parochiearchief Wolfsdonk









foto van de wijding van de nieuwe 
klokken, 1951
Uit : Peeters, A. (1985) Wolfsdonk weleer, Dorpsraad 
Wolfsdonk, Langdorp, p. 109.








Het interieur van de kerk werd nogmaals geschilderd in de 
jaren ’90. Er werd bovendien ook een warmeluchtverwarming 
geïnstalleerd. Ook de pastorij kreeg een grondige restauratie. 
In de jaren 2000 zette de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
verschillende projecten op touw. Er werd een grondige 
buitenrestauratie van de Sint-Antonius Abt kerk aangevat, die 
begin 2012 is afgerond. Daarnaast werd ook de piëta die aan 
de achtergevel van de kerk stond grondig gerestaureerd en 
werd begonnen met de restauratie van het schoolhuis van de 
oude jongensschool. Op voorstel van de Kerkfabriek erkende 
de provincie Vlaams-Brabant verschillende Wolfsdonkse 
gebouwen als “waardevol” : de kerk (2004), het oude 
schoolhuis (2009), de pastorij (2011) en het historische 
kerkhof (2012). Bij het grote dorpsfeest op 7 oktober 2012, 
naar aanleiding van 170 jaar parochie en het afronden van de 
buitenrestauratie, zullen ook vier nieuwe glasramen worden 
ingewijd. Deze glasramen zijn gemaakt door atelier Theys & 
Miseur uit Holsbeek. Sint-Pieter, Sint-Jan Berchmans en de 
Heiligen Norbertus en Damiaan zullen zo een prominente 
plaats krijgen in onze parochiekerk.

foto van de toren van de 
Sint-Antonius Abt kerk 
vóór de restauratie
Foto E.H. Jef Van Osta

enkele foto’s gemaakt tijdens de restauratie 
van de Sint-Antonius Abt kerk
Foto’s E.H. Jef Van Osta



enkele foto’s gemaakt tijdens 
de restauratie van de Sint-
Antonius Abt kerk
Foto’s E.H. Jef Van Osta

foto van de westkant van de 
Sint-Antonius Abt kerk na de 
restauratie
Foto Jonas Danckers








ontwerp van het glasraam 
van de Heiligen Norbertus 
en Damiaan
Voorbereiding uitwerken glasramen 2012, 
glasatelier Theys & Miseur.







detail van het ontwerp

In 2012 is de Kerkfabriek blij het 
afronden van de buitenrestauratie 
te kunnen vieren, maar rust zij niet op 
haar lauweren. Momenteel zit een 
groot restauratiedossier voor het 
orgel en een herinrichtingsproject 
voor het oude kerkhof in de pijplijn. 
De eerste zichtbare werken zullen 
reeds in 2013 van start gaan. 
De Kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
hoopt haar werk op dit elan nog 
lang te mogen voortzetten!

kinderperkje op het kerkhof 
van Wolfsdonk in de periode 
rond Allerheiligen
Foto Eddy Dehond

aloud beeld van de 
patroonheilige van 
Wolfsdonk 
Sint-Antonius Abt
Foto parochiearchief Wolfsdonk 
(map kerkmeubilair)
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