
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 14 nummer 12 december 2019

Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Begraafplaats Vogelenzang Anderlecht (Foto Luc Vandenbossche)

Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout, Marcel Leys

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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LIDMAATSCHAP 2020

Vergeet niet tijdig uw lidmaatschap voor 2020 te vernieuwen. In 2020 kan u voor 37 euro 
blijven genieten van alle voordelen. Wanneer u uw lidmaatschap tijdig hernieuwt, ontvangt u 
Vlaamse Stam zonder zorgen bij u thuis in de brievenbus. Verder kan u met uw lidkaart 
terecht in alle documentatiecentra en profiteert u van korting bij de aankoop van interessante 
genealogische publicaties of bij het bijwonen van cursussen en voordrachten.
We hopen u ook in 2020 terug te mogen verwelkomen als lid van onze vereniging en danken 
u oprecht voor uw steun en uw vertrouwen.

ACTIVITEITEN

BELANGRIJK BERICHT

Omdat de capaciteit van ons vergaderlokaal beperkt is en omwille van de steeds toegenomen 
belangstelling voor onze lezingen vragen wij u zich steeds vooraf in te schrijven en uw 
aanwezigheid te bevestigen.
Mocht u, omwille van welke reden ook, toch niet aanwezig kunnen zijn na inschrijving 
gelieve dit dan ook te laten weten zodat we eventuele personen op de wachtlijst kunnen 
toelaten.

* * * * * * * * *
Woensdag 11 december 2019 om 20.00 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een 
Genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en uitwisselen 
met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige vondsten en de 
onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je bezocht en welke kan je
ons aanraden. Heb je vragen ? Werk je met een genealogische programma ? Of anders gesteld we
willen onze collega’s genealogen beter leren kennen 
Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Specifieke vragen kunnen best reeds vooraf 
doorgegeven worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Ook zeer interessant voor beginnende genealogen !

Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
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DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2  e   donderdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur en elke 4e   zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons documentatiecentrum op de 
1  e   maandag en de 3  e   maandag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur echter alleen op

voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be

Openingstijden

maandag 2 december 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 12 december 2019 van 20 tot 22 uur

maandag 16 december 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 28 december 2019 van 10 tot 12 uur

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een
bijdrage van 2,00 euro.

BEGRAAFPLAATS VOGELENZANG ANDERLECHT

Begraafplaats Vogelenzang Anderlecht

De gemeente Anderlecht kende de voorbije 150 jaar een bevolkingsexplosie. Dat bracht 
allerhande problemen mee, zo ook om al die mensen te begraven.
Sinds de middeleeuwen werd er begraven in en rond de Sint-Guido kerk in het oude centrum.
Anderlecht had in 1866 amper 11500 inwoners. Maar dat jaar werd toch een nieuw kerkhof 
aangelegd met de inkom aan het huidige Rustplein. Vandaag bestaat dit kerkhof niet meer. Je 
vindt er wel het Bospark, maar aan het Rustplein zie je nog de oude inkom van het kerkhof.
In 1937 was al duidelijk dat ook deze begraafplaats te klein was. De gemeente kocht daarop 
gronden aan tegen de Vogelenzangbeek. Door de oorlogsomstandigheden duurt het tot 
31.10.1954 alvorens burgemeester Joseph Bracops de nieuwe en zeer grote begraafplaats 
Vogelenzang kan openen.
Deze nieuwe begraafplaats moest de gemeente Anderlecht allure geven. Er werd dan ook 
voldoende geld in geïnvesteerd. Aan de inkom verschenen gebouwen van architect Lichtert, 
met kantoren en een woning voor de conservator. Aan de inkom valt het klokje op, een soort 
Angelusklokje dat bij het sluitingsuur luidt. Er werd ook aandacht besteed aan de nodige 
kunstwerken. Midden op de begraafplaats valt het enorme gedenkmonument ‘Pro Patria’ op 
van Jos De Decker. Met drie figuren in priesterhouding: Een soldaat (moed), een burger 
(vrijheid) en een moeder (eerbied).
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Landschapsarchitect Vandezande maakte een totaal nieuw concept van begraafplaats. Zelfs 
vandaag merken we nog dat zijn opzet geslaagd is. Je wandelt als het ware door de oude 
velden. Alle haagjes zijn exact op 110 cm hoogte geknipt. En vermits de zerken niet hoger dan
1m mogen zijn – je ziet ze dus nauwelijks - behoudt het landschap zijn wijdsheid.
Eén zerk kreeg in 2001 toch de toelating om iets hoger te zijn en uit te steken. Het betreft de 
enige Belg die op 11 september 2001 overleed in de ramp met de Twin Towers in New-York. 
Zijn zerk bestaat dan ook uit twee granieten zuilen die van ver zichtbaar zijn.
Wie op het oude kerkhof een eeuwige concessie betaald had, mocht de oude grafzerk laten 
overbrengen naar de nieuwe begraafplaats. 1250 zerken werden aldus verhuisd (25% van het 
oude kerkhof). Vermits daar zeer hoge monumenten bij waren, vond de ontwerper een 
oplossing. Achteraan daalt het terrein naar de beek toe. De oude zerken werden achteraan in 6 
‘pelouses’ verzameld. 
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Hierdoor zijn deze oude graven nauwelijks zichtbaar op het kerkhof zelf. En zijn ze ook totaal
in de vergetelheid geraakt. Veel van deze zerken zijn ouder dan 100 jaar. Als genealoog was ik
dan ook benieuwd welke namen hier zouden voorkomen. Een lijst was zelfs op het 
gemeentehuis niet te vinden. Er restte dus geen andere mogelijkheid dan elk graf te 
fotograferen en zelf een lijst op te maken. Ik wil deze lijst graag ter beschikking stellen van 
onze afdeling.

De lijst kan geraadpleegd worden op onze website via deze link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/ledeninbreng/Overzicht%20oude%20graven
%20Anderlecht%20Vogelenzang.pdf

Jan Erkelbout – Foto's Luc Vandenbossche

BOEKVOORSTELLING

Op 23 november jongstleden werd het boek 'De volkstelling van 1702 in westelijk Vlaams-
Brabant' aan het publiek voorgesteld. Plaats van dit feestelijk gebeuren was voor deze 
gelegenheid het stemmige kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Na de 
verwelkoming door Alfons Depester, voorzitter van FV-Dilbeek, schetste Joris De Beul, 
voorzitter van de Andreas Masiuskring van Lennik, op een bevattelijke wijze de feodale 
structuur van het Land van Gaasbeek. Na de toelichting over hoe de publicatie tot stand kwam
door de coördinator, Herman Swinnen, werden de eerste exemplaren overhandigd aan de 
spreker en de ploeg transcribenten van FV-Dilbeek en FV-Leuven.
En dan was het tijd om het glas te heffen op de succesvolle realisatie en samenwerking van 
FV-Dilbeek en FV-Leuven. 
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Foto's: Paul Vandensteene

BEELD- EN GELUIDSFRAGMENTEN

Gratis grasduinen in de beschrijvingen van meer dan een half miljoen Vlaamse beeld-en 
geluidsfragmenten kan sinds midden november op het online platform Hetarchief.be.
Het VIAA heeft samen met het FelixArchief en meer dan 100 andere partners ervoor gezorgd 
dat de beschrijvingen van deze verzameling voor het eerst in één overzicht te vinden zijn. 
Zowel landelijke en regionale omroepen, podiumkunstenorganisaties, musea, archieven als 
enkele universiteiten en overheidsinstellingen zetten hun schouders onder dit initiatief en 
delen de beschrijvingen van hun materiaal op hetarchief.be.
De filmpjes en geluidsfragmenten zelf kan u er niet bekijken, want ze zijn vaak 
auteursrechtelijk beschermd. U vindt er wel de titel, een beschrijving van de inhoud, datum en
andere gegevens.
Wilt u het audiovisueel materiaal raadplegen, dan is het mogelijk om via een 
aanvraagformulier contact op te nemen met de organisatie die het beheert.

Bron: FelixArchief, Nieuwsbrief december 2019
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DILBEEKSE KASTELEN (2)

Het Klein Kasteel

De beschaving is in onze gewesten doorgedrongen langs de vruchtbare bijrivieren van de 
Zenne : de Broeckbeek en de Pede. De Romeinen hebben vrede en welvaart gebracht in onze 
streken. Opgravingen in Schepdael en in Wolsem hebben dat onlangs nog duidelijk bewezen. 
De Franken zullen stilaan het westelijk Romeinse rijk veroveren en zich vooral in onze 
gewesten vestigen. Hun koningen hadden de gewoonte hun krijslieden te belonen met stukken
grond ,in huur of in eigendom. Onder hen ontstaat het persoonlijk grondbezit. Zo ontstonden 
talrijke landbouwbedrijven, en naargelang de macht van hun eigenaars toenam, groeiden zij 
uit tot grote bedrijven en soms kastelen. De Heren van Aa in Anderlecht ,waren zo een 
familie. Via hun tak in Craainem en hun verwantschap met de familie Van Sottegem uit het 
Gentse, werden zij de voornaamste grondbezitters van het Dilbeekse gebied. Daarnaast had de
abdij van Groot-Bijgaarden eveneens een groot deel van Dilbeek in bezit, vooral rond het 
Hongersveld. De Bisschoppen van Kamerijk worden al in 1292 vernoemd in Dilbeek. Het 
Groot Kasteel was jarenlang de woonst van die Bisschoppen. Vooral vanaf 1478 verbleven zij 
regelmatig op dit kasteel. Er waren in de 15e en 16e eeuw betwistingen omtrent de 
bisschopszetel in Kamerijk. De Van Sottegems bezaten in Dilbeek o.a. het Neerhof en een 
bijbehorend kasteel. P. Lindemans merkte op dat naast een “Neerhof” steeds een “Hooghof” 
of hof tot of van Dilbeek bestond. Vandaar dat wij het bijbehorende kasteel, bij gebrek aan 
een ander naam, ook het “Hooghof” hebben genoemd. Pas na het ontdekken van de kaarten 
van De Dyn en Laurier kenden we de juiste naam “Klein Kasteel”. De bezittingen van de van 
Aa kwamen later in handen van de Heren van Gaasbeek. Dilbeek, Itterbeek en Bodegem 
vormden het Nieuwe land van Gaasbeek. In 1687 kochten L.A.Schockart de goederen van 
Gaasbeek om er in 1690 het graafschap Tirimont van te maken. Dat werd later het eigendom 
van markies d’Arconati .In 1740 kochten zij een stuk land genaamd ” Het Roelandsveld” en 
lieten er een nieuw huis op bouwen dat ze ’S Gravenhuis noemden. Het werd later het eerste 
verblijf van de Virons in Dilbeek. In oude documenten vinden wij meermaals de benaming 
“Hof of Kasteel te Dilbeek”. Wellicht bedoelde men hier steeds het” Klein Kasteel”. Uit de 
kaarten van De Dyn en Laurin blijk dat het Klein kasteel gelegen was op de hoek van de 
huidige Dr R.Lambrechtslaan en de Broekstraat. Aan de voorzijde van het domein, langs de 
Broekstraat is een kleine hoeve te zien. Begrijpelijk, want zoals we verder zullen zien 
schonken zij hun groot pachthof “Het Neerhof” aan de abdij van Vorst. Het Klein Kasteel 
brandde tijdens de oorlogen met Lodewijk de IV af, en wat er van over bleef werd in 1903 
afgebroken. De Van Sottegems lieten hun kasteel beheren door hun vazallen, de Ridders van 
Dielbeke. Rabbold, en later Rembald zijn de eerste gekende vazallen. Later weten we dat in 
1235 Goswin van Dielbeke vazal was van Walter van Sottegem. In 1217 zien wij dat Olivier 
van Sottegem, het Hof te Dilbeek en zijn velden een meersen ,overdraagt aan de abdij van 
Vorst. Opvallend is dat deze schenking samenvalt met de “Beendervereffing” van Alena in 
Vorst. Zulke schenking gebeurt niet toevallig. Was Alena misschien een dochter of familielid 
van de Van Sottegem? Misschien was zij een religieuse in de abdij van Vorst ? En gezien de 
plaats van haar grafsteen in de St Denijskerk, mogelijk wel een abdis? Wat mij eigenaardig 
voorkomt is dat zij Het Neerhof schenken aan de Abdij van Vorst. Deze is afhankelijk van 
Nijvel. De Van Sotteghems zijn afkomstig uit het Gentse. Waarom hebben zij dat dan niet aan 
Groot-Bijgaarden, afhankelijk van Afflegem en St Baafs in Gent, geschonken? In ieder geval 
heeft zij niets te maken met het Groot Kasteel. Haar hagiografie is een 
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legende ,aldus Professor L.Van de Essen van de KUL (Les Vitae des Saints Mérovingiens blz 
320). Als Alena iets zou te maken hebben met Dilbeek ,is het eerder via de Hene van 
Sotteghem’s en het Klein Kasteel. De familie Van Sottegem bleef eigenaar van het kasteel (’t 
Huis te Dielbeek) tot in 1464 Willem zijn goederen afstond aan het feodaal hof van 
Gaasbeek,die het bij decreet in 1474 toewees aan Conrad Vandermeeren. In 1500 komen deze 
goederen toe aan Jan de Leistre (ook Lestre of Leyters) maar de Spanjaarden legden beslag op
alle goederen toen ze opnieuw in het bezit kwamen van Brussel. In 1586 komt Anna, een 
nakomeling van Godfried de Lestre, opnieuw in het bezit van het kasteel. Het bleef ongeveer 
een eeuw in het bezit van deze familie. Het kasteel zou vervolgens toebehoren aan Godfried 
‘d Oyenbrugge en daarna aan Ernest Bathasar (van Duras). Pas in de late 18e eeuw treffen wij
de naam “Neerhof” aan. In 1683-1684 werd onder de vierde oorlog van Lodewijck de XIV, 
het pachthof en het Klein Kasteel volledig gefourageerd en geplunderd (Kronijk van Vorst). 
Ernest Bathasar liet het Klein Kasteel blijkbaar niet heropbouwen. Volgens het boekje van E. 
Moeremans (zie hierna) bewoonde E.Bathasar het Hof te Putte .(Blz 90) .Hij was dus eigenaar
van zowel het Klein Kasteel als het Hot te Putte ! Het hof te Putte werd in 1835 verkocht aan 
M.Moeremans-Matthieu, die het in 1836 volledig liet afbreken en het huidige kasteel liet 
bouwen naar plannen van architect Suys. (ook wel kasteel Moeremans genoemd- nu Maria 
Assumpta).. Overblijfselen van een oude burcht, zoals een torentje, zijn een verzinsel van E. 
Moeremans En hier ontstaat een merkwaardige manipulatie : zijn zoon, Emanuel Moeremans 
en Robert de Viron wedijverden in Dilbeek om het burgemeesterschap. Emanuel Moeremans 
schreef, om zijn kasteel wat aanzien te geven , een klein geschiedkundig werkje :”Simples 
Notes sur Dilbeek,Anderlecht et Scheut” (Liège-1895) en daarin knoopte hij de geschiedenis 
van de Ridders van Dielbeke (Klein Kasteel) vast aan die van zijn eigen woonst.(Hot te Putte)

Hof te Putte 
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Maar door de kaart van De Dyn kennen we de locatie van het Klein Kasteel. Daar staat tevens
een afbeelding op van dat kasteel. Anderzijds hebben wij een schilderij van het Hof te Putte 
waaruit duidelijk blijkt dat het om een hoeve gaat en zeker geen kasteel. A.Wauters geeft, in 
een voetnota, bij de beschrijving van Dilbeek,(*blz 180) een opsomming van de Dilbeekse 
pachthoven, en daar staat het Hof te Putte bij. Dus geen kasteel! Uit de kaart van De Dyn blijk
duidelijk dat het Klein Kasteel deel uitmaakte van de lijn Van Sotteghem. Hij vermeld bij de 
afbeelding de namen “Leyters “en” Oeÿenbrugghe”en bij de afbeelding van het Groot Kasteel
“Sr Clarisse”. Daarenboven werd in de beide kaarten van De Dyn, nl het kaartboek van de 
goederen van Vorst in Dilbeek en de kaart van de goederen van de abdij van Groot-Bijgaarden
in Dilbeek, geen melding gemaakt van een Hof te Putte. Op de kaart van Groot-Bijgaarden 
staat wel de steengroeve “De Poel” aangegeven. Daaruit zou de steen van het stadhuis van 
Leuven gedolven zijn.(is nu verdwenen door de aanleg van de ring) Wauters spreekt ten 
andere nergens over “Het Klein Kasteel”. Dat was verwoest en niet heropgebouwd. De 
laatsqte resten verdwenen in 1906. De bewering als zou de nieuwe zetel van Immo Pajota, dat
de naam kreeg Hof te Putte, het voormalig koetshuis van het kasteel zou geweest zijn, is fout. 
Op de kaart van Dilbeek van 1938 (Vereniging voor de Voorspoed van Dilbeek) blijkt 
duidelijk dat de Astridlaan nog niet bestond (gepland) en dat er daar geen enkele bebouwing 
aanwezig was. Al de villas van de Astridlaan werden pas na de tweede wereldoorlog gebouw. 
Met de afbeeldingen van beide kastelen (hoven) op de kaarten moet men rekening houden met
het feit dat het Klein Kasteel in 1683-84 afbrandde en dus na die datum niet meer voorkomt 
,tenzij als ruïne. Het kasteel Te Putte werd pas in 1836 gebouwd door Matthieu Moeremans 
,na volledige afbraak van de hoeve. 
16 

Kaart van westkant Brussel (����������������
1925) uitsnit 

Kaart van Dilbeek 1938 
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Opgelet voor volgende kaart : het zuiden ligt boven, het noorden onderaan ! 

Ze is bij het Algemeen Rijksarchief geregistreerd onder nr. 8493/1 (415) van Inv. T 459, op 
microfilm 3206.  Werd ontdekt door E.D’Hoe. 
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Andere kaart met Klein en Groot Kasteel in bezit
van Baron J_B de Viron ( 1813 ?)

Detail van het Klein Kasteel 

Kaart van De Dyn 1633 (Goederen van de abdij van Vorst in Dilbeek ) 
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Kaart van Villaret 1745 .Let op de naam van het ’s Gravenhuis(Van Asbrouck). 
Ook het Klein Kasteel is aangeduid. 

Kaart Westkant Brussel 1925. Zie uitsnit hoger in de tekst. 

Tekst van Marcel LEYS (2018)–Documentatie & archief Marcel Leys 
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NIEUWS UIT HET RIJKSARCHIEF

Archief online
• Update Zoekrobot: 36,4 miljoen pagina’s genealogische bronnen beschikbaar!
- Parochieregisters: 28.234 gedigitaliseerde registers of 5.833.648 pagina’s
- Burgerlijke stand: 29.346 gedigitaliseerde microfilms (meerdere registers per microfilm) en 
originele registers of 30.605.540 pagina’s
- Toevoeging van nieuwe gemeenten, aktetypen, jaren
- Verbetering van fouten in de beschrijvingen of toevoeging van ontbrekende, niet-
gedigitaliseerde pagina’s 
• Nieuw in Cartesius: Kaartencollectie van het Rijksarchief te Bergen
Op 14 mei 1940 werd het gebouw van het Rijksarchief te Bergen geraakt door Duitse 
brandbommen die het station van Bergen hadden moeten treffen. Twee derde van het archief 
ging op in de vlammen, vooral ancien régime-archief. Eén van de weinige bestanden die 
gespaard bleven, was de rijke kaartencollectie. Het digitaliseren van deze kaarten en 
plattegronden is al enige tijd afgerond, maar nieuw is dat ze sinds kort bijna integraal zijn 
opgeladen in Cartesius en dus online raadpleegbaar zijn.

Dienst Archief Oorlogsslachtoffers verhuist deel depot
De Dienst Archief Oorlogsslachtoffers verhuist een deel van zijn depot. Daardoor zijn de 
dossiers ‘Politiek Gevangene’ gedurende enkele maanden niet toegankelijk. Vanaf januari 
2020 kan alles opnieuw ingekeken worden in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - 
depot Joseph Cuvelier. De dossiers ‘Weggevoerde voor de Verplichte Tewerkstelling’ en 
‘Werkweigeraar’ zijn tijdelijk niet meer raadpleegbaar. 

Bron: Rijksarchef, Nieuwsbrief november 2019

SCHENKINGEN

Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te Groot-

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Jacques Pauwels (Dilbeek), Marina Baete (Zelzate), Krista Coene (Dilbeek), Roland 
Vermeiren (Groot-Bijgaarden), Willem Jacobs (Groot-Bijgaarden), Chris De Valck (Groot-
Bijgaarden)

Familiedocumenten
Roland Vermeiren (Groot-Bijgaarden)

VRAAG EN ANTWOORD

Antwoorden en nieuwe vragen altijd sturen naar volgend mailadres:
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Uw antwoord wordt dan overgemaakt aan de vraagsteller en gepubliceerd in de eerstvolgende 
nieuwsbrief.
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DE WEVER te SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Vraag 19/12-01

Hieronder vindt u een bijzondere tekst uit "De Denderbode" van 07/12/1862. De persoon van 
de koster-orgelist uit St.-Katharina-Lombeek, P. De Wever, wekt mijn interesse voor mijn 
stamboomonderzoek. Tot hiertoe heb ik nog niet kunnen achterhalen over wie het gaat. Ik heb
dezelfde vraag al gesteld aan Dhr. deken De Ridder van Ternat. Voorlopig zonder resultaat. De
personen die hij aanhaalde had ik reeds allemaal gevonden en konden niet in verband 
gebracht worden met de gezochte persoon in kwestie. Via deze weg wil ik dit probleem 
voorleggen aan al de leden-lezers om hopelijk tot een oplossing te komen. 

Ingezonden door Willy De Wever 
(Kapelle-op-den-Bos).
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