
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 2 februari 2015

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.

TENTOONSTELLING KWARTIERSTATEN
NIET VERGETEN: stuur uw kwartierstaat op voor 15 april 2015

Liefst in gedcom-formaat
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MEDEWERKER WORDEN

We verwelkomen personen die zich aangesproken voelen om zelf vrijwilligerswerk te 
verrichten op het vlak van familiegeschiedenis en genealogie.
Wil u een handje toesteken bij het indexeren, scannen of klasseren van rouwbrieven, 
bidprentjes en andere documenten? 
Neem dan vrijblijvend contact op met onze voorzitter André Janssens via diljan@skynet.be of
02/466 44 05 voor verdere informatie omtrent een eventuele medewerking aan FV regio 
Dilbeek vzw.

Op korte termijn zoeken we nu enkele vrijwilligers die willen meewerken aan het 
indexeren van de bevolkingsregisters van Dilbeek.

ACTIVITEITEN

Woensdag 11 februari 2015 te 20 uur - “Landboeken en Ommeloopers”. De heer Ignace 
Van Driessche,  verbonden aan de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen,  zal aan de
hand van voorbeelden verduidelijken wat landboeken zijn, hoe die tot stand kwamen, welke 
informatie erin terug te vinden is, waar de landboeken worden bewaard en welke betekenis die 
hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

Zaterdag 14 maart 2015 - “50ste nationaal congres van Familiekunde Vlaanderen” in het 
teken van de “Belgische oorlogsvluchtelingen naar Nederland en Engeland tijdens de 
Eerste Wereldoorlog”. Dit vindt plaats in het Felix Archief te Antwerpen. 
OPGELET: vergeet niet in te schrijven voor dit congres.
Alle details vind je op www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar.
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Zondag 15 maart 2015 - “Dag van de Familiegeschiedenis”.  U kan die dag met alle vragen 
omtrent familienamen en familiegeschiedenis terecht bij onze gespecialiseerde vrijwilligers 
van Familiekunde Vlaanderen. Dit evenement is GRATIS toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden. Alle details vind je op www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar.
FV regio Dilbeek vzw zal gedurende deze twee dagen aanwezig zijn met een stand.

Woensdag 8 april 2015 te 20 uur  volgt er onder de deskundige leiding van de heer René 
Jammart een “Les Oud Schrift met als thema Notariaat”. Dit wordt zeker en vast een 
leerrijke avond.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 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.

Openingstijden voorjaar 2015

Donderdag 12 februari – zaterdag 28 februari
Donderdag 12 maart – zaterdag 28 maart

Donderdag 9 april – zaterdag 25 april
Donderdag 14 mei gesloten – zaterdag 23 mei

Donderdag 11 juni – zaterdag 27 juni

Juli en augustus is het documentatiecentrum gesloten.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

ERFGOEDDAG 2015 IN DILBEEK

Meet the Curator

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2015 die regionaal in het teken staat van privécollecties, 
organiseert de dienst cultuur en toerisme een bezoek aan een verzameling oude drukken in 
Dilbeek.
De Antwerpse familie Plantin-Moretus is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van 
de boekdrukkunst in de Nederlanden in de 16de eeuw. Vandaag zijn in België de grootste 
openbare collecties met Plantijndrukken het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen en de 
Koninklijke Bibliotheek van België. De belangrijkste verzameling Plantijndrukken in 
particuliere handen bevindt zich dicht bij huis, namelijk bij Cultura Fonds nv te Dilbeek. De 
vennootschap ontstond in 1991 naar aanleiding van de aankoop bij een Brussels antiquaar van
510 boeken die tussen 1555 en 1589 in Antwerpen werden gedrukt door Christoffel Plantijn. 
De Cultura Fonds-bibliotheek bevat voornamelijk 16de-eeuwse drukken uit de Zuidelijke 
Nederlanden (ca. 1.000 titels in ca. 800 banden). De collectie bestrijkt uitingen van 
humanisme en posthumanisme in de periode 1450-1650.
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Verder krijgen de productie van andere drukkers en het werk van geleerden met een 
internationale reputatie aandacht. Ook bijzondere boekbanden of interessante herkomsten 
worden verzameld. De collectie probeert complementair te zijn aan bestaande Belgische 
verzamelingen.
Conservator Aagje Van Cauwelaert gunt ons een blik achter de schermen.

Wanneer: vrij 27/02/15 om 16:30 vrij 27/03/15 om 14:30 

Waar: De Eik nv , Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek

Prijs: Gratis 

Reserveren: cultuur@dilbeek.be

Bron: www.uitinvlaanderen.be/agenda/

ENKEL TICKETJE NAAR CANADA

Als er tegenwoordig debatten zijn over migratie, dan gaat het meestal om migratie naar België
en niet omgekeerd. Dat was heel anders in de negentiende eeuw: 

Een Belgisch emigratiebeleid

In het midden van de negentiende eeuw was Vlaanderen een arme, overbevolkte regio met 
weinig toekomstperspectieven. Van landbouw viel er nauwelijks te leven, de huisnijverheid 
was in elkaar gestort en in de steden krioelde het van mensen die tevergeefs werk zochten in 
de textielindustrie. Wie kon en durfde, vertrok – naar Frankrijk, naar de Verenigde Staten, of 
naar elders. Maar ook emigreren kostte geld, geld dat de meerderheid van de bevolking niet 
had. Sommigen, zoals de West-Vlaamse Leon Cool in Canada, vroegen zich af waarom de 
Belgische staat zijn onderdanen niet te hulp kwam. Een actief emigratiebeleid, was dat geen 
oplossing voor alle problemen?

In Canada waren er alvast mogelijkheden voor Belgische landverhuizers, zo bezwoer Leon 
Cool in het najaar van 1862 in een brief aan de Brugse bisschop Jean-Baptiste Malou. Cool 
was afkomstig uit Koekelare en gemigreerd naar Montréal, waar hij aan de slag was als 
hovenier. Ondanks de afstand was hij zijn vaderland niet vergeten: in de Spectactor of London
had hij gelezen over de miserabele toestand van de Vlaamse boerenbevolking. Enkel de 
landverhuizing kon zijn ongelukkige landgenoten redden! De reis was doodeenvoudig: de 
steamer deed er vanuit Liverpool slechts tien dagen over. Potentiële landverhuizers moesten 
er enkel voor zorgen op tijd te komen, liefst voor midden juni, zodat ze nog wat konden 
zaaien en planten. O ja, en wellicht was het ook beter dat de Belgische overheid hen een 
startbedrag van vijftig dollar meegaf, zodat de mensen zich bij hun aankomst van de 
noodzakelijke levensmiddelen konden voorzien.

Lees het volledige artikel op http://cultuurgeschiedenis.be/enkel-ticketje-naar-canada/

Bron: www.cultuurgeschiedenis.be
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CONSCRITS VAN NAPOLEON

In dienst van Napoleon

Enkele jaren na de Franse Revolutie (1794) veroverde Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden.
Frankrijk annexeerde de veroverde gebieden en onze voorouders werden Frans staatsburger. 
Net als in Frankrijk, werd het geannexeerde gebied ingedeeld in departementen, 
arrondissementen en kantons. Schepenbanken en geschreven en ongeschreven regionaal recht 
werden vervangen door een Franse bestuursvorm, tribunalen en wetten eveneens.
Het Nederlands werd afgeschaft als bestuurlijke taal en voortaan was de militaire legerdienst 
een algemene en persoonlijke plicht voor alle Franse mannelijke burgers. De militaire 
verplichtingen vingen aan op 1 vendémiaire (22 september) volgend op hun 20ste verjaardag 
en eindigden op 1 vendémiaire na hun 25ste verjaardag. 
De wet van 17 april 1799 (28 germinal an VIII) aanvaardde dat de ‘conscrits‘ (= ingeschreven
op de militielijst) van te voren bijeenkwamen om vrijwilligers te kiezen, of om onder elkaar te
loten teneinde het contingent bij te passen.
Later, vanaf 18 mei 1802 (28 floréal an X), werd de plaatsvervanging een onbetwistbaar recht.
De ‘remplaçants’ maakten 15 tot 20 % uit van de opgeroepenen. Plaatsvervanging maakte een
notariële akte noodzakelijk maar er bestond ook een verzekering die men kon afsluiten.
Sommige gemeenten betaalden zelf een afkoopsom voor een ‘ ingelotene ‘ van hun gemeente.

Voorbeeld van een 'conscrits' lijst (1)

Op onze website vind u de bewerkingen, opgemaakt door Léon Verheylewegen, van deze 
militielijsten van het 'canton Anderlecht' – Departement van de Dijle.
De eerste betreft de 'Conscrits an 7' (jaar VII 22 sept 1798 – sep 1799).
De lijst bevat naast de namen van de “conscrits”, de naam van de vader en de moeder, de 
geboortedatum en het beroep.

Hierna volgt de alfabetische lijst van de ingeschrevenen per gemeente

Commune d'Anderlecht
ANDRIESSENS Pierre MONTIGNY Jean Benoît
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BAETENS Pierre PALSTERMANS Guillaume
BOGAERT Egide PORTAEL Guido
DE BRAECKELAER Albert ROSSEL David
DEHASELEER Jean Baptiste SAEREMANS Henri
DEKETEL Guillaume SCHAMPS Egide
DESCHUYTENEER Jean François SERMON Philippe
DEVUYST Jean Baptiste SPELTINX Antoine
DRAPS Guillaume VANDENPLASCHE Josse
HALLEMANS Jacques VANDENPLASSCHE Charles
HUYGENS (Huygh) Philippe VANDERSTRAETEN Fraçois 
LEEUWAERT Gerard VANDIEST Pierre
LUPPENS Jean Baptiste VERHEYLEWEGEN Pierre
MEERSMAN Pierre VERHEYLEWEGEN Nicolas
MISPETER (Mespelaer) Jean baptiste VIERENDEELS Jean
MOERENHOUT François

Commune de Bodeghem (Sint-Martens-Bodegem)
DECNOP Jean Baptiste NIELS Henri
DEKEMPENEER Jean Baptiste RAMPELBERG Jean
DEMESMAECKER Pierre TIELEMANS Henri
GUERICKX Pierre VANDERVELDE Jean Baptiste
MARISSENS Antoine VANDERVELDE Jean

Commune de Dilbeeck
BEECKMANS Corneille VANDENBOSSCHE François
COENRAETS Jean Joseph  VANDERHEYDEN Jean Joseph
CRABBÉ Josse VANDERSTOCK Louis
DEMESMAECKER Jean Françcois VERASSELT Pierre Joseph
MERTENS Antoine VERHEYDEN Constantin
PATERNOSTER Nicolas VIERENDELLS Josse

Commune de Grand-Bigard (Groot-Bijgaarden)
DERENS Jacques Corneille VANDENHAUTEN Jean Joseph
LONGIN Guillaume WARMOES Jean Baptiste
VAN LAETHEM Pierre

Commune d'Itterbeeck
BANDEWYNES Pierre Albert PANNIJS Nicolas
DE BRECKER Paul SWAELENS Pierre
GEERTS Jean WOUTERS Pierre

Comunne de Vlesenbeeck (Vlezenbeek)
AGNEESSENS Jacques HUYGH Antoine
CORNELIS Lambert LISSE Lambert
DE VOGEL Jacques SCHOUKENS Maximilien
DEGREEF Egide VAN CUTSEM François
DEWIN Jacques VANDERELST Jean Baptiste
DEWINTER Pierre VANDERSMISSEN Josse François
HAMELRIJCK Jean François WALRAEVENS Pierre François
HUYGENS Jean WATERKEYN Hnery François
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Commune de Wambeeck
BORREMANS Pierre EVENEPOEL Guillaume
CORTVRIENDT Pierre PICRON Martin
DENAEIJER Josse TIMMERMANS Egide
DEPYPER Pierre VANDERBORGHT Charles
DESTRYCKER Pierre VANDERGUCHT Egide
DEWAEL Antoine Joseph VANMEYNSBRUGGE Pierre
DOMS Jean WILLEMS Jean François

Verder bevat de bewerking ook de namen uit de gemeenten Berchem (Sint-Agatha-Berchem), 
Jette, Laeken en Molenbeeck (Sint-Jans-Molenbeek) die ook deel uit maakten van het 'canton 
Anderlecht'
De volledige bewerking kan u inkijken op
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/ledeninbreng.html

Op onze website vindt u ook een tweede bewerking, deze betreft de 'Liste général des 
conscrits de l'an 13' (jaar XIII 23 sept 1804 – sept 1805)

CORNELIS Jean Baptiste (Dilbeek) SARENS Pierre Jean (Dilbeek)
DE KEUSTER Tobie (Itterbeek) SCHOLIERS Nicolas (Dilbeek)
DE KEUSTER Jean (Itterbeek) SCHOUKENS Jacques (Itterbeek)
DE KNOP Philippe (Dilbeek) VAN ROY Adrien
DE MAN Jean (Itterbeek) dit Vandroogenbroeck (Itterbeek)
DE MESMAECKER Antoine (Dilbeek) VANCAMPENHOUT Josse (Dilbeek)
DE NEEF Josse (Dilbeek) VANDERGUCHT Philippe (Dilbeek)
GOOSSENS Corneille (Itterbeek) VANDERSMISSEN Jacques (Dilbeek)
MAES Pierre (Dilbeek) VANLAER Pierre (Itterbeek)
NEGHEM Richard (Itterbeek) VANLINTHOUT Daniel (Itterbeek)
PANNY Paul (Itterbeek) VANLINTHOUT  Jean Bapt. (Dilbeek)

Verder bevat de bewerking ook de namen uit de andere gemeenten behorende tot het kanton 
Anderlecht. De volledige bewerking kan u inkijken op:
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/ledeninbreng.html

(1) Bron:www.stamboomforum.nl

Bron: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/

SPECIALE VONDST  – DE DECKER

Tijdens een opzoeking naar een familietak in Duinkerke stoot ik toevallig op volgend detail. 
Het kan misschien iemand op een moeilijk traceerbaar spoor brengen.

16.10.1755  te Leffrinckoucke (Duinkerke - Frankrijk)
Geboorte van Pierre Jean Francois Dedecker, zoon van Pierre (ex “Grand Bygard”) en 
Marie Thérèse Tailleur (ex Campagne-lez-Boulonnois). Peter is Sylvestre Devos, meter is 
Francoise Soetemont.

Aan de hand van de publicatie van onze afdeling ‘Haardtellingen in 1747 te Groot-
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Bijgaarden’ vind ik inderdaad een familie Dedecker : Machiel De Decker en zijn vrouw Anna 
Vande Velde ‘arm wort geassisteert’. Deze mensen hadden één kind boven de 14 jaeren. 
Verder onderzoek moet natuurlijk uitwijzen of het om dezelfde familie Dedecker zou gaan.

Ingezonden door Jan Erkelbout

SPECIALE VONDST  –  LASSEN

In december jongstleden tijdens ons bezoek aan de Chileense familie deed ik volgende vondst
 
“Tijdens de zeeslag in Iquique y punta   gruesa op 21 mei 1879
tussen Chili en Peru werd het Chileens schip “Esmeralda” gekelderd,
de kapitein van het Chileens schip Arthur Prat werd een nationale volksheld.
In het plaatselijk museum van Iquique wordt hieraan herinnerd
Er is o.a. een tabel met de gesneuvelden waaronder het merendeel Chilenen zijn maar toch is 
er één “Belga” bij namelijk: Lassen John die “marinero” was
 
Dus voor de familie Lassen misschien een verloren schaap terug gevonden!

Ingezonden door Roland Vermeiren

DUBBELE MOORD TE DILBEEK

Uit de pers anno 1850

“Den eersten augustus 1850. 
De genaemden Lambert Ernst, Praet, Schelfhout, van der Borght en Karel Claes, worden te 
Brussel ter dood veroordeeld als daders der dubbele moord op de echtgenooten Desmeth, te 
Dilbeek, de huisvrouw Praet, als medeplichtige, tot acht jaren dwangarbeid, de tentoonstelling
en vyf jaren beschikking der policie.”

Bron: “Wegwyzer der Stad Gent en Provinciale Almanach van Oost-Vlaanderen”, jaar 1851, blz. 466

 L instruction de l effroyable affaire de Dilbeek aura été terminée dans l espace de moins d un 
mois grâce à l activité des magistrats in structeurs C est pendant la nuit du 18 au 19 avril que 
le crime fut commis par quatre individus et dès le lendemain la justice était sur leurs traces C 
est d abord le nommé Lambert Ernst dit Bon qui a pour ainsi dire vieilli dans les prisons car il 
a subi coup sur coup des condamnations criminelles et correctionnelles Ce forçat libéré 
dangereux sous tous les rapports logeait en dernier lieu chez un nommé Praet dans le quartier 
nommé le Coin du Diable et ce même Praet fut un de ses complices à Dilbeek Les deux autres
sont Vanderborgt demeurant à Koekelberg et Schelfthout qui de même que Ernst se trouvait 
en état de vagabondage a ce qu il parait Dans le crime commis par ces quatre malfaiteurs c est
à Ernst qu on attribue le rôle principal c est lui qui aurait porté les coups de hache aux époux 
Desmeth et ses trois complices soutiennent n avoir pris part qu au vol En se rendant dans la 
demeure des victimes ils ne croyaient commettre qu un vol sans recourir à l assassinat Cinq 
ou six autres individus sont encore impliqués dans cette afl aire comme receleurs ou 
autrement et parmi eux se trouvent les époux Ch Claes demeurant rue de Bamsfort au 
faubourg de Flandre chez lesquels on découvrit les premiers indices qui devaient presque 
immédiatement livrer les coupables a la justice.
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Bron: “Moniteur Belge, Journal Officiel”, 16 mai 1850, blz 1175

La justice a recueilli les renseignements les plus importants sur le double assassinat de 
Dilbeek Tout porte à croire que les trois auteurs principaux du crime sont au nombre des 
individus arrêtés L un a son domicile à Molenbeék Saint Jean l autre à Koekelberg et le 
troisième sur lequel on a trouvé des pièces de 5 fr neutres au millésime de 1849 telles qu elles 
ont été désigrîées enfin par l une des victimes est de son propre aveu en état de vagabondage 
et dit avoir couché dans un fossé pendant la nuitdu crime Celui de Koekelbcrg chez lequel on 
a saisi la viande de porc a passé cette même nuit dehors d après la déclaration de sa femme C 
est au moment où elle allait accoucher que cette dernière en fit l aveu aux agents chargésde la 
surveiller on a dû la transporter ensuite à l hospice de la Maternité Les charges les plus graves
pèsent aussi sur un des trois individus qui habitent le faubourg de Flandres rue de Ransfort Il a
été poursuivi en 1848 pour vol commis dans cette même commune de Dilbeék En somme une
quinzaine d individus plus mal famés les uns que les autres sont sous les Verroux Presque tous
appartiennent aux communes environnantes de Wambeek et Liedekerke et semblent 
appartenir à une vaste association de malfaiteurs auxquels on impute déjà des vols nombreux 
M le docteur Joly médecin légiste a procédé à l autopsie du cadavre de la femme Desmeth 
Avant hier mercredi l inhumation de cette victime s est faite au cimetière de l église de 
Dilbeék au milieu de toute une population en pleurs Pendant cette triste et pénible cérémonie 
Josse Desmeth était in extremis La dernière pensée que ce malheureux a exprimé dans sa 
résignation vraiment évangélique ç a été une parole de pardon pour ses as sassms.

On est encore à la recherche d un malfaiteur presque aussi compromis que les trois principaux
acteurs de cet horrible drame Avant hier deux sacs remplis des effets qui ont été Volés chez les
époux Desmeth ont été conduits au greffe correctionnel de cette ville comme pièces de 
conviction 

Bron: Moniteur Belge, Journal Officiel”, 26 avril 1850, blz. 1016

MILITAIRE STAMBOEKEN

Zoeken in Militaire Samboeken
Via volgende link http://zoekakten.nl/zoekmil.php kan u op de website van zoekakten.nl 
zoeken in de Militaire Stamboeken.
Voor meer informatie over Stamboeken zie:
- Overzicht stamboeken en andere bronnen betreffende militairen 1795-1950
- Garnizoensplaatsen op regiment / compagnie (1752 t/m 1795); met dank aan Jan K.
- Dossiers Belgische leger

Manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie:

Provincie Onderdeel
West-Vlaanderen (Flandre-Occidentale) 6e Afdeling Infanterie

16e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee

Oost-Vlaanderen (Flandre-Oriëntale) 6e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee 

Antwerpen (Anvers) 15e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee
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Vlaams-Brabant (Brabant Flamand) 1e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee 

Limburg (Limbourg) 14e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee 

Henegouwen (Hainaut) 3e Afdeling Infanterie
4e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee

Waals-Brabant (Brabant Wallon) 1e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee 

Namen (Namur) 12e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee 

Luik (Liège/Lüttich) 11e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee 

Luxemburg (Luxembourg) 12e Afdeling Infanterie
Korps Marechaussee 

Voorbeeld uit Stamboek 307: 1e Afd. Infanterie (1814-1818)

Bron: www.zoekakten.nl

SCHEPENARCHIEF DILBEEK 1455-1578

Schepenarchief Dilbeek 1455-1578
René Maurice Jammart

Nieuwe uitgave: 123 jaar geschiedenis van Dilbeek tussen 1455 en 1578

Het oudste schepenregister van Dilbeek begint in het jaar 1455 en eindigt in 1578. Het omvat 
1124 pagina’s. 
Het geeft ons een brede kijk op het reilen en zeilen in deze heerlijkheid die in die tijd 
behoorde tot de Abdij van Dielegem.
Voor de heemkundigen en belanghebbenden is het een onschatbare bron betreffende de 
gebruikte namen, familieverbanden en plaatsbepalingen van meer dan 550 jaar geleden en de 
evolutie door de jaren heen.
Van iedere akte wordt een korte omschrijving gegeven met vermelding van alle nuttige 
inlichtingen.
Met een afzonderlijke index: 
1-alfabetische index op voor- en familienamen - op plaatsnamen en instellingen - op de 
aliassen, en of genoemd, geheten, dictus - op beroep, functie en of titel en met weergave folio 
met datum
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Twee uitvoeringen zijn beschikbaar:
1-Formaat 24x17 cm, binnen 100 gram wit gelamineerd blinkend, gelijmd, geplastificeerde 
blinkende cover 230 gram, ingebonden kaft rondom, 297 pagina’s. Prijs: 25 Euro + 
verzendkosten voor België 5 Euro.

2-Luxe formaat in blauw imitatie leder met goudopdruk. Prijs 39 Euro + verzendkosten voor 
België 5 Euro

Storting op rekeningnummer van R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, 
vermelding :  « Dilbeek 1455 »
Kan ook afgehaald worden na afspraak : R. Jammart, 0496 12 59 46, Meiboom 73 à 1500 
Halle

PHILIPPUS JOSEPHUS LEMMENS

Deirlyck veromgeluckt te Dilbeek 4 november 1782

In de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek bevindt zich een grafsteen met een inscriptie die tot de
verbeelding spreekt en uitnodigt tot het ontrafelen van dit mysterie. 

Arduin 58 cm x 58 cm, inscriptie:
D:  O:  M:/HIER  LEYT  BEGRAVEN/PHILIP:IOSP:  LEMMENS/VAN  BRUSSEL/DIE
DEIRLYCK  VEROMGE:/:LUCKT  IS/DEN  4  9BER  1782/OUT  31  IAEREN/IO
MAENDEN/BIDT VOOR DE ZIELE

Ongevallen zijn per definitie domme voorvallen, meestal veroorzaakt door onachtzaamheid.
De manier waarop Martinus Van den Driesch het geweer aan Lemmens overhandigde getuigt
alleszins van weinig verstand. In dit geval echter ligt de grote fout bij het slachtoffer zelf.
Achteraf  is  het  uiteraard  zeer  gemakkelijk  om  te  zeggen  hoe  het  ongeval  had  kunnen
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vermeden worden. Maar gedane zaken hebben geen keer. Toen Van den Driesch het geweer
met de loop naar het slachtoffer gericht overhandigde, had deze moeten zeggen dit niet op die
manier te doen. De twijg die er voor zorgde dat de haan werd overgehaald was enkel de
tussenschakel om het noodlot te voltrekken.

De voorname Philippus Josephus Lemmens werd geboren te Brussel Sint-Gorikparochie op 9
januari 1751, als zoon van Anthonius en Albertina Craps, (doopheffers: Philippus Josephus
Lemmens – Catharina Creemers), Maandag 4 november 1782 omstreeks 10 uur s’ morgens
begeeft hij zich samen met Joannes Baudewijns, Martinus Van den Driesch en Franciscus Van
Buggenhout  vanuit  Berchem  naar  Dilbeek  voor  een  jachtpartij.  Omstreeks  2  uur  in  de
namiddag komen ze aan bij een bosje dat eigendom is van Guiliam Lossin gelegen onder
Dilbeek. De wijk Hongersveld is nog een uitgestrekt afwisselend open en bosrijk gebied. Ze
willen er over een gracht springen.  Wanneer Lemmens de gracht overgespringt en naar  zijn
geweer vraagt dat hij aan de andere kant heeft laten liggen loopt het mis. Van den Driesch
reikt het geweer aan met de loop naar Lemmens, die de loop met gestrekte arm aanneemt.
Lemmens roept nog  “ick hebbe het vast laet het gaen”. Ze slaan geen acht op de haan die
opgespannen staat en een twijg raakt. Wanneer de twijg de haan verlaat weerklinkt een schot.
Dodelijk getroffen in de rechterzijde van zijn borstkas onder de arm valt Lemmens neer. Op
het vlakbij  gelegen Hof te Hongersveld loopt het 10-jarig zoontje van pachter en schepen
Engelbertus Verheijden naar zijn vader en roept “vader vader compt met de geweijde keersse
daer sterft imandt, daer is imandt om verre geschoten”. Verheijden loopt naar het bosje en
ziet  er  Lemmens jammerend liggen. Geholpen door anderen draagt hij  Lemmens naar het
pachthof. De Pastoor van Groot-Bijgaarden werd er bijgehaald en neemt hem de biecht af en
geeft de Heilige Rechten, waarna Lemmens kort hierop overlijdt. De leenmannen verlenen
schriftelijk  toelating  hem in gewijde  grond te  begraven.  Volgende dag 5 november  komt
dokter J. J. Thomas de lijkschouwing verrichten. Hij constateert rechtsboven in de borst dat
een  long  en  de  bloedvaten  gekwetst  zijn  en  dat  een  onstelpbare  bloeding  de  dood heeft
veroorzaakt. Lemmens is dus eigenlijk doodgebloed.

In de parochieregisters van Dilbeek lezen we:

1782,  Die  quarta  novembris  circa  quartam  pomeridianam  in  venatione  obiit  Dominus
Philippus  Josephus  Lemmens  bruxellensis  filius  legitimus  Antonii  et  Albertina  Craps.
innuptus etatis vero 32 annorum. sepultus in templo.

Vrij  vertaald: 1782, 4 november omstreeks 4 uur namiddag bij  een jachtongeval overleed
Dominus Philippus Josephus Lemmens uit Brussel wettige zoon van Antonius en Albertina
Craps. ongehuwd ongeveer 32 jaar. begraven in de kerk.

Samen  met  de  processtukken  vormen  de  informatien  preparatior de  meest  aangewezen
bronnen uit  de schepenbank om o.m. de toenmalige mentaliteit  en het dagelijkse leven te
kennen. In het archief van de schepenbank van Dilbeek hebben we documenten gevonden die
de  omstandigheden  van  dit  tragisch  voorval  uitvoerig  uit  de  doeken  doen.  We geven  de
integrale tekst van deze documenten. Waar nodig trachten we een verklaring te vinden voor
woorden die in onbruik zijn geraakt.

4 november 1782 Informatien preparatoir genomen binnen de parochie van Dilbeke op den 5
november 1782 over het ongeluck voorgevallen aen den persoon van sieur
Philippus Josephus Lemmens jonckman ende innegesetenen der stadt Brussel
op den 4 november 1782.
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5 november 1782 Informatien preparatoir genomen binnen de parochie van Dilbeke ten huijse
van Engelbertus Verheijden pachter ende gewesenen schepene deser parochie
van Dilbeke etsa ten versoecke van den Heere P A Lindemans meijer ende
stadthouder van desen leenhove van Itterbeke ende Dilbeke over den voorval
voorgevallen  aen  den  persoon  van  sieur  Philippus  Josephus  Lemmens
jonghman ende innegesetenen der stadt Brussel op den vierden deser maendt
november 1782.

Op heden desen 5 november 1782 hebben wij ondergeschreve schepenen ende leenmannen verhoort Engelbertus
Verheijden pachter etsa oudt ontrent de 56 jaeren hem houdende voor gedaeght etsa den welcken ons heeft
verclaert dat op den 4en november 1782 ontrent 2 uren ofte daer ontrent naer noen op den voors. 4en november
op het geroep van sijn soontien oudt io jaeren roepende vader vader compt met de geweijde keersse daer sterft
imandt, daer is imandt om verre geschoten,  waerop hij deponent seffens is geloopen naer het boschken van
Guiliam Lossin, alwaer hij heeft vinden liggen sekeren jonghman hem deponent ontbekent, siende dat den selven
jonghman doorschoten was van den rechten cant onder den arm lammenterende, dat alnoch ten selven tijde bij
den voors: persoon alnoch waeren twee a drij persoonen soo hij deponent vermeijnt te sijn geweest van het
geselschap van den voors: doorschoten persoon, als wanneer hij deponent de goetheijdt heeft gehadt beneffens
andere persoonen den selven doorschoten persoon in sijn huys te brenghen, alwaer hij te vorents sijne bichte
gesproken hebbende in het boschken, in de camer des deponents heeft ontfanghen sijne H: Rechten, de welcke
nauwelijckx hem gegeven sijnde is aldaer gestorven, verclaerende voorts gehoort te hebben van sekeren persoon
alsdan van sijn geselschap sijnde van den voors. persoon, dat het fusiecq ofte busse sijnde overgegeven, ende aen
hem gegeven  houdende  sijnde  sijn  fusiecq  met  de  tromp naer  hem  waerts  ende  de  selve  trompe  gepackt
hebbende, ende houdende den haen van de selve busse sijnde gespannen bij ongeluck de (klincke?) hebbende
gepackt aen seker willige stockxken, de selve busse is afgegaen: verclaerende niet voorders te connen deponeren
ende naer voorlesinghe heeft dese onderteeckent

E.B. Verheijden

Eodem die is gecompareert Joannes Baudewijns jonghman oudt twintigh jaeren gebortigh der parochie van Sinte
Agatha Berchem gedaeght per G: Wellemans leenvinder van desen leenhove van Itterbeke ende Dilbeke ende
van ons  leenmannen ondervraeght,  tuijght  ende  verclaert  hij  deponent  waerachtigh  te  wesen,  dat  op den  4
november 1782 sijnde ontrent twee uren naer noen hij deponent sijnde uytgegaen van ontrent 10 uren smorgens
van  Berchem  naer  Dilbeke  beneffens  sekeren  Sr.  Lemmens,  Martinus  Van  den  Driesch  ende  Francis  Van
Buggenhout ider versien van een fusiecq, als=wanneer sij t’samen ontrent  2 uren van den selven naer noen
gecomen sijn tot in het boschken van Guiliam Lossin gelegen onder dese parochie van Dilbeke ende aldaer
eenen gracht  liggende in  het  selve  boschken overgesprongen sijnde,  dito  sieur  Lemmens  den selven gracht
overgesprongen sijnde, heeft gevraeght sijn fusiecq het welcke van den cant alwaer hij overgesprongen was, was
liggende, het welcke door sekeren jonghman hier bovengenoemt is overgegeven, sijnde de trompe als dan naer
den cant  van het  lijf  van dito Lemmens,  als  wanneer dito Lemmens het  selve fusiecq met de trompe naer
hemwaerts hebbende geroepen op dito Van den Driesch seggende ick hebbe het vast laet het gaen, dat den voors:
jongelinck het selve laetende gaen bij ongeluck den haen gespannen sijnde ende de klincke gepackt hebben aen
seker willigh stockxhutjenken gemeijnelijck genoemt een huijtien, de selve busse is daer door afgelost, sijnde als
dan door het voors ongeluck door schoten de rechte  sijnde zeijde beneffens de borste onder den arm, dat de
selven daer van seffens ter aerde al lammenterende als dan doodt ter aerde is gevallen, sijnde den selven als dan
gebrocht in het pachthof van Engelbertus Verheijden, ter assistentie van dito Verheijden ende andere van des
deponents geselschap, hebben dito Lemmens naer sijnen ontfanghen scheut, gesproken (bij) het voorschreven
boschken van Guiliam Lossin sijne bichte aen den Eerw Heere confessor van Grooten Beijgaerden, ende daer
naer ontfanghen hebben sijne H Rechten van den voors: Heere confessor corts, daer naer is overleden in het
voors: pachthof van Engelbertus Verheijden.
Gevende voor redenen van wetenschap degene resulterende uijt dese sijne voorschreve sijne depositie het selve
alsoo  gesien  te  hebben  ende  haer  voorlesinghe  heeft  daer  bij  gepersisteert  ende  geteeckent  ://:  Joannes
Baudewijns

Rolle van officie gehouden

F Lindemans voor den Heere Meijer ende stadthouder versoeckt naer gedaene visitatie gedaen over den persoon
van sieur Philuppus Josephus Lemmens jonghman innegesetenen der stadt Brussel vermits het ongeluck aen den
selven  voorgevallen  op  den  4  november  1782 de  permissie  van  het  selve  lichaem  te  doen  begraeven  ter
geweijder aerde ingevolghe de voors: informatien gehouden voor leenmannen van desen leenhoven van Itterbeke
ende Dilbeke.
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Leenmannen accorderen de permissie alhier versocht

Lijkschouwing 

Ick onderges licentiaet in de medecynen ende geadmitteerden chirusyn van syne Rdi ende hr. M ten versoecke
van den heere P:A: Lindemans meyer ende stadhouder van Dilbeke ett: mij getransporteert te hebben ten huyse
van sekeren pachter … Verheijen innegesetenen van Dilbeke, om te aenschouwen ende te visiteren het doodt
lighaem van sekere sr. Philippus Lemmens innegesetenen borger der stadt Brussel, aen het welcke ondervonden
hebben het voors lighaem door eenen scheut van een geweer door schoten syn geweest apparentelyck volgens
declaratien bij ongeluck aen syn selve soude gedaen hebben, ende vervolgens de naeste oorsaecke des doodts is
geweest, vermits den selven scheut aen den voors Lemmens is gebraght geweest onder syn rechte borste waer
door de lobulus dexter, pulmonis en de tegu merta, item de vasa sanguinca syn gequest geweest vervolgens de
onstelbaere hemorhagie de doodt veroorsaeckt heeft in signum veritatis hebbe het selve onderteekent hac 5tâ
9bris 1700 octagesima secunda J: J: Thomas ML: 1782.

Verklarend woordgebruik

Deirlyck: jammerlijk, bedroevend
lammenteren: jammeren, weeklagen
fusiecq ofte busse: geweer
tromp: loop
willigh stockxhutjenken, huijtien: in Dilbeek uitgesproken als usch. Een uschkant is een berm
of gracht waar (wilgen)takken of stokken wild hout staan. Denken we bv. aan hutsepot. In
Dilbeek ook uitgesproken als uschepot, een samenraapsel van allerlei soorten groenten.
leenvinder: ambtenaar bij een leenhof, een beetje vergelijkbaar met de latere veldwachter.
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Boven: omgeving en plaats van ongeval volgens Kaart van Ferraris 1777.
1. Plaats van ongeval
2. Hof te Hongersveld Engelbertus Verheijden
3. Guiliam Lossin (Longin)
Onder: huidige toestand plaats van ongeval aan de Smissenboswaterloop.

Bronnen

Parochieregisters van Dilbeek.
Parochieregisters van Brussel Sint-Gorikparochie.
Rijksarchief Leuven. Schepenbank van Dilbeek. Informatien preparatief 4189, folia 322 tot en
met 325b.
D’HOE ERWIN, Grafstenen in de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek, ESB 2010 blzn. 365-381.
belgica.kbr.be: Kaart van Ferraris, kadasterkaart Vandermaelen.
maps.google.be

Erwin Octaaf D’hoe

HUWELIJKSDISPENSATIES IN BRABANT

Tijdens een van mijn zoektochten in de afdeling kostbare manuscripten van de Koninklijke 
Bibliotheek (Albertine), trof ik toevallig een register aan met enkel en alleen de aanduiding 
“Huwelijksdispentaties in Brabant” zonder enige andere vermelding. Bij nazicht bleek het om 
een register te gaan uit eind 18e eeuw. Dit register omvat meer dan 1 000 
huwelijksdispensaties met een schematische vermelding van afstamming (zie voorbeeld) van 
3 tot 6 generaties, die ons dan ook 1000den verschillende familienamen en verbanden 
opleveren.

Vanaf 1750, 6 generaties t'Serstevens die dan trouwt met Elisabeth Verheijleweghe 
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 Een bijzonder waardevol register voor ons genealogen en heemkundigen, die in vele gevallen
van begin 1700 nog 3 tot 6 generaties zullen kunnen opklimmen. Ik hoop volgend jaar deze 
gegevens in een publicatie te gieten en te voorzien van een index op familienamen en plaatsen
(indien vermeld).

René Maurice Jammart

UIT DE OUDE DOOS

Meisjesschool Itterbeek – 1916
Hulde en dank aan Amerika voor voedselhulp

7de van rechts op bovenste rij is
Anna Joanna CASSEMAN (° Itterbeek, 09/10/1904 – + 13/03/1981)

(foto: collectie Gilbert Buyst)

Wie iemand herkent op de foto mag dit altijd laten weten.

OPENDEURDAG STADSARCHIEF HALLE

Opendeurdag den AST
Zondag 1 maart 2015

Zondag 1 maart van 13u tot 18u opent den AST voor de eerste keer haar deuren! Kom zeker 
een kijkje nemen in deze gerestaureerde mouterij want er valt namelijk heel wat te ontdekken.
Bovendien is alles gratis! 

Bezoek het splinternieuw streekmuseum met de expo ‘Halle, Heilig & Duivels’. 
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Ontdek mouterij van Roye en zijn moutproces tijdens een interactief 
belevingsparcours in een authentiek kader waar de geschiedenis tot leven komt. 
Uitzonderlijk zal heel het gebouw te bezoeken zijn, inclusief de archiefdepots! Een 
unieke kans voor een kijkje achter de schermen. Bijkomstig zal Familiekunde 
Vlaanderen afdeling Dilbeek paraat staan om al je stamboomvragen te beantwoorden.
Verwen je smaakpapillen en geniet van een hapje en drankje op de toeristische 
streekproductenmarkt.
Tenslotte zal de Koninklijk Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle meer uitleg 
geven over hun opzoekingen rond WOI.

Noteer de datum dus al goed in je agenda: zondag 1 maart van 13u tot 18u.
Adres: den AST, Meiboom 16, 1500 Halle.
www.denasthalle.be

TERUGBLIK

Ledenvergadering van 15 januari 2015 met als thema “ Heraldiek – Je voorouders 
voerden een wapenschild”

Onder zeer grote belangstelling van een aandachtig publiek bracht de heer Dirk AMEYE, lid 
van het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen, een bijna drie uur durende 
uiteenzetting over het ontstaan, de evolutie, de praktijk van de wapenkunde en de huidige 
wapenregistratie aan de hand van een power point presentatie.

Hieronder enkele sfeerbeelden.

   

Voorbeeld: wapenschild van de gemeente Dilbeek
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Je eigen wapenschild aanvragen
Het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen registreert en publiceert zowel oude als
nieuwe wapens. Deze omvatten zowel persoonlijke wapens (familiewapens) als 
verenigingswapens. Wapens die al geregistreerd werden door een zustervereniging in binnen- 
of buitenland worden door het HC alleen geregistreerd na overleg en goedkeuring van 
genoemde verenigingen.
Wie een wapen wil laten registreren bij het HC neemt hiervoor contact met het secretariaat die
de te volgen procedure aan de aanvrager zal bezorgen.
Brochure en aanvraagformulieren zijn te bekomen:

1. Per post: Heraldisch College p/a Michel Louwette, domein “Wolfshoove”, 
Boerbemdstraatje 1, 3020 Veltem-Beisem 

2. Per e-mail: heraldisch.college@telenet.be 
3. Telefonisch: 016 48 94 85

De procedure wordt beëindigd met de registratie en publicatie in Vlaamse Stam en het 
overmaken van de wapenbrief.

Meer info op: http://www.familiekunde-vlaanderen.be/eigen-wapenschild-aanvragen

HOE MAAK IK EEN GEDCOM

Hoe maak ik een GEDCOM in:

Aldfaer
1. Kies uit het menu “Bestand” voor de optie “Exporteren als GEDCOM”
2. Vul de naam van het bestand in en kies de karakterset. Aangeraden wordt om ANSI

te gebruiken zodat diacritische tekens (letters met accentn) niet verloren gaan.

Pro-Gen
1. Kies uit het menu “PRO-GEN hulpprogramma's” de optie “Export”en dan “GEDCOM

export”
2. Zoek en selecteer met behulp van de persoonslijst de proband van de kwartierstaat of 

stamouder van de stamboom. Kies “Gerelateerde personen “,”voorouders” of 
“nageslacht”. Hieruit volgt een lijst van personen uit de kwartierstaat of stamboom.

3. Druk nu op Enter en geef de naam van het te maken GEDCOM-bestand op.
4. Er verschijnt nu een venster met algemene informatie-velden die je niet verplicht hoeft

in te vullen.
5. In het volgend scherm klik je gewoon op “Verder” waarna het aanmaken van het 

GEDCOM-bestand begint.

Reunion (Mac)
1. Kies uit het menu “Bestand” en dan de optie “Importeren/Exporteren”, vervolgend 

“Exporteer GEDCOM”
2. U kunt nu kiezen voor een volledige of gedeeltelijke export.
3. U kunt er voor kiezen om vertrouwelijke informatie uit te sluiten en/of 

persoonsgegevens af te schermen.
4. Kies de gewenste lettersettypering: Macintosh, Windows (voorkeur), MS-DOS of 

ANSEL.
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The Master Genealogist
1. Kies uit het “Bestand” de optie “Uitvoer ...”.
2. U krijgt nu een “Wizard” die u helpt bij het maken van de uitvoer.
3. Kies als uitvoer bestandstype GEDCOM, en vul een bestandsnaam in en kies een map 

(director) waar het bestand moet komen.
4. Kies bij Stap 3 “Default / gebruik zonder wijzigingen”.
5. Bij Stap 4 kunt u kiezen voor alle personen of een selectie maken.
6. Kies bij Stap 5 'Optie scherm 1) voor GEDCOM 5.5 als versie en ANSI als 

karakterset.
7. Bij het laatste scherm kunt u op “Einde” klikken waarna het GEDCOM-bestand 

aangemaakt wordt.

Haza Data
1. Kies “Muteer bestand” in het hoofdmenu.
2. Als er geen gezinsscherm geopend is, opent u dit met F6. Zoek de gewenste proband 

via het commando Z. Druk op Ctrl+A met de cursor op de proband.
3. Kies het Afsplitsmenu “Voor-ouders” (of andere optie voor nakomelingen).
4. Vul de naam voor de uitvoer-file in (met de extensie .ged).
5. Druk op Escape om de export te starten.
6. Let op: Beantwoordt de vraag “Afsplitsing uit het bestand verwijderen?” met Nee!.

Brother's Keeper
1. Kies uit het menu “Bestand” de optie GEDCOM” en vervolgens “Export”.
2. Kies “Aanmaken GEDCOM file” en kies “OK”.
3. Geef een bestandsnaam op en klik op de knop “Opslaan” (of “Save”).
4. U kunt de standdard instellingen behouden en op de knop “OK” klikken.
5. Vul de eigen gegevens in en klik op de “OK” knop.

Stamboom de Luxe
1. Kies in het menu “Bestand” voor de optie “Exporteren als Gedcom” <.li>.
2. Eventueel kunt u aangeven welke velden niet geëxporteerd moeten worden en 

vervolgens kunt u de export starten.
3. Let er op dat u geen GEDCOM aanmaakt bestemd voor Stamboom de Luxe zelf.

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.

LATIJNSE VERTALING

Vraag 15/02-01
Een vraag:  Ik trof aan in een doopakte  “ susciperunt in exorcismo et cathecismo “ 
Ik ken deze uitdrukking niet. Heeft iemand soms weet wat de betekenis hiervan is.
( ik kan het letterlijk vertalen, maar dat brengt me geen stap verder)
 
Kent iemand deze uitdrukking en wat is de betekenis?
Ingezonden door De Ridder Jozef, pastoor te Ternat
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MOSTINCKX te SINT-KATHARINA-LOMBEEK

Antwoord op vraag 15/01-01
Wat betreft Elisabeth Mostinckx, blijkbaar heeft ze dus 2 kinderen gehad en in die 
geboorteakte, Sint-Katharina-Lombeek 15.02.1821 akte nr 8, is er sprake van een zuster, 
Joanna Catharina, dewelke de aangifte doet. Hierop zou ik verder zoeken.
Ook nog: zij woont 1857 in Sint Katherina Lombeek, dus beginnen met nazien film 627114 
bevolking 1846-1866 aldaar. In deze periode verdwijn je niet meer zonder enig spoor. 
Eventuele vertrek naar een nieuwe woonplaats, mogelijks de juiste geboortedatum, zelfs de 
overlijdensdatum kan je hierin vinden. Het zou ook kunnen dat ze later is gehuwd, niet alle 
kinderen werden erkend in de huwelijksakte. Moest je nog nooit zulke films hebben gezien, 
ze werden niet alfabetisch bijgehouden maar per woonhuis naargelang de wijk.
Ingezonden door Marcel Hollants
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