
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 1 januari 2017

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.

Wij wensen ieder van jullie
een fijn en gezond

nieuwjaar !

Vanwege het bestuur van
Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw

Werkten mee aan dit nummer
Majella Martelé, Jos Segers

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Woensdag     11 januari 2017  te 20 uur houden we onze Nieuwjaarsvergadering.
We willen het nieuwe jaar starten met een gezellige bijeenkomst waarop we overgaan tot de 
officiële overhandiging van zijn kwartierstaat aan Willy Segers, burgemeester van Dilbeek.
Tevens is er de officiële voorstelling van onze nieuwe uitgave “Gezinsreconstructies Sint-Ulriks-
Kapelle 1692-1916”. Wie vooraf ingetekend heeft kan het boek die avond komen ophalen. En 
we stellen er ons jaarprogramma voor. We sluiten de avond af met een drankje.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 4 
januari 2017 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Raadszaal Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

Woensdag 8 februari 2017 te 20 uur – “Waar komen onze familienamen vandaan.” Prof. 
dr. Magda Devos, ere-professor van de Universiteit Gent zal in deze lezing nader ingaan op de 
grote verscheidenheid in ons familienamenlexicon en op de moeilijkheden die we ondervinden 
om de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen. Wat betekenen bv. namen als
Maes, Borremans, Carlier, De Sutter en Hanegreefs en van waar komen ze ? 
Dit is de uitgestelde lezing voorzien in september 2016. Personen die toen hun familienaam 
opgaven zullen deze hier verklaard krijgen.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
Uw aanwezigheid bevestigen voor 1 februari 2017 via info@fv-dilbeek.familiekunde-
vlaanderen.be

Maandag 13 maart 2017 te 14 uur geleid bezoek aan het documentatiecentrum van het 
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
Jubelpark 3 te 1000 Brussel. Parking op de esplanade van het Jubelpark.
Het KLM bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. Voorts bewaart het ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de
Belgische Militaire geschiedenis. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 
1900 alsook de dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888.
Dit is dus zeer interessant voor wie voorouders zoekt in het Belgisch leger.
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Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
Inschrijven voor 1 maart 2017 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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.

Openingsuren voorjaar 2017
donderdag 12 januari – zaterdag 28 januari
donderdag 9 februari – zaterdag 25 februari

donderdag 9 maart – zaterdag 25 maart (gesloten, Nationaal Congres)
donderdag 13 april – zaterdag 22 april
donderdag 11 mei – zaterdag 27 mei
donderdag 8 juni – zaterdag 24 juni

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

GEZINSRECONSTRUCTIES SINT-ULRIKS-KAPELLE 1692-1916

NIEUWE UITGAVE

Na het geslaagde boek over de gezinnen in Itterbeek, had Léon Verheylewegen de moed en 
het geduld om een gelijkaardig werk te maken over Sint-Ulriks-Kapelle.
Opnieuw werden àlle akten uit de parochieregisters
en de Burgerlijke Stand ter hand genomen om de
puzzel van de gezinnen te ontwarren.
Een puzzel die uiteindelijk 570 pagina’s dik werd.
Ook uit de naburige gemeenten dienden veel akten te
worden bekeken.
Het valt ook op dat er tot in 1916 gezocht werd.
Hiertoe werden de originele akten uit het
gemeentelijke archief bestudeerd.
De jarenlange ervaring van Léon Verheylewegen
maakt dat zijn nieuw boek opnieuw een uitstekende
kwaliteit vertoont. Kortom, het is een onmisbaar
boek voor wie Sint-Ulriks-Kapelle bestudeert en de
omgeving tussen Asse en Dilbeek.
De lijst met familienamen die in het boek
voorkomen, zowel langs vaderlijke als moederlijke
lijn kan u raadplegen op onze website: http://fv-
dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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Het boek kan besteld worden via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of via 
gewone post (duidelijk uw naam en adres vermelden) naar Gilbert Buyst Snikbergstraat 46 
1700 Dilbeek.
De bestelling is pas definitief na overschrijving van het bedrag van 70,00 euro op het 
rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw, BE69 7510 0154 6178 met vermelding 
“gezinsreconstructies Sint-Ulriks-Kapelle”.
Het kan eveneens bekomen worden tijdens de openingsuren in ons documentatiecentrum en 
tijdens de ledenvergaderingen.
Kostprijs: 60,00 euro  –  Verzendingskosten: 10,00 euro

Nota: Wie vooraf ingetekend heeft op dit boek kan het ophalen tijdens de officiële voorstelling
op de nieuwjaarsvergadering op 11 januari 2017 om 20 uur. (zie ook onder rubriek 
activiteiten)

OVERLEDENEN NEUVILLE

Nabestaanden overledenen Neuville gezocht

In het najaar van 2014 kwam de vergeten Belgische begraafplaats ter sprake op het 
Westhoekoverleg. Deze begraafplaats was ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de 
Chartreuseabdij van Neuville diende als opvangcentrum voor Belgische vluchtelingen. Tot 
kort na de oorlog verbleven meer dan 5000 mensen in de abdij. Meer dan 600 mensen 
overleden er in hoofdzaak door ontberingen van de vlucht, ziekte of hoge leeftijd. De 
begraafplaats raakte in de decennia na de oorlog steeds meer in verval. Dit leidde ertoe dat de 
bovengrondse tekenen van de begraafplaats op het einde van de jaren ’50 van de vorige eeuw 
volledig werden verwijderd. Op vandaag is enkel nog de verhoging in de weide en de stenen 
sokkel van het kruis terug te vinden, waar meer dan 100 jaar geleden de begraafplaats werd 
aangelegd.

Om de herinnering aan deze periode en de overledenen in ere te herstellen ondernam 
Westhoekoverleg met de steun van de Provincie West-Vlaanderen de nodige stappen om op 
zijn minst te zorgen voor een indicatie ter plaatse van de begraafplaats. Hiervoor werden de 
nodige contacten met de gemeente Neuville en de Chartreuseabdij gelegd. In samenspraak 
met de Federale overheid wordt er gestreefd naar een volwaardig eerherstel. Tevens werd de 
lijst van de overledenen van Neuville verder definitief uitgeklaard op basis van de 
gemeentelijke archieven. Bijzondere inspanningen werden hiervoor geleverd door twee 
heemkundigen Aurel Sercu en Joeri Stekelorum. De lijst van de overledenen van de vergeten 
begraafplaats van Neuville kunt u via volgende link raadplegen.
http://www.westhoekoverleg.be/nl/wp-content/uploads/2015/09/lijst-Neuville-voor-
Westhoekoverleg.htm

Het Westhoekoverleg zoekt nabestaanden van mensen die begraven zijn op de Belgische 
begraafplaats Neuville-sous-Montreuil in Frankrijk. Controleer of je zelf familie hebt op het 
Belgisch kerkhof 

Bron: www.westhoekoverleg.be
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ARCHIEF SCHEPENBANKEN ASSE

400 jaar geleden in Asse: Hans van Itterbeke wordt vervolgd wegens diefstal van een kip; 
Aart Robyns procedeert tegen Peter de Brouwer over de betaling van een brouwkuip, Joos 
Blanckaert tegen Adriaan Verlijsen wegens het omhakken van een appelboom, Jan Feyen de 
jonge tegen François Breem over de betaling van zijn loon als paardenknecht, Hans de Vos 
tegen schaapsherder Merten Boussels over de vergoeding van geneeskundige zorgen; …
Het archief van een schepenbank is een prachtig venster op het dagelijks leven in de 
vroegmoderne tijd. Op 3 december werd in het Rijksarchief Leuven de nieuwe inventaris van 
het archief van de schepenbanken van Asse voorgesteld:

TOPS Bert en BUNTINX Willy, Inventaris
van het archief van de schepenbanken van
Asse (1296-1796), Reeks Inventarissen
Rijksarchief te Leuven nr. 71, Publ. 5662,
Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016,
25,00 €.
De inventaris is te koop in de archiefwinkel
van het Algemeen Rijksarchief, in het
Rijksarchief Leuven of via 
publicat@arch.be . Via onze webshop kan je
de inventaris gratis downloaden: 
http://webshop.arch.be/index2.php…
Illustratie: een afgietsel van het zegel van de
schepenbank van Asse (1439)
(RA Brussel/Anderlecht, Klooster van
Jericho (Brussel), 421).

Bron: Rijksarchief van België

SAPPIG NIEUWS IN BUITENLANDSE PERS

Uit: Middelburgsche courant, 24-03-1898
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Uit: De Volksstem, 17-10-1894

Uit: Nieuwe Veendammer courant, 01-09-1896

Bron: www.delpher.nl
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MOOI VERHAAL

Mijn voorvader had een 'vreemde couleur'
Het familieverhaal van Annemieke van der Vegt. 

"Bij het uitzoeken van haar stamboom ontdekt Annemieke van der Vegt dat ze afstamt van een
zwarte jongen die op 5-jarige leeftijd uit West-Afrika is geroofd. Ze pluist zijn levensverhaal 
uit en gaat voor hem terug naar het toenmalige Guinee."
Lees het volledige verhaal op http://www.volkskrant.nl/magazine/mijn-voorvader-had-een-
vreemde-couleur~a4428783/

Bron: www.volkskrant.nl

LEZING “NAPOLEON – EEN BALANS”

Een lezing door Johan Op De Beeck: ‘Napoleon – een balans’.
Donderdag 9 maart om 20u30, in het administratief centrum van Ternat (trouwzaal en 
kantine) – Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.
Korte inhoud: Als kind van de Verlichting stond Napoleon aan de wieg van de moderne 
Europese samenleving. Zeer actuele principes zoals de scheiding van kerk en staat en de 
godsdienstvrijheid zijn door hem ingevoerd. Onder zijn bewind kwam ook de eerste Code 
Civil tot stand, het burgerlijk wetboek dat voor het eerst de gelijkheid, de Egalité, van alle 
mensen voor de wet vastlegde. De Code Napoléon is nog steeds de basis van onze 
hedendaagse rechtsstaat, een monument dat vandaag nog altijd ons leven bepaalt. Zijn 
principes werden later overgenomen door koning Willem I en verder uitgewerkt in de eerste 
Belgische grondwet van 1830. Maar met het andere grote principe van de Franse Revolutie, 
de Vrijheid, ging hij minder drastisch om want van persvrijheid was bijvoorbeeld geen sprake 
meer.
Johan Op de Beeck neemt je mee naar een bewogen periode in de Europese geschiedenis en 
schetst een genuanceerd portret van één van de belangrijkste Europese leiders van de moderne
tijd.

Ingezonden door Jonas DE NEEF, bibliotheek Ternat

INTERESSANTE SITE

In het septembernummer (2016/09) diende ik, onder de titel : VLAMINGEN IN KEULEN 
1588-1650, een lijst in, gepubliceerd door de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Deze lijst 
maakt echter deel uit van een groter geheel. Dit is wat hier volgt.
De site : http://17thcenturyhollanders.pbworks.com/w/page/742573/FrontPage

Klik onderaan de eerste bladzijde, boven de afbeelding : To find the index, click here.
Inhoud : 

Public Figures : enkele aantekeningen over bekende personen (i.v.m Amerika).

Families, Groups, and Individuals : aantekeningen soms met afbeelding uit akten, over 
families, groepen (verenigingen,…) en individuele personen.
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Cor’s Databases : Extracts from various 17th-Century Dutch Records
- Amsterdam : huwelijksbeloftes en dopen
- Keulen : inleiding, 
                 dopen, huwelijken in de Nederlandse Gereformeerde Kerk
                 dopen en huwelijken in de Waalse Gereformeerde Kerk
Utrecht : begravingen
Investeerders in de West Indies Company
Van Rotterdam naar de West Indies en Brazilië
Dopen in Recife Brazilië.

Deze informatie laat ons toe verwanten terug te vinden die, omwille van godsdienstige of 
economische redenen of door verbanning, geëmigreerd waren.

Majelle Martelé

HUWELIJKSCONTRACTEN DOUAI

De site www.morinie.com/CM_AC_Douai.pdf
Archives communales de Douai
Contrats de mariage et ravestissements 

Het is een verzameling van 4282 documenten gaande van het jaar 1228 tot 1494. 
Het betreft vooral huwelijksbeloftes, huwelijken en wederzijdse schenkingen.

Een beetje creativiteit is gewenst : 

nr. 104 Jehans Pantins (Jan Pantin, Panten) … Soufi des Plankes (Sophie des Planques, Sofie 
vander Planken).
nr. 138. li Rengote zou kunnen Ringoet, Reingoudt,… zijn.
nr. 269. Ysabel Le flamenghe : Isabelle de Vlaming … 
nr. 378. Douhem : du Hem.
nr. 421 Ysabiel Wibout : kan Isabelle Wybo zijn. 
nr. 708. Jehan Le Flament et Maroie des Pons : Jan de Vlaming en Marie van der Bruggen, 
Verbrugge … 
nr. 902. du Chemin : van de Weghe… 
nr. 916. Jehanne Le Forte : Johanna de Staercke…
nr. 1893. Jehanne du Mez : Johanna du Wez, Dewez, Druwé, …
nr. 2070. Yzabel Van Zeile : Isabella van Zyl. 
nr. 2077. Jehanna Pamelles : van Pamel … ?
nr. 4235. du Bos : van den Bos, van den Bossche…, du Dam : van Damme, Vandamme,… 

Majella Martelé
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RARITEIT

Akte van overlijden nr 52 op 13 november 1905 in Sint-Katharina-Lombeek.

… dewelke ons verklaard hebben dat zij gisteren den twaalfden november duizend 
negenhonderd en vijf, om één ure namiddag in deze gemeente, omtrent de Muggebeek, 
gevonden hebben eene onbekende ongeborene vrucht van het vrouwelijk geslacht, omringd 
van een fransch dagblad “Le Matin” van Parijs ….

Jos Segers

EEUWIGE PASSANTEN

Op onze kerkhoven, tussen de namen die hier zo diep geworteld zijn als de grond oud is, 
liggen vreemde graven die hier niet lijken thuis te horen. De doden onder hun stenen komen 
vaak van elders en hebben hier een laatste rustplaats gevonden. Deze voorbijgangers zijn 
inmiddels eeuwige passanten geworden. En toch, vaak hebben deze doden hun stempel 
gedrukt op de streek, door wat hen overkwam of door wie zij waren.
Hier hun verhaal.

Een steen verlegd
Achteraan op de begraafplaats van Dilbeek ligt een bijzondere plek.
De overledenen komen uit Rusland, Turkije of Duitsland. Ze heten
Cohen of Fleischacker. De opschriften zijn in het Frans, Jiddisch of
Hebreeuws. Dit is de joodse begraafplaats van Dilbeek. In 1944
kreeg de Israëlitische gemeenschap van Brussel deze plek ter
beschikking om haar doden te begraven. Maar vele van de oude
graven hebben enkel een steen. Het zijn symbolische
herdenkingsplaatsen voor familieleden die de oorlogsterreur niet
overleefden. Ook vandaag nog worden ze herdacht. Dat zie je aan de
keitjes die bezoekers op de grafstenen leggen: een joods gebruik dat
laat zien dat de dode niet vergeten is.
Dilbeek, gemeentelijke begraafplaats, D' Arconatiestraat (joodse
begraafplaats)

Op weg
Toen Anne-Marie Rosenberg in de jaren 1930 stierf, was zij de
eerste woonwagenbewoonster die aan de kerk in Sint-Ulriks-
Kapelle haar laatste rustplaats vond. Sindsdien werd het dorp een
vaste stopplaats om deze gestorven zigeunerkoningin te eren, maar
ook om de andere overleden familieleden er te begraven. Kijk
vooral eens goed naar de graven. Ze zijn vaak erg versierd of
dragen een Bijbelse afbeelding en een tekst van de Goede Herder
die zijn rondtrekkende schapen beschermt.
Sint-Ulriks-Kapelle, Kerkhof Sint-Ulrikskerk, Kerkstraat en
gemeentelijke begraafplaats, Bekkerzeelstraat
(woonwagenbewoners)
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Een beter Lot
In de tweede helft van de 19de eeuw bloeide de industrie langs het kanaal tussen Brussel en 
Charleroi en arbeiders kwamen van einde en verre om er hun brood te verdienen. Verspreid 
over de begraafplaats van Lot hebben deze gastarbeiders een laatste rustplaats gevonden. Zo
ook de Italiaan Ernesto Trentin. Na de Eerste Wereldoorlog kwam hij naar België om in de 
mijnen te werken. Daarna hielp hij om het kanaal Brussel-Charleroi uit te diepen, zodat ook 
grotere schepen het kanaal konden gebruiken. Je vindt zijn graf tussen de oud-strijders op de 
begraafplaats.
Lot, gemeentelijke begraafplaats, Kerkhofstraat (arbeidsmigrant)

Ontspoord
Op de begraafplaats van Ruisbroek liggen
 ze samen ineen omheind perk. Misschien
zaten ze zelfs naast elkaar toen het gebeurde:
de treinbotsing van 18 februari 1899 in Vorst.
Dit verbindt hen voor altijd. “Den
Denderboode” spreekt over 24 doden en 80
gewonden. De slachtoffers waren vooral
scholieren en pendelende werknemers op weg
naar Brussel. Sommige kinderen waren amper
10 jaar oud! De ravage was verschrikkelijk.
Ruisbroek, gemeentelijke begraafplaats,
Groot-Bijgaardenstraat (treinongeval 1899)

Ontdek de route met nog meer begraafplaatsen en verhalen op 
http://ontdekpajotzenne.be/listings/eeuwige-passanten/

Overgenomen uit Pajot Zenne magazine, herfst-winter 2016

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Een hartelijke dank aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes, doodsbrieven
Agnes Longin (Groot-Bijgaarden), Hilda Geers-De Malderé (Dilbeek), Gustaaf Cooreman

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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VINCK en VAN DEN BRIL te BRUSSEGEM

Vraag 17/01-01
Op 16.02.1865 overleed in Brussegem op 79-jarige leeftijd Maria Theresia Vinck als dochter
van Petrus en Elisabeth Van Den Bril. 
Maria Theresia is geboren in Sint Agatha Berchem rond 1786.
Wij zoeken de geboorte- en huwelijksdatum en plaats van haar en van haar ouders met daarbij
de overlijdensdatum- en plaats van haar ouders.
Wij vonden in Sint Agatha Berchem op 10.09.1776 een huwelijk van Petrus Vunckx met 
Elisabeth Van Den Bruel. Mogelijk is dat een schrijfvariant van Vinck x Van Den Bril.
Kunt u ons verder helpen met dit probleem ?
Ingezonden door Hedwig Vertonghen, Heemkring Soetendaelle

NB: verderop bij de antwoorden vind je reeds een mogelijk antwoord op deze vraag.

DOYLE te HALLE

Vraag 17/01-02
Het wordt een moeilijke zoektocht om families terug te vinden van de gesneuvelden van WO 
I en WO II op het CWC van Halle en voor 11 november 2018.

Ik ben op zoek naar de familie Connan Doyle. De broer van de schrijver van Sherlock Holmes
ligt in Halle begraven. Raymond Clement heeft daar een artikel over geschreven in Hallensia. 
Nog altijd geen resultaat!
Ingezonden door Ghislain Stas

VAN ROY te HALLE

Vraag 17/01-03
Mijn naam is Jean Van Roy en ben woonachtig in het Pajottenland maar afkomstig van Halle. 
Eén van de takken in mijn stamboom is de familie Vanderheyden ( familie van mijn moeder 
en gesitueerd rond Halle). 

Het oudste koppel van die tak is : “Guilielmus Vanderheyden” en “Joanna Carels”
· Opgezocht in het Rijksarchief : 
· Zij komen duidelijk voor in de parochieregisters van Halle (index van de dopen) , als ouders 
van Christina, Frans, Judocus, Elisabeth, Egidius (geboorten tussen 1690 en 1701) - er staat er
trouwens nog eentje als Vanderhyden iets verder
· Ik heb ook hun huwelijksakte in Halle ( 19/07/1688 )
· Maar noch van Guilielmus noch van Joanna vind ik de geboorteakten. Gezien de data van 
hun huwelijk en geboorte van de oudste zoon , schat ik dat hun geboortedata zich situeren 
rond de periode 1660 / 1668 . 
· Buiten Halle heb ik vervolgens gezocht in de indexen van de geboorten/dopen van de 
omliggende gemeenten ( Buisingen, Eysingen, Dworp, Lembeek, Pepingen ) à niets te vinden 
…
· Beschikbare gedigitaliseerde info 
o Halle : van 1594 tot 1796
o Dworp : van 1613 tot 1796
o Parochie Eysingen : van 1627 tot 1796
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o Parochie Buisingen ( St Vincentius ) : van 1694 tot 1796
o Parochie Lembeek ( St Veronus ) : van 1770 tot 1811 
· Aangezien dus niet alle parochieregisters volledig zijn ( o.a. Buisingen & Lembeek ) , ben ik
eens gaan horen in Den Ast (Halle) à Peter François (conservator) heeft mij meegedeeld dat 
alle papieren documenten overgemaakt zijn aan het Rijksarchief. Zij hebben dus nog alleen 
exact dezelfde documentatie die wij op internet kunnen terugvinden. Tja … 
Kunnen jullie mij eventueel een hint geven waar en bij wie ik nog terecht kan ? 
Ingezonden door Jean Van Roy

VINCK en VAN DEN BRIL te BRUSSEGEM

Antwoord op vraag 17/01-01

Huwelijk te Sint-Agatha-Berchem 21/07/1816 tussen Vunckx Thérèse ° Sint-Agatha-
Berchem 19/06/1785 dochter van Petrus (overleden ante 21/07/1816) en Vanden Bruel 
Elisabeth (+ post 21/07/1816)
en De Koninck Joannes Baptiste ° Brussegem 15/01/1791 als zoon van Jean en Verelst 
Cecile.
Er zijn ook:
x SAB 10/08/1803 tussen Vinckx Barbe dv ...idem en Michiels ...
x SAB 16/01/1817 tussen Vinckx Marie Catherine en Waterkeijn Jbpt
Waaruit blijkt dat de vader is overleden ante 10/08/1803 en de moeder post 16/01/1817.
In de overlijdensakte van Vunckx Thérèse is vermeld dat zij echtgenote is van De Koninck 
Joannes Baptiste en dus is het wel zij die gehuwd is te Sint-Agatha-Berchem op 21/07/1816.
zie hierbij de link naar de x akte op 21/07/1816 (akte nr. 7)
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6PF3-XF?mode=g&i=22&wc=ST2T-4WG
%3A966984701%2C966993901&cc=1482191
Ingezonden door Léon Verheylewegen

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