
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 5 mei 2016

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.

Werkten mee aan dit nummer
André Janssens, Roland Vermeiren

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 11 mei 2016 te 20 uur verwelkomen we mevrouw Evelien D’Haese, 
erfgoedconsulente bij de erfgoedcel Waasland, die ons een voor velen ongekende bron zal 
voorstellen in haar voordracht “De mogelijkheden van vredegerechtdossiers als historische
bron”. Naast vonnissen vindt u hier ook heel wat familiegegevens.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.

Zaterdag 4 juni 2016 vanaf 18.30 u. bent U allen van harte  welkom op onze 22e Praat- 
Kaas- en Wijnavond in de “Breughelzaal” Herdebeekstraat 162 te St. Anna-Pede (1701 
Itterbeek-Dilbeek). Zoals andere jaren wordt het een gezellige bedoening met een verzorgd 
kaas en vlees buffet. Bij een hapje en een drankje kan je er praten over genealogie. Vooraf 
inschrijven is vereist. Dit kan via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be. Of op 02/466 
44 05. Meer info verderop in deze nieuwsbrief.

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 2016

donderdag 12 mei – zaterdag 28 mei
donderdag 9 juni – zaterdag 25 juni

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

CURSUS KLIM IN JE STAMBOOM

Klim in je stamboom: genealogie voor beginners
 
Wat zou je er van vinden om eens op zoek te gaan naar je voorouders?
Die zoektocht naar je eigen roots is fascinerend en leerrijk.
Wie waren je voorouders? Waar woonden ze en hoe leefden ze? Voor je het weet verzeil je 
enkele eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van hoorde, maar waar wel degelijk jouw 
familiewortels liggen.
Tijdens deze cursus krijg je de kans om de wereld van de familiekunde (de genealogie) stap 
voor stap te ontdekken. Je leert hoe je aan je eigen stamboom begint en welke historische 
bronnen je moet raadplegen. Je leest oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen 
onderzoek.
Op het einde van de cursus brengen we een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Leuven 
en maken we enkele praktijkoefeningen.

Sessies activiteit
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Maandag 19/09 – 26/09 – 03/10 – 10/10 en 17/10/2016 telkens van 19u30 – 21u30.
Locatie: Het Pampoelhuis, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-Bijgaarden
Zaterdag 22/10/2016 van 09u30 - 12u30 in het Algemeen Rijksarchief Vaartstraat 24 te 3000
Leuven

€ 65.00 – Standaardprijs

Deelnemers kunnen zich vanaf nu inschrijven via de website van Arch' educ: 
http://archeduc.be/activiteit/2291 
Of via : info@archeduc.be  of 02/454 54 01

Nota : gelet op de beschikbare ruimte wordt het maximum aantal deelnemers beperkt tot 15.

PROCESDOSSIERS RAAD VAN BRABANT

Nieuwe inventaris van de Raad van Brabant: processen van particulieren, 1771-1796

Archivarissen van het Rijksarchief zijn samen met enthousiaste vrijwilligers al jaren bezig 
met de ontsluiting van de procesdossiers van de Raad van Brabant. Hun jongste vrucht is een 
inventaris die ruim 3.000 procesdossiers van particulieren beschrijft. De processen schetsen 
een zeer levendig beeld van het dagelijks leven in late 18de eeuw, maar ook voor onderzoek 
naar de Brabantse Omwenteling bevatten ze een schat aan informatie.
De Raad van Brabant was een rechtbank die in de periode vóór de Franse Revolutie bevoegd 
was voor het Hertogdom Brabant. Dit gebied komt vandaag overeen met de provincies 
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, en de Brusselse regio. Het archief van de Raad 
is bijzonder (omvang)rijk. Een groot deel is nog niet geïnventariseerd, maar archivarissen van
het Rijksarchief en enkele vrijwilligers zijn al jaren bezig met de ontsluiting van de 
procesdossiers.
Deze nieuwe inventaris beschrijft 3.132 dossiers, die een zeer levendige beeld schetsen van 
het dagelijks leven in late 18de eeuw. Erfeniskwesties en schulden komen vaak voor, maar 
ook conflicten rond lokale, regionale en internationale handel; burenruzies over 
verbouwingen, scheidingsmuren of erfdienstbaarheden; betwistingen over het verhuren van 
huizen of pachthoeven; … Ook persoonlijke relaties en emoties komen aan bod, met 
processen over trouwbeloften, vaderschap, echtscheidingen, alimentatie en collocaties.
De procesdossiers laten het dagelijks leven in de betrokken heerlijkheden tot leven komen, 
maar beantwoorden ook vragen m.b.t. de uitoefening van heerlijke rechten, zoals de betaling 
van pondpenningen.
De processen van particulieren capteren kortom de tijdsgeest. Dossiers rond verkiezingen, het 
wisselen van lokale functionarissen, plunderingen, … belichten van onderuit de Brabantse 
omwenteling en onlusten op het einde van het ancien régime.

Meer info op: http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-
nieuwsberichten&a=2016-03-21-nieuwe-inventaris-van-de-raad-van-brabant-processen-van-
particulieren-1771-1796

Bron: Rijksarchief van België, nieuws
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ACHTTIENDAAGSE VELDTOCHT

Wie meer wil te weten komen over het oorlogsverleden van een overleden familielid tijdens 
de veldtocht van mei 1940 vindt zeer veel informatie op deze website.

De site bevat een aantal lijsten en foto's van gesneuvelden per regiment.

De lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse
Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met 
zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise 
- Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele 
overlijdensakten op bel-memorial.org.

Voorbeeld uit het register van gesneuvelden van het 18de Linieregiment

4/I CALLEBAUT Petrus, C. Sdt Mil 19/03/1920 Teralfene
10/05 Vroenhoven  

Sdt Callebaut

Er zijn ook een heel aantal persoonlijke verhalen te vinden, voorbeeld hiervan:

Dilbekenaar Gaston Schoukens zag het levenslicht op 11 juni 1901 in
een gezin van kleine landbouwers en fruittelers. Als enige zoon was hij
voorbestemd om het ouderlijk bedrijf over te nemen. Toen hij zijn
legerdienst moest gaan vervullen, werd hij geschikt bevonden voor het
Transportkorps. Hij werd ingelijfd bij het Groot Legerpark op 1 juni
1921 en ging een jaar later op 1 juni 1922 met onbepaald verlof.
Gaston huwde te Dilbeek op 3 januari 1933 met Leonia Van Damme.
Zij hadden drie kinderen.

Enkele weken voor het uitbreken van de oorlog biedt Gaston zich aan
als vrijwilliger-diensthernemer bij het 2de Wervingsbureel te Brussel.
Hij wordt toegewezen aan de Wachters der Verkeerswegen en Inrichtingen (de 'GVCE') en op 
29 april 1940 opgeroepen voor de 1ste compagnie van het XXI bataljon. Gaston was 
vaderlandslievend ingesteld en had een voorliefde voor het leger, maar ook de economische 
toestand was doorslaggevend voor zijn beslissing. Hij dacht in eerste plaats aan vrouw en 
kinderen en meende een goede daad te stellen.
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Bij het beëindigen der vijandelijkheden wordt hij op 29 mei krijgsgevangen genomen door de 
Duitsers. Totaal verzwakt door dagenlang marcheren onder een brandende zon loopt hij op 
10 juni een hitte- en zonneslag op en overlijdt 's anderdaags in het burgerlijk hospitaal in de 
Oscar Delghuststraat te Ronse. Van brute pech gesproken. Gaston werd er begraven op het 
ereperk van de gemeentelijke begraafplaats. Hij kreeg postuum de Herinneringsmedaille van 
de Oorlog 1940-1945 met twee gekruiste sabels toegekend. Zijn echtgenote die achterbleef 
met twee kleine kinderen en haar oude schoonvader had de financiële middelen niet om hem 
naar Dilbeek te laten overbrengen. Haar verdere leven werd haar door het Ministerie van 
Landsverdediging driemaandelijks een bescheiden pensioen uitbetaald. Beide kinderen 
werden geplaatst in instellingen van dit Ministerie en zijn gedurende enkele jaren van elkaar 
gescheiden gebleven.

Meer info op https://18daagseveldtocht.wikispaces.com/home

In de volgende rubriek publiceren wij de kwartierstaat van Gaston Schoukens.

KWARTIERSTAAT SCHOUKENS GASTON

Nota: zoals je kan merken zijn de overgrootouders langs vaders zijde en de overgrootouders 
langs moeders zijden hetzelfde koppel.
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ALGEMEEN RIJKSARCHIEF – GIDSEN

Een grensoverschrijdende Frans-Belgische gids: Frankrijk en België delen een lange 
gemeenschappelijke geschiedenis, maar die is niet altijd even gekend. Deze gids geeft een 
overzicht van alle archieven m.b.t. dit onderwerp, zowel publiek- als privaatrechtelijke, die in 
het Algemeen Rijksarchief worden bewaard. 
Zoeken in deze gids via http://extranet.arch.be:8180/Nord_France/?lg=nl

Latijnse Scholen : Deze gids biedt een overzicht van de instellingen voor Latijns onderwijs 
die er tussen de late 16de eeuw en het einde van het ancien régime bestaan hebben op het 
grondgebied van het actuele Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan elk 
college wordt een notitie gewijd, waarin een bondig historisch overzicht, een bibliografie en 
een beschrijving van het relevante archiefmateriaal worden gepresenteerd.
VANHOUTTE Jürgen, VAN DER EYCKEN Johan en PUT Eddy, D'HOKER Mark (red.)
De papieren versie van de gids is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief 
in Brussel:
Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw), Repertorium en archiefgids,
Vlaanderen en Brussel, Reeks Studia 116, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2007. Publicatie 
4587, € 25,00 (+ eventuele verzendingskosten).
Via volgende link kan u zoeken in de overzichtslijst:
http://search.arch.be/fr/sources/138-p4587

Archiefgids van het militair gerecht:
Het archief van de militaire rechtscolleges is een belangrijke informatiebron om 

gegevens terug te vinden over een familielid dat voor een krijgsraad of krijgsauditoraat is 
moeten verschijnen; 

de repressie van het incivisme na WO II te bestuderen.
Het Rijksarchief heeft een archiefgids uitgegeven over de militaire rechtscolleges. De gids 
geeft een duidelijk overzicht van het bestaande bronnenmateriaal, met (onder)zoektips en 
geschiedkundige achtergrond over het militair gerecht. In de gids vindt u ook terug wie u 
moet contacteren om toestemming te vragen voor raadpleging van de documenten.
De gids kan ook gedownload worden in pdf via volgende link:
http://extranet.arch.be/pdf/P54/P5459_volledig.pdf

Bron: Rijksarchief in België

HISTORISCHE FRANSE KRANTEN

Historische Franse kranten kunnen via het web geraadpleegd worden via volgende link:
http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-et-revues

Men kan er zoeken met een trefwoord.
Kan een interessante site zijn voor genealogen die in Frankrijk opzoekingen doen.
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WEBSITE IN NIEUW KLEEDJE

Onze website werd recent in een nieuw kleedje gestoken zodat alles overzichterlijk en 
makkelijk navigeerbaar is.

U vindt er aan de hand van een eenvoudige navigatiestructuur heel wat indices en diensmeer, 
zoals :

1. een index op de bidprentjes en rouwbrieven, 
2. de bib-catalogus, 
3. de nieuwsbrieven, 
4. de ledeninbreng, 
5. een index op de Broeders der Christelijke scholen en nog zoveel meer…

De vernieuwde website zal regelmatig geüpdatet worden: kom dus regelmatig even 
grasduinen. http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/ 
Veel genealogisch onderzoeksplezier gewenst!

OPEISINGEN DOOR FRANSE LEGER

De lichting van het 30ste en 40ste paard Anderlecht, 4 prairial an IV / 4 pluviose an VI
Aran, Centrale Administratie van het Dijledepartement, nr 234

Commune de Grand Bigard Nombre de chevaux

Veuve Jacob De Reus 3
J.Bte Hauwaert 2
Josse Huygens 3
François De Reus 2
Jean Hanssens 1
Veuve Michel Decoster 1
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Veuve Wauters 3
François Vandenhouten 3
Egide Hocmans 4
François Calloens 1
Lucas Lemmens 1
Veuve Vanroy 1

Total 25 chevaux

Commune de Dilbeeck

Engelbert Verheyden 4
Josse Maes 4
Hieronimus Vandorselaer 2
J. De Bailleu 2
P. Bosquet 2
J. Vandenstock 1
P. Meert 1
J. Van Laethem 1
Godefride Vanden Borre 1
J.B. Verhasselt 1
... Janssens 1
G. Vandendriesche 1
P. Van Roey 1
J. Vandergoten 1
Heritiers Delobel 2
Charles Verheylewegen 3
J. Vancutsem 1
Henrij Millaes 1
... Herremans 1
G. De Pauw 1
... Deneeff 1
... Renders 1
J.B. Coenraets 1
J.B. Millaes 1
Veuve Van der Beken 1
Maximilien Vandendries 1
Jean Ronsmans 1
Jean Van den Borre 1
Henrij Van den Borre 1
Seger Michiels 1
Henrij…. 1

Total 43 chevaux

In het boek 'Correspondance de Bouteville' gepubliceerd
door Eugène Hubert, Académie de Belgique, vinden we
op pagina 195 volgende toelichting:
Loi du 15 pluviôse an IV (4 février 1796) ordonnant la levée
du trentième cheval dans tout le territoire de la France,afin
de fournir des ressources immédiates à la cavalerie.
On leva en Belgique près de 3750 chevaux.

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 11, nr. 5, mei 2016 9



Paul Verhaegen licht dit verder toe p. 199 deel 1 van zijn 
boek 'La Belgique sous la domination française'
Selon les promesses du législateur chaque cheval enlevé devait être
payé à dire d'expert. En réalité les évaluations officielles demeurèrent
pendant six mois sans suite aucune. En vain les administrateurs
allouaient-ils aux cantons les sommes fixées par les experts; le
Ministre ne mandatait pas les ordres de payement et la Trésorerie
refusait son approbation ou les payeurs se disaient sans fonds.
Pendant l'an V le Gouvernement se résolut enfin à acquitter une
dette d'honneur et il envoya aux départements les sommes équivalant
au montant des crédits nécessaires, mais ce fut en mandats territoriaux
qu'il s'exécuta c'est-à-dire dans un papier monnaie qui avait remplacé
les assignats et qui avait à l'exemple de ceux-ci perdu toute valeur…..

Ingezonden door Roland Vermeiren

WAT VIND JE IN ONZE BIBLIOTHEEK (3)

Wie heeft wat?

Een interessant maar door velen ongekend boekje is “Wie heeft wat” uitgegeven door de 
werkgroep Genealogie en Computer van Familiekunde Vlaanderen.

In dit naslagwerk zijn meer dan 21.000 namen samengebracht in een overzichtelijke lijst. Je 
leest er welk lid van Familiekunde Vlaanderen van welke familie uit welke tijdsperiode en uit 
welke regio veel gegevens bezit. 

Je bekomt aldus een overzicht van wie welke gegevens heeft en met wie je wat kan 
uitwisselen.

Er zijn van dit boek meerdere uitgaven (1994 – 1995 – 1997 (boeknr. = 1796/09 B6) – 2000 
en 2003. 

Tegen de tijd dat je dit leest zal op de computers in ons documentatiecentrum de laatste versie 
(2003) van het boek te raadplegen zijn.

Een paar voorbeelden : 

- Puttaert tussen 1700 en 1797 in het Pajottenland
- Mat(t)hijs tussen 1550 en 1950 in Zottegem, Velzeke, Wetteren, Laarne en Lochristi
- Devooght tussen 1850-1950 in West-Vlaanderen
- Cass(i)(y)m(a)(o)n tussen 1600 en 1994 in Dendermonde, Gent, Aalst en Lebbeke 
- Seg(h)ers tussen 1650 en 2000 in de prov. Vl-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen

50 jaar Vlaamse Stam

Familiekunde Vlaanderen bestaat reeds meer dan 50 jaar. Gedurende deze periode verscheen 
op vaste tijdstippen het tijdschrift “Vlaamse Stam”. Hier ga je ongeveer veertigduizend 
bladzijden aan interessante genealogische gegevens vinden zoals genealogieën, 
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boekbesprekingen, bibliografieën, merkwaardige vondsten, wapenschilden en misschien zelfs 
wel verwijzingen naar uw voorouders.
Gegevens die je nergens anders in een of ander naslagwerk zal tegenkomen

Maar hoe raadpleeg je deze enorme gegevensbank nu op een snelle, eenvoudige en efficiënte 
manier ?
Familiekunde Vlaanderen heeft ten behoeve van de zoekende genealoog deze 50 jaar op een 
usb-stick geplaatst. Via de standaard schermweergave van Adobe Acrobat Reader kan u 
eenvoudig én geavanceerd zoeken. Met de optie Geavanceerd zoeken kan u bovendien in één 
keer alle gedigitaliseerde jaargangen van 50 jaar Vlaamse Stam doorzoeken. 
“50 jaar Vlaamse Stam” kan u op pc in ons documentatiecentrum raadplegen.
Wil je je eigen usb stick “50 jaar VS” en rustig thuis opzoeken. Dat kan door te bestellen via 
administratie@familiekunde-vlaanderen.be of via tel. 03 646 99 88 (tijdens de kantooruren). 

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
Adolphine Tirry (Bekkerzeel), Filip Vercauteren (Zele)

Financiële steun
Pierre en Marie-Louise Pringels (Saintes)

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.

BILESTRAET te DILBEEK

Antwoord op vraag 16/04-01

BILLESTRAET Louis, Michel, Roepnaam : Willy
° Heverlee, 30.10.1908 – + Anderlecht, 30.05.1991
x 03.11.1945
GIBOUX Yvonne, Marie
° 05.09.1912 – + 22.03.1971
Laatst gekend adres : 1700 Dilbeek, Spanjebergstraat, 18
Ingezonden door Paul Lievens (Ganshoren)
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Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: André Janssens, Heiligekruiswegstraat 54 – 1703 Schepdaal
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Met financiële steun van volgende sponsors
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