
Het kasteel van Sint-Martens-Lennik, gekend als het kasteel van
Schepdaal (Brifaut)

door Raoul De Wolf

Op de kaarten van de wegenatlas uit 1845 is een bocrderij "Dc Cleyt"
gcsituecrd. Dczc boerdcrij, samen met ecn aantal gronden, was eigcndom van de
Brusselsc notaris Eliat.

IIet goed behoorde oorspronkclijk toe aan Gaston Eliat voor dc naakte
eigendom en aan de cchtgcnotcn Henri Eliat en Jeanne Ccuppcns voor het
vruchtgcbruik. Dc familie Eliat kocht nog ecn aantal omliggende gronden en
ciÍca 1860 wcrd een kasteel gebouwd op de mooiste plaats van het domcin. Er
weld ecn park aangelcgd met een vtver en een ijskclder. Het kastecl werd
gcbruikt als zomerverbl ij f.

Hct was gelegen op de grens van Sint-Martcns-Lcnnik, en was volledig
gcoriëntcerd op Schepdaal. Ecn lange dreef vcrbond het kastecl rechtstreeks met
dc Ninoofscsteenweg. Een groot decl van de gronden langshecn de drccf
bchoordc evencens tot het domein van het kastccl. Aan de Ninoofsesteenwcg
wcrd ccn portiershuis gebouwd. Dit had als gevolg dat het kasteel bekend werd
onder de naam van "het kastecl van Schepdaal".

In 1869r werd het goed toebedceld aan notaris Gustave Eliat, echtgenoot van
Hélènc Mersman.

Bij het overlijden van Gustave Eliat op 12 juni 1888 veryalt zijn erfenis voor
!/4 in volle cigendom en 1/4 voor het vruchtgebruik aan Hélene Mersman. Het
ovedge komt in bczit van zijn vijf kinderen: Leon, Flcnri, LauÍe, Joseph cn
Jeanne.

Het kasteel werd in op 6 juni 18912 verkocht aan de advocaat Emile Van
Hoorde en zijn echtgenote Marie Faignart.

Deze Emile van Hoorde ovcrlecd in 1901. De cigendom kwam toe aan zijn
echÍgcnote cn aan hun zcs kindcren. Dit waren Madeleine, cchtgenote van
Louis De Sadeleer, Henri , Emilie, cchtgenote van Maurits Wcber, Louise, Alice
Van Hoorde, echtgenote van Eugènc Le Docte en Germaine, echtgenote De
Streel. Door het overlijden van Maric Faignart in 1911 kwarn het domcin
volledig in het bezit yan haar kindcrcn.

Het kastcel werd toen bcwoond door de ongchuwde dochter Louise Van
Hoordc, samcn met het gezin van haar zus: hct echtpaar De Streel-Van Hoorde
en hun kindcren. ln die periode was er heel wat pcrsonccl aanwezig. Zo warcr

I Àkte van verdcling vcrledcn vooÍ notaris Decocquiel te Brussel d.d. 15.06.1869.
2 Akte van toewijs ten verzoekc van de consoorten Ëliat cloor nolaris Lecocq te Elscne d.d.
03.06.1891.
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er: ccn butlcr. een kamenneisjc. een koctsier. ecn kcukenmeid, een hovcnier lnct
vijf arbeiders.

Juffi'ouw Val }loorde u,as zeer sociaal ingcstcld en vcrlcendc hecl wat hulp
aan de inwonels van Schepdaal. In l9l4 zouden jongelingen de ijskclder van het
kastcel gcbruikt hebben als schuilplaats voor de Duitsers.

In 19191 weld het don.rein aan een drietal adellijke <larnes vcrkocht. Dit
waren Victorine de Merodc, cchtgcnote van John graaf d'Oultremont, Agnes de
la Faille d'lluysse en Marie de Liedekcrke de Pailhc. Zij hadden elk l/3 van het
domein in cigcndom, Deze vcrkochten het kasteel in 1923* voor wat betreft dc
naakte eigcndom aan de consoorten SIoet van Oldruitenborgh, respcctievelijk
Robert, Madeleine, Juliette cn Louise. llet vruchtgcbruik kwam toe aan Maric
Orban, echtgenote van Albert Sloet van Oldruitenborgh.

De baroncs Sloet kon zich rnoeilijk aanpassen en in 19285 werd het domein
opniew verkocht. Adricntre Zoude, weduwe van de notaris Charlcs Marie Claes,
had het vruchtgebruik en de naaktc eigendom kwam aan haar drie kindercn,
zijnde notalis Charlcs Louis Claes, Louise Claes, echtgenote van Valentin
Brifaut en Lconie Clacs, echtgcnote van Frangois Houtart.6

Tijdens datzelfdc jaar zou cr bcgonncn zijn met de aÍbraak van het kastecl en
wcld op dczclfde plaats een nieuw gebouwd. Er werd cveneens een kapcl
voozien.

De oudste dochter Louise was gchuwd mct dc advocaat Valentin Brifaut. Bij
de verdeling van de crfenis in 1932 wcrd haar hct domein. De heer Brifaut was
actief in dc politiek cn wcrd als afgevaardigde van dc Katholicke Partij
verschillcnde malen verkozen. Eerst als volksvertegcnwoordiger van zUn
gcboofiestreek Dinant-Philippeville, nadien als senator voor Brusscl. Dc heer
Brifaut was ook de uitgever van het 'Bulleti antintagonique"l en vond vóór de
ccrste wereldoorlog op dat gebied een medestandcr in dc Antwerpsc
volksvertegenwoordiger Frans Van Cauwelaert.s Brilaut speelde eveneens een
belangrijke lol br1 de Franstaligc katholieke scouts.

Hct personeel van het kasteel was niet meer zo uitgebÍeid, wel was er nog de
hovenier, Bcrtus Bové, van Ncderlandse afkomst, cn zijn vrouw Lea die dienst
dced als kcukenmeid.

t Akre uan vcrkoop door de consoortcn Van lloorde ingevolge aktc verlcden voor notaris
l:ctors d.d. van 27.09.1919

' Akre van tocrvijs verlcdcn voor notaris Adhémar Monen cn nolaris Ectors d.d. 09.05.1923.
t 

^kte 
van verkoop vcrleden voor notaris Van Eeckhoudt te Sint-Ma ens-Lennik d.d.

16.05.1928
' Voordicn woonde Valentin Brifaul op het kastccl Groenenberg te Vlezenbeek.

et Fonds magonnique Valentin Brifaur" wordt bewaard in de bibliotheek van de UCL tc
Loutain-la-\cuvc.

i:,r::s \-an Caulelacr't werd geboÍen op 10.01.1880 tc Onze-Lievc-Vrouw-Lombeek. Hij
r :.J :i l g l0 \ erkozcn tot katholick volksvcricgenwoordiger voor Antwerpen. Tot aan zijn
-.'.:.r.'f l-.ír5.1961 zelcldc hij in dc Kamer. Van 1921 rot 1932 was hij ook burgcmccstcr van
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lbto wD l,alentín Bt ilà t
geno1]1en tiiale s een ,\co\ll\kantp
it augrrstus 1926, op het da teitl
vtn Groenenbarg, t«ur hij toen
verbleel. (lbta UniÍl Roi illl)erÍ,

Brj de invai van hct Duitse leger in
1940 wcrd het kastcel bczet nadat het
vooraf geplundcrd wcrd door dc Duitse
soldatcn. Zo wcld de inhoud van de
bibliotheck vollcdig vcrrictigd cn rverden
dc kerkelijke gewaden van de kapel
gcbruikt als carnava lsklcd ij. fliermede
weld hct zcvendc van dc lien gebodcn van
hct Duitse legcr ovcrtreden, dat onder
andelc Jrct plundercn vcrbood.

Hct domein werd gebruikt door de
Luftwailc. dic cr cen hooftlkwartier'
vcstigde. In het park werdcn vcnolgens
harakken gcbouwd \ool dc kalL'rncling
van dc troepcn, tcrwijl het kastccl
gebruikt werd cloor de officicren. De
D u it:,,' :oldatcu ctr onderoflictcren
gcdrocgen zich correct cn hadden een
goede relatie mct de plaatselijke
bcvolking.

Dc hovcnier mocst wcl dc luirnc
hovenicrswoning vcrlalen cn werd
gehuisvest in dc omgcbouwde schuur die
buitcn hct domein gclegcn was. Op de
N i n o o fs c s t e c n rv e g weld de
OrstkomandatLlr Briisscl-Ncbenstsllc
Schcpdaal gcvcstigd in het huis met
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huidig huisnummct 962. Dezc kommandatur diende om ltct contact te
onderhoudcn mct dc plaatselijke bcstuursinstcllingcn en de bevolking. Dc
bevelvocrcndc olïciel luistcrdc naar de naam Passagc en was gcvreesd wcgens
zijn woedeaanvallcn.

IIot Duitsc lcgcr zorgde vcrdcr vooÍ dc verharding van dc dreef. Op het
k:'uispunt van de Ge|aardsbcrgsestlaat en de drecf werd ccn houtcn uitkijktoren
gcplaatst van waaruit de omliggcndc dorpcn konden gcobscrveerd worden. Het
gerneer']tebcsturn van Sint-Martcns-Lcnnik mocst opdraaien voor ecr aaltal
uitgavcn van het bezcttingsleger: zo werd sen brardweerpomp aangckocht bij
Jozcf Dc Wolf te Schcpdaal.e

Bij de aftocht van het Duitsc Legcr op zondag 3 scptember 1944 was hot de

bedoeling het kasteel te dynanitcren. Dc inwoners van Schcpdaal werden
vcrwittigd om dc nodige voozorgen tc nerren. Zo moestcl zi.j hun dcurcn en

vcnstcrs zoveel mogclijk openzcttcn. Gelukkig krvam ccn cerste lading tot
ontploffing in dc keldcrs en hierbij wcrd de rvatelleiding vcrnietigd waardoor de
rest onschadeli.jk gemaakt werd.

' D"r" pnmp \yerd in 1944 bcmachtigd door de brundwcer van SinFMartcns-Lennik. Zic.
Borrcrrans. De bruud*eerkotpsetl \un St- Kit'itilans-Lennik utt van St.-Nlat'tc s'Lc ttili
Biidragen Íot de ge\chiedenis wn Lennil, 11 p.226
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De geallieerde tanks bereikten Schepdaal via de Geraardsbergsestraat en
werden door de inwoners attent gemaakt op mogelijk achtergebleven Duitsers.
Dit was echter niet het geval en ze konden na een korte verkenning hun opmars
naar Brussel ongehinderd voortzetten. Na de bevrijding werd het domein
gebruikt door het Engels Ieger dat er een hoofdkwartier van de Royal Air
Forcero in vestigde.

Door al deze bezettingen was het kasteel niet langer bewoonbaar en stond het
jarenlang te verkommeren tot het in 195411 werd gekocht door de Sociale
Voorzorg (een verzekeringsmaatschappij van socialistische strekking). Het werd
verpacht aan de Vereniging Levenslust die er een Medisch Pedagogisch Instituut
vestigde. Deze Vereniging heeft een erfpacht voor 50jaar vamf 01.07.1992.
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