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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.

100 jaar geleden – Niets nieuws onder de zon !
Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout, Erwin Octaaf D'hoe
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD
Ingevolge de opgelegde maatregelen en de onduidelijke situatie over wanneer normale
activiteiten weer zullen kunnen plaats vinden zien wij ons ook genoodzaakt onze jaarlijkse
Praat- Kaas- en Wijnavond, voorzien op zaterdag 6 juni 2020, te annuleren.
Het is met spijt in het hart maar wij hopen u in 2021 terug te mogen verwelkomen.
Indien de toestand het toelaat zullen wij hopelijk in september onze activiteiten kunnen
hervatten. Verderop in deze nieuwsbrief kan u alvast het programma terugvinden.
Breng ook eens een bezoek aan onze website en raadpleeg er onder andere de indexen met
rouwbrieven (102.000), bidprentjes (150.000) en de bidprentjes met gedetailleerde gegevens
(34.000).
Op simpele aanvraag via ons mailadres info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be kan u
nog steeds digitale kopies van rouwbrieven en bidprentjes bekomen.
Volg ons ook op facebook, zo blijft u steeds op de hoogte.
ACTIVITEITEN
BELANGRIJK BERICHT

Ingevolge de opgelegde maatregelen worden al onze activiteiten tot einde juni
afgelast!
We houden u verder op de hoogte via deze nieuwsbrief en via facebook!
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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 2e 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
1e maandag en de 3e 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

Ingevolge de opgelegde maatregelen is het documentatiecentrum gesloten tot
einde juni !
We houden u verder op de hoogte via deze nieuwsbrief en via facebook!
ACTIVITEITEN NAJAAR 2020
Woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur brengt Jean Dewaerheid zijn lezing “Napoleon
200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in onze regio”.
Deze lezing over Napoleon Bonaparte behandelt de carrière van Napoleon en de gevolgen van
zijn beleid voor onze gewesten. De PowerPoint is gebaseerd op een frame van bijzondere
postzegels met afbeeldingen van Napoleon en op de bekende schilderijen van onder andere
David, Gros en Ingres. Een originele ondersteuning waarin Napoleon niet alleen vanuit de
positieve kant behandeld wordt (wetboeken, oprichten van een degelijk onderwijsnet,
moderne administratie, ...), maar die eveneens de donkere kant van de heerschappij belicht
(dictatuur, conscriptie, verfransing, afschaffen van persvrijheid, ...).
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.
Woensdag 14 oktober 2020 om 19.00 uur lezing en voorstelling door Hubert Paulissen van
het boek over Dr. Roger Lambrechts ‘Van Hippocrates tot Hitler’
De meeste inwoners van Dilbeek kennen de Dr. Roger Lambrechtslaan, die van het centrum
van Dilbeek net achter de voetgangerstunnel vertrekt en in een rechte lijn van 500 meter
loopt naar het historische Neerhof.
Bijna niemand kent nog de figuur van Dr. Lambrechts. Laat staan waarom er een straat naar
hem is vernoemd. Zijn levensverhaal is nochtans indrukwekkend, zowel op lokaal-historisch
als op persoonlijk vlak.
Als jonge hulp-arts verzorgt hij vier jaar lang de soldaten in de loopgrachten tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Zijn belevenissen schrijft hij neer in een dagboek.
Twintig jaar later zien we hem als huisdokter in Dilbeek en als gynaecoloog en chirurg in
Brussel.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1932 is hij kandidaat op de afwijkende
katholieke partij aangevoerd door Gaëtan Moeremans.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1938 is hij kandidaat op de eenheidslijst
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VNV-Rex.
Op 2 april 1939 is hij 3de kandidaat bij de verkiezingen voor de senaat op de lijst Rex.
Als Leon Degrelle, de leider van de lijst Rex voor collaboratie met de bezetter kiest, keert hij
ze de rug toe. Zijn bevlogen engagement gaat verder in het ondergronds verzet. En wel zó ver
dat het tot zijn doodsvonnis zal leiden in 1943 te Keulen.
Zijn kleinzoon Hubert Paulissen zocht gedurende 10 jaar naar meer details en naar meer
verklaringen voor het merkwaardig levensverloop van zijn grootvader. Deze bevindingen
schreef hij dit jaar neer in een boek:
‘Roger Lambrechts, arts tussen Hippocrates en Hitler’
Na de spreekbeurt wordt het boek verkocht en gesigneerd door de auteur.
Locatie: Oude raadzaal van het Kasteel/gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek
Toegang gratis mits voorafgaande inschrijving.
Vrijdag 13 november 2020 om 17.00 uur academische zitting naar aanleiding van 30 jaar
FV regio Dilbeek vzw.
Locatie: Feestzaal van het Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek
Woensdag 9 december 2020 om 20.00 uur brengt Claude Ghekiere ons zijn lezing “Van
Mozes tot …, Vondelingen in elk tijdperk”
Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans
Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel.
De oudst gekende is Mozes.
Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om
vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar
in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa.
Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste
bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.
Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering?
Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze
overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?
In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in
onze omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling ? Mooie verhalen, zult u
zeggen, maar anderzijds een beetje triest…
Voorstelling met PowerPoint-presentatie.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
5,00 euro.
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem.
ADRESBOEKEN VAN RATINCKX
De adresboeken van Ratinckx
Op zoek naar een persoon, handel, bedrijf of vrij beroep dat in Antwerpen beoefend werd in
de 19e of 20e eeuw? De adresboeken van Ratinckx waren toen al populair. Vandaag zijn ze
niet alleen interessant voor de economische gegevens maar ook voor de genealogische
informatie over de periode 1838 tot 1962.
Meer weten over deze adresboeken? Volg onderstaande link.
https://felixarchief.antwerpen.be/nieuwspagina/de-adresboeken-van-ratinckx
Bron: Felixarchief, nieuwsbrief april 2020
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SPAANSE GRIEP 1918
Spaanse Griep 1918. Mijn overgrootmoeder Pauline Pypens verliest op enkele weken drie
neven en een nicht. De familie leefde dicht bij elkaar in Halle. Pauline was, misschien
gelukkig, haar man Alfons Erkelbout gevolgd richting Ukkel. Zelfs dit feit geraakte vergeten.
Het is te zeggen: toen ik mijn pa als kind vroeg waarom er zo weinig Erkelbouten rondlopen,
mijmerde hij. 'Ik meen mij iets te herinneren van Spaanse Griep'. Een halve waarheid dus.

Jan Erkelbout
BEGRAAFPLAATSEN WAMBEEK EN TERNAT
Aandacht voor de begraafplaatsen te Wambeek en Ternat.
Voor een genealoog zijn Coronatijden geen ramp. Een bezoek aan een kerkhof is een goede
afwisseling voor al die uren achter de computer. Je komt er niet veel volk tegen en ‘social
distancing’ vormt dus geen probleem.
Op mijn ‘to-do lijstje’ staat al enige tijd een bezoek aan het kerkhof van Wambeek. Het ligt
nog rondom de kerk en de oude graven vallen onmiddellijk op. Bij de inkom vinden we een
witte brief op een stok. Dit doet natuurlijk de alarmbellen afgaan, maar de boodschap brengt
goed nieuws. We lezen dat voor deze site een beleidsplan wordt opgemaakt. Op een ander

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

5

aanplakbiljet lezen we dat kunsthistorica Anne-Marie Havermans zelfs een funerair onderzoek
voert naar deze graven.
En we kunnen zelfs helpen. Op een aantal graven is niet meer leesbaar wie er begraven ligt. Je
zou toch denken dat deze informatie toch moet te vinden zijn in begraafregisters op het
gemeentehuis? Neen dus. In onze gedetailleerde lijst doodsprentjes vind ik 40 personen die
overleden zijn in Wambeek. Ik zal ze bezorgen aan mevrouw Havermans. Maar misschien
kent u wel graven in Wambeek?
Een kerkhof zegt iets over een gemeente. We zien niet veel grote zerken, maar wel veel met
mozaiek versierde stenen uit het begin van de XXste eeuw. Wambeek is een landelijke
gemeente met veel gewone mensen die toch respect tonen voor hun overleden familie.
Een weetje: in Wambeek ligt één Brits soldaat Ronald Douglas Barbour, gesneuveld op
16/11/1918. Zijn graf wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission.
Nu we toch aan het fietsen zijn, keren we terug via het kerkhof van Ternat. Daar gaat een
omgekeerde actie ondernomen worden. Er staat aangekondigd dat bijna een kwart van deze
begraafplaats collectief zal ontmanteld worden. Wie nog gauw enige foto’s wil maken, zal
zich moeten reppen.
We leren er nog iets bij: volgens bepaalde wetgeving moet een graf duidelijk afgebakend zijn
en moet het grafmonument een familienaam, een voornaam en eventueel jaartallen van
geboorte en overlijden vertonen.
Het lijkt gewoon maar het is het niet (meer): hier alleen maar Vlaamse namen en graven. Eén
uitzondering, een oud graf van de ‘Famiglia Corbelli’. Wie weet er meer over?

Gegevens over het kerkhof van Wambeek kunnen worden doorgegeven aan Jos Van Rossem
0472.56.30.00 jos.vanrossem@ternat.be
Jan Erkelbout
DILBEEK TELLING VAN 1709
Dilbeek Telling van 1709
Meierij Gaasbeek
Dilbeck
Wij heeren pastor ende wethauderen van Dilbeck lande van Gaesbecke verclaeren onder den
eedt die wij gedaen hebben in handen van sr Henrico Van Kerckhove Tobias Verheijlewegen
onsen tegenwordighen meijer den welcken gaedt haelen de quothe van de graenen noodigh te
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hebben tot consumptie vanden den selven dorpe vuijt de stadt Brussele dat in het selve wordt
bevonden den nomber van -515- persoonen houdende aldaer hunne vaste wooninghe, ende
dat wij de voorschreven quothe ons sullen doen overstaen tleveren ende de selve aen de
voorschreven innegeseten getrauwelijck sullen vuijtdeelen aende voorschreven innegesetenen
naer de hoofden vande familien die in onse handen den eedt alreed hebben gedaen dat sij den
selve niet en sullen diverteren directelijck oft indirectelijck nochte besteden tot ander
gebruijck als tot hunne eijgene consumptie, gevende last aen Tobias Verheijleweghen om den
selven eedt in onsen naem te vernieuwen in handen vanden grefier bijden Souvereinen Raede
van Brabandt daer toe gestelt actum tot Dilbeck voorschreven den xv julij 1709.
G: Wouters pastor in Dielbeke
Henr: Van Kerckhove meijer
Tobias Verheijleweghen borgmeester
Philips Willems schepen
Henderick Vander Gucht schepen

Declaratie van de quantiteyt van coren ofte terwe getaxeert voor de subsistentie der Steden
Borchten Dorpen ende plaetssen hier onder gespecificeert, gereguleert ter weke.
Voorde Meyerye van Gaesbeke
Naemen der Dorpen Dilbeke
Persoonen 515
Sisters coren terwe ofte ander graenen te weke 64 ½
Resultaet Generael vanden nomber vande Persoonen ende graenen bevonden inde acht
meijerijen resorterende onder de stadt Brussele, overgebroght aenden Raede van Brabant door
de respective hooft officieren van ider meijerije ingevolghe van het placcaert vanden 29en.
maij 1709: Brusselsche Sisters.
Het landt van Gaesbeeke
Persoonen 7629
Terwe 802 ½
Coren 5846
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Gerst 456 ¼
Haver 751 ½
Boeckweijde 24
Boonen 24 ½
Erweten en Vitsen 30 ¾
Spelt 0
Resultaet generael vanden nomber vande Persoonen ende Graenen bevonden inde acht
meijerijen resorterende onder de stadt Brussele, overgebroght aenden raede van Brabant door
de respective hooft officieren van ieder meijerije ingevolghe van het placcaert vanden 29en.
maij 1709: Brusselsche Sisters.
Het land van Gaesbecke
Nomber van Persoonen 7629
Terwe 802 ½
Coren 5846
Gerst 456 ¼
Haver 751 ½
Boeckweijde 24
Boonen 25 ½
Erwetten en vitsen 30 ¾
Spelt 0
Resultaet vande persoonen ende graenen bevonden in de meyerye van Gaesbeke volgens de
listen overgesonden aen desen Raede door den Drossaert in conformiteyt vant placcaert van
den 29 may 1709.
Naemen der Dorpen Dilbeke
Persoonen 515
Terwe sisters 48
Coren sisters 123 ½
Gerst sisters 12
Haver sisters 0
Boekwye sisters 1 ½
Boonen sisters 1
Erten sisters 0
Vitsen sisters 0
Declaraetie vande quantiteijt, van Coren ofte terwe getaxeert voor de subsistentie der steden
Borchten, dorpen, ende plaatsen hier onder gespecificeert gereguleert terwerke.
Voor de Meijerije van Gaesbeke
Naemen der dorpen Dilbeke
Persoonen 515
Sisters coren, terwe oft andere graenen terweke 64 ½ 43
Notice des certificats des grains
Dielbecke 0-14
Bronnen
Rijksarchief Vorst, Officie Fiskaal nr. 325
Erwin Octaaf D’hoe
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210.000 ERFGOEDSTUKKEN ONLINE
210.0000 erfgoedstukken online
Op de website van Liberas werd de baseline gewijzigd. Al meer dan 210.000 erfgoedstukken
zijn beschreven in de catalogus. Er is een voortdurende aangroei van foto’s, affiches, boeken
en andere collectiestukken. Meer dan 3.200 brieven van het Willemsfonds en meer dan 1.700
stukbeschrijvingen uit de inventaris van het Willemsfonds zijn in het online
archiefbeheersysteem ingevoerd.
Ook twee liberale periodieken zijn nu volledig gedigitaliseerd en kunnen online bekeken en
doorzocht worden. Het vrijzinnige en Vlaamsgezinde blad De Week (1909-1912) had
Antwerpen als bakermat en was een initiatief van Victor Resseler. De Stad Eecloo (18901914) was een typisch lokaal blad met nieuws en cultuur dat werd uitgegeven door Prosper
Van Acker. Het werd gedigitaliseerd in samenwerking met Comeet, de erfgoedcel van het
Meetjesland.
Voor meer info zie: https://www.liberas.eu/
Bron: Liberas, Nieuwsbrief 2020-3

INTERESSANTE WEBSITES
Overlijdens in Frankrijk van 1970 tot nu
Een zeer belangrijke bron in Frankrijk is: alle overlijdens in Frankrijk vanaf 1970 tot
heden. De handigste manier om ze te doorzoeken is via Geneanet. Maar daarvoor moet je
betalend lid zijn van Geneanet. Via onderstaande link kom je rechtstreeks op de originele
database van het Franse ministerie. Je kan de Excel-tabellen downloaden en opslaan.
https://www.insee.fr/fr/information/4190491
Beerselse geschiedenis online
Het Beersels Heemkundig Genootschap van Witthem brengt de geschiedenis van Beersel tot
in je huiskamer met hun nieuwe website. Met de hulp van subsidies van de Erfgoedcel konden
ze heel wat waardevolle info digitaliseren.
http://www.heemkunde-beersel.be/
SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven/bidprentjes
Lisette Herinckx (Dilbeek)
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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
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek

Volg ons op
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