
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 15 nummer 2 februari 2020

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.

Tiendekaart van het Sint-Janshopsitaal (1712) toont de velden vanaf het dorpscentrum van
Sint-Martens-Bodegem tot aan Rondenbos.

(Bron: Bodegem in vroegere tijden nr. 13, 2019 – Heemkring BKW – Sint-Martens-Bodegem)

Werkten mee aan dit nummer
Marcel Leys, Erwin Octaaf D'Hoe,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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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 tijdig 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.

* * * * * * * * *

Maandag 10 februari 2020 om 14.00 uur brengen wij een geleid bezoek aan het Studie- en 
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA.
Het CegeSoma, de vierde operationele directie van het Rijksarchief, is het Belgische 
expertisecentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de twintigste eeuw. Wij doen 
fundamenteel historisch onderzoek, ontwikkelen projecten publieksgeschiedenis, bewaren 
documentatie en zijn betrokken bij het maatschappelijk debat.
Locatie: Luchtvaartsquare 29 te 1070 Brussel (Anderlecht). In de nabijheid van het 
Zuidstation.
Afspraak: om 13.45 uur aan de ingang van het centrum.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
ER ZIJN NOG EEN PAAR PLAATSEN VRIJ – INSCHRIJVEN UITERLIJK OP 06/02.

Woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur verzorgt Edgard Van Droogenbroeck een 
“Oefening Oud Schrift” met als thema “Beleyden tijdens de 17e eeuw”.
Edgard Van Droogenbroeck is erevoorzitter van FV Vlaamse Ardennen en secretaris van de 
Heemkring BKW.
Locatie: Lokaal 302, Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 8 april 2020 om 20.00 uur brengt Jan Caluwaerts zijn lezing “Het Fonds 
Houwaert”.
Op ontdekking in de geschriften van J.B. Houwaert 
Hoe werd genealogie in de 17de eeuw beoefend? We nemen het voorbeeld van de 17de-
eeuwse stadssecretaris en genealoog Jan Baptist Houwaert (+1688), hij liet vele nota's na die 
ook voor genealogen van de 21ste eeuw van bijzonder belang zijn en - zoals soms 
verondersteld wordt - lang niet alleen op Brusselse en adellijke families betrekking hebben. 
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Jan Caluwaerts maakt vrijwel dagelijks dankbaar gebruik van het werk van deze wonderlijke 
voorganger. Een correcte interpretatie en vlot gebruik van de handschriften van Houwaert 
vraagt wat ervaring. Bij deze lezing ziet u voorbeelden uit de verschillende rubrieken van het 
fonds en krijgt u heel wat praktische tips. De aanwezigen bekomen daarenboven een herziene 
index van het "fonds Houwaert".
Locatie: Club 1, Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

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 4  e   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 3 februari 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 13 februari 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 17 februari 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 22 februari 2020 van 10 tot 12 uur

maandag 2 maart 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 12 maart 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 16 maart 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 28 maart 2020 van 10 tot 12 uur

maandag 6 april 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 9 april 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 20 april 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 25 april 2020 van 10 tot 12 uur

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

Opzoeken van gegevens voor een familiegeschiedenis

Het documentatiecentrum van Familiekunde regio Dilbeek heeft een schat aan
informatiebronnen voor wie met het opstellen van een stamboom of het schrijven van een

familiegeschiedenis wil beginnen of al gevorderd is. 
In de uitgebreide bibliotheek vind je ook bijkomende gegevens over lokale en algemene
geschiedenis waarmee gebeurtenissen in hun tijd en plaats kunnen gesitueerd worden.

Onze medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en de bezoekers wegwijs te maken
in de opzoekingsmogelijkheden.
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OP ZOEK NAAR ONZE VOORMOEDERS

Infosessie MamaMito: Op zoek naar onze voormoeders

Stamboomonderzoek vertrekt vaak vanuit een mannelijke stamvader, maar uiteraard werd 
onze familiegeschiedenis ook mee gevormd door vrouwelijke voorouders. Aan de hand van 
concrete voorbeelden leer je in deze interactieve lezing de beginselen van het 
stamboomonderzoek en een moederlijke stamreeks uit te werken. Op die manier ben je ook 
helemaal klaargestoomd om deel te nemen aan het nieuwe citizen science project ‘MamaMito’
van Histories vzw, KU Leuven, VUB en Familiekunde Vlaanderen (start: maart 2020). In dit 
project wil men zo veel mogelijk burgers hun maternale stamreeksen in kaart laten brengen, 
gecombineerd met DNA onderzoek. Met het mitochondriaal DNA krijgt immers iedereen 
genetische informatie die men enkel overerft via moeder. Duik dus in je familiegeschiedenis 
op zoek naar jouw ‘vergeten’ voormoeders en help hierdoor de wetenschap en de genetica 
vooruit.
Doelgroep: Basisvorming voor starters in stamboomonderzoek (en genetische genealogie).
Lesgever: Prof. dr. Maarten Larmuseau (Histories vzw en KU Leuven)
Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de lezing via de website van Histories vzw. 
Deelnemen is gratis. Voor meer informatie, data en locaties kan je terecht op
https://historiesvzw.be/infosessie-mamamito/

ITTERBEEK: KLEIN DORP VOL GROTE KASTELEN

 ITTERBEEK : KLEIN DORP VOL GROTE KASTELEN… 
Vanaf de jaren 1800 vonden rijke burgers en edelen uit Brussel in Itterbeek/Dilbeek een ideale
bouwplek voor hun buitenverblijven, zo vlak bij de stad en toch zo totaal landelijk en rustig. 
Op 31/12/1899 waren er slechts 968 inwoners in Itterbeek… 
Zo werden in Itterbeek 6 kastelen met standing gebouwd en twee op de grens met Dilbeek. 
Drie ervan zijn verdwenen : in 1967 brandde de “Steenpoel” af, en in 1990 stortte de 
“Merelzang” in. Van het kasteel van Winssinger in Vlasendaal bestaat nog een gebouw, maar 
het park is een stort. Alle 8 domeinen bestaan nog 

1/ KASTEEL“STEENPOEL” 
(tussen de Ninoofse steenweg en de Dreeflaan) 

Oorspronkelijk heette het “Fondspierre” omdat het was
opgetrokken naar het voorbeeld van het kasteel “Pierrefonds”
in Frankrijk. 
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Achtereenvolgens werd het bewoond door de families Dansaert, du Toict (foutief soms Dutoit 
geschreven), Timmermans, Schoonjans, du Bois en weer Timmermans. 
In 1899 liet de familie du Toict in het domein een bidplaats in gotische stijl bouwen, 
toegewijd aan de aartsengel Gabriël. 
Die familie moet erg godsdienstig geweest zijn : enkele brandglasramen in de kerk werden 
door haar geschonken, en ook een huishoudafdeling aan de Zustersschool. 
Die familie, afkomstig uit Valenciennes (F) moet erg “Frans-gezind” geweest zijn : ze liet 
vlakbij het kasteel een beeld van Jeanne d’ Arc plaatsen, en de Franse vlag wapperde 
constant… 
Op 18 oktober 1909 overleed Frederik Polydoor Alfred Dutoict in zijn kasteel op het Dorp 
(volgens de overlijdensakte) .Aangifte van overlijden werd gedaan door Fernand van den 
Corput, schoonzoon. (Zie ook de beschrijving van hem achteraan “Een vergeten 
beroemdheid”) 
Hij was geboren in Wormhout (Frankrijk) op 13 april 1847 en werd dus maar 62 jaar. Hij was 
gehuwd met Lucia Leona de Hèle en de zoon van Josse Folquin Lodewijk en van Clementina 
Albertina Adela Broeders. 
Adriana Fernanda Leonia du Toict, dochter van Frederik Polydoor Alfred, huwde op 30 juli 
1900 met Fernand van de Corput. 
De laatste eigenaars-bewoners van het kasteel waren de gezinsleden van burgemeester-
brouwer Franz Timmermans (1888-1961) en zijn echtgenote Celina Walravens. 
In 1962 werd het kasteel verhuurd als rusthuis voor bejaarden, onder de naam “Val Vert”. Op 
zondag 12 februari 1967 brandde het volledig af; onder de 94 bejaarden waren er 18 
slachtoffers. 
Op 1 mei 1986 werd op het domein een golfschool met golfbaan geopend, en kreeg het de 
naam “Steenpoel”, welke verwijst naar de vijver gevormd door de uitgraving van zandsteen 
omstreeks de jaren 1500/1600. 
De oppervlakte van het domein is ± 7 ha. 

2/ KASTEEL VAN ITTERBEEK
 (tussen Ninoofsesteenweg en Weidestraat) 

André E.R.L.Winssinger was gehuwd met Marie C.V.S. Flette de Flettefeld. 
Vandaar wellicht de bijnaam kasteel Flette. In de volksmond ook wel kasteel Winssinger 
genoemd. In 1842 was Antonia Flette de Flettefeld doopmeter van de nieuwe klok in de kerk. 
André had vier kinderen. Zijn oudste zoon Charles bezat heel wat eigendom in Noord-
Itterbeek. Zijn twee zusters, Marguerite (1876-1964) en Marie (1879-1965) zouden op het 

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 15, nr. 2, februari 2020 5 



kasteel blijven wonen, terwijl Charles zijn intrek nam op het kasteel La Chataigneraie (zie 
verder) 
Nadien bleef het een aantal jaren onbewoond. Thans is het eigendom van de familie 
Goossens. 
Het domein is ± 3 ha groot. 

3/ GULDENKASTEEL ( hoek Ninoofsesteenweg/Itterbeeksebaan) 

In de jaren 1930/1980 werd het bewoond door de familie de Vergnies. Nadien bleef het een 
aantal jaren onbewoond. Tijdens de tweede wereldoorlog was het door de Duitsers bezet 

.Thans is het eigendom van de Vennootschap AMPE. 
Het domein is ± 1 ha groot. 

4/ KASTEEL VAN HO(O)RN (te zien vanop de zakstraat) 
De naam “Van Hoorn” zou van Duitse afkomst kunnen zijn. Een groot deel van Zuid-Vlaams 
Brabant ( waaronder Itterbeek) hoorde toe aan een zekere “Vrouwe Angela”. Zij schonk deze 
belangrijke landstreek aan de St Pieterskerk in Keulen tussen 794 en 818. De Heren van 
Ho(o)rn beheerden die goederen in Keulen. 
Deze villa was oorspronkelijk eigendom van de familie Van Roye .Die waren verwant met de 
hoofd- tak van de familie Winssinger, die vooral eigendommen hadden in het zuidelijke deel 
van Itterbeek. Later werd het eigendom van dr De Smet. In de oorlog werden hier joodse 
kinderen
verstopt. 

de
oppervlakte
is ± 1 ha. 
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Deze Villa wordt ook wel “Villa De
Smet” genoemd, maar is van zijn de
zoon. 

5/ KASTEEL “MERLE” (of “Chante Merle” ?) (aan de Kerkstraat) 

In de volksmond ook “Merelzang” geheten, of nog het kasteel van Seigneur. 
Het was eigendom van de familie Declercq-Seigneur, die het echter nooit heeft.bewoond 
Het kasteel zelve is in 1990 volledig ingestort. 
In 2012 werd op de fundering van het kasteel een moderne woning gebouwd. 
Het domein is ±1 ha groot. 

6/ KASTEEL “RESIDENTIE KONING ALBERT” (op de Keperenberg) 

De vroegere naam was Kasteel Golden Drop. Het werd gebouwd door Edward Noirhomme 
,een welstellend Brussels handelaar in schoenmakers gerief. De familie verbleef er tot in 
1948. Na de tweede wereldoorlog zag de familie zich verplicht het kasteel te verkopen 
wegens te hoge kosten. In 1948 kocht de Belgische staat het kasteel, en gaf het in handen van 
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het Nationaal werk voor Oud-strijders van de eerste wereldoorlog. Ze bouwden het om tot een
rusthuis voor frontsoldaten, Het kreeg toen de naam Residentie Koning Albert. 
Maar naarmate het aantal oud-strijders slonk, werd het open gesteld voor alle oudstrijders, 
nadien ook voor hun weduwen, en later voor alle families. 
In 2005 verkocht de overheid het kasteel in aan N.V. Soprimat, die het uitbouwde tot de 
huidige instelling. In 2016 werd Armonea eigenaar van het kasteel. 

7/ GROOT KASTEEL VAN ST. ANNA (tussen Rollestraat en Zakstraat) 

Ook wel kasteel “Velghe” genoemd, omdat het lange tijd eigendom was van die familie. 
Rond 2005 werd het eigendom van de familie Van Thillo. In 2011 werd het aan 
anderen verkocht. Het domein is 35 ha groot. 
In de 16de eeuw was het bekend als “Brughmanshoeve”, naar de toenmalige eigenaars, en 
werd het beschreven als liggend op de“ Roede Poerte” (of rode poort).Het domein omvat 
meerdere vierkante vijvers, welke - naar men aanneemt - voorkomen op Bruegel’s schilderij 
“Jagers in de sneeuw”. En inderdaad is dat het perspectief dat men nu nog steeds in de winter 
kan zien, doorheen de bladerloze bomen, van op de hoogte van het park dat tot aan de 
Ninoofse steenweg rijkt. 

- EN NOG ENKELE KASTEELTJES 
In wezen waren en zijn er nog 2 andere kleinere kasteeltjes : 

* LA CHATAIGNERAIE ( thans COSYLODGE B&B)

aan de Dreeflaan (met de achtergevel naast het kasteel Flette) 
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Tot ca 1980 werd het bewoond door de Heer Charles Wissinger. Nadien bleef het een tijd 
onbewoond. Dan werd het een opvangtehuis voor verwaarloosde jeugd. Maar niet voor lang, 
omdat die jeugd voor veel vandalisme in de buurt zorgde. 
Het bleef weer een tijd onbewoond tot het rond 1997 gerenoveerd werd en nu dus een Bed-en 
BB verblijf is. 

HET KLEIN KASTEELTJE VAN ST. ANNA (hoek Herdebeekstraat en Rollestraat)Het 
staat langsheen de Pedebeek, schuin tegenover het kerkje van St. Anna-Pede. Rond het jaar 
1500 bezaten twee broers Mechelmans, secretarissen van de stad Brussel, een pachthoeve. Die
verkochten ze aan de ouders van Gilles de Casseleer. Van dan af werd het “Hof te Casseleer” 
genoemd.

 In 1600 werd het weer verkocht. Enige tijd later werd er een echt kasteeltje gebouwd door 
Jacqueline Vanderdonq, weduwe van Godfried van Gelre, raadslid der munten van 
Henegouwen. 
In zijn boek “les Environs de Bruxelles” beweert Wauters dat op 2 juni 1673 Lodewijk XIV er
wat verderop ,met zijn leger, zou overnacht hebben op de vlakte die toen “het Groot Veld” 
heette en nu het Herdebeek-veld is. ’s Anderendaags zouden ze Brussel beschieten van op de 
hoogte Paloke-veld-Scheutbos. Sommigen beweren zelfs dat Peter Bruegel er zou overnacht 
hebben 
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EN EEN VERGETEN BEROEMDHEID 

* In de kapel van St. Anna-Pede ligt voor het altaar
een grafsteen met het opschrift “Hier leit begraven 
Gielys Walijns alias de Casseleer die stierf anno 
XVC en LXVIII den XXV dach van July”. 
Volgens de overlevering zou deze Gielys de toren 
en het voorste deel van de kapel hebben laten 
bouwen. Dat zal wel het schip geweest zijn; het 
koor is maar in de 16de eeuw gebouwd; de toren 
rond 1250.

Volgens een huwelijksakte van 30 juli 1900 te 
Itterbeek was een Karel Lodewijk de Hèle, 49 jaar 
oud, getuige van het huwelijk van nicht Adriana 
Fernanda du Toict wiens moeder Lucia Leonia de 
Hèle was. Deze was de echtgenote van Frederik 
Polydoor du Toict. 
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Volgens de overlijdensakte was Karel Lodewijk de Hèle geboren in Sercus (Frankrijk) op 8 
april 1851; hij werd dus maar 59 jaar. Hij was de zoon van Petrus Frans Lodewijk en van 
Melanie Jozefa Tavenier. 
. Hij was weduwnaar van Olympia Zenobia Mathilda du Toict en echtgenoot van Maria Adela 
Tharin. 
De aangifte van overlijden werd gedaan door baron Lodewijk de Béthune, schoonzoon. Hij 
stierf in zijn kasteel “op het Dorp”… 

*OUD DOMEIN WINSSINGER 
(TUSSEN DE DOORNSTRAAT EN VLASENDAALSTRAAT) 

Alfred Winssinger ,gehuwd met Gabriëlle
VAN ROYE (zie kasteel van Hoorn) ,was
de stamvader van de familie. Hij 
verkocht ,voor de eerste wereld oorlog 
,een deel van zijn domein aan Edward 
Noirhomme, voor de bouw van het 
kasteel Golden Drop. 
Van het vroegere kasteel blijft nog een 
deel over in de Vlasendaal-straat. 
Op de kaart is in het paars de locatie van 
het vroegere kasteel aangegeven. 

In een van de aanhorigheden verbleef tot voor kort nog Marie-Antoinette, een bejaarde 
dochter van Alfred. Ze zou nu bij haar zoon zijn gaan inwonen. 

Enkele aanhorigheden van het domein. 

© Marcel Leys 2019 
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GRAFSTEEN GODEFRIDUS PALSTERMAN

Grafsteen aan de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek. Godefridus Palsterman hovenier 
van ‘s Gravenhuis.

Aan de rechtergevel (zuidkant) van de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek ligt ook nog een 
merkwaardige grafsteen. Hij werd geschonken door de familie de Viron voor de jarenlange 
trouwe dienst aan hun hovenier op ’s Gravenhuis.

D.O.M.

BEGRAEF PLAETS

VAN GODEFRIDUS PALSTERMAN

GEBOREN TE ANDERLECHT

DEN 6 NOVEMBER 1796
OVERLEDEN TE DILBEEK

DEN 20 MEERT 1862
HOVENIER BY MYNHEER DE VIRON

TEN TYDEN VAN 47 IAEREN
UYTMUNTEND IN WAERE DEUGDEN

BYZONDERE ZORGVULDIGHEYD

EN GENEGENHEYD VOOR ZYNE MEESTERS
VAN WIE HY GROOTELYKS

BEWEENT WORD.

R.I.P.

Godefridus zou dus omstreeks 1815 in dienst getreden zijn bij de familie de Viron.

Wij vinden hem pas terug in het bevolkingsregister van 1830. Hij staat er bij de familie foutief
ingeschreven.

Viron Franciscus, 48 jaar, ° te Brussel
De fauconval Flora, 24 jaar, 24 jaar, ° Chapion
Zenon Viron, 19 jaar, ° Dilbeek
Palstermans Peeter, 33 jaar, ° Anderlecht 
Callege Maria, 24 jaar, ° Dilbeek

Hij werd geboren te Anderlecht op 6 november 1796 als zoon van Henricus Palsterman en 
Josina De Coker, en overleed ongehuwd te Dilbeek op het Graevenhuys op 20 maart 1862 om
9 uur in de voormiddag.
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Erwin Octaaf D’hoe

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
familie Vercraeye-Craey  (Groot-Bijgaarden), 

Familiedocumenten/boeken
Paul Emile Steels (Anderlecht)

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.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be

Voorzitter: Alfons Depester                                                         Volg ons op
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e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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