
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 9 september 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.

‘Caerte figuratief der parochie van Goyck’, bewaard in het Algemeen Rijksarchief (Kaarten
en plannen in handschrift, II, 1409).

Werkten mee aan dit nummer
Alfons Depester, Marcel Hollants, Marcel Van Liedekerke, Léon Verheylewegen,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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25 JAAR FV REGIO DILBEEK VZW

Naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan werd onze vereniging door het gemeentebestuur en 
de cultuurraad van de gemeente Dilbeek letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet tijdens 
het Vlaams Feest op 10 juli 2015.
Naast een bloemstukje en een boekenpakket werd onze vereniging en haar werking door de 
schepen van cultuur heel mooi naar voor gebracht.

Op de foto Jan Erkelbout, André Janssens, Gilbert Buyst

Uiteraard blijft de viering van 25 jaar FV regio Dilbeek vzw niet beperkt tot deze huldiging.
Zoals reeds vroeger aangekondigd bereikt de viering haar hoogtepunt met de tentoonstelling 
“Klim in je stamboom – Eén grote familie” in ontmoetingscentrum Westrand te Dilbeek.
Tevens wordt tijdens de vernissage van deze tentoonstelling ook het boek 
“Gezinsreconstructie Itterbeek 1568-1915” voorgesteld.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 09 september 2015 te 20.00 uur  “Genealogische bronnen in Nederland”. Zoals 
iedereen weet kent genealogie geen grenzen. Welke bronnen er in Nederland zijn en hoe je daar 
opzoekingen naar je voorouders doet wordt ons door de heer  John Boeren, beroepsgenealoog 
uit het Nederlandse Tilburg,  haarfijn uit de doeken gedaan.
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 2015 te 20.00 uur  "Rekenmunt en klinkende munt in de Zuidelijke 
Nederlanden - Een complexe en intieme relatie (13de - 18de eeuw)" Doorheen de loop van 
de geschiedenis kenden onze streken verschillende muntstelsels met telkens verschillende 
waardeverhoudingen. Met behulp van onze spreker, de heer Willy Geets, zal er klaarheid 
gebracht worden in de betaalmiddelen tussen de 13e en 18e eeuw.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Vrijdag 13 november 2015 om 17.00 uur “Vernissage” van onze tentoonstelling “Klim in 
je stamboom – Eén grote familie” naar aanleiding van 25 jaar FV regio Dilbeek vzw.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek. Er volgt nog een persoonlijke 
uitnodiging voor deze viering.

Zaterdag 14 november tot zondag 29 november 2015 tentoonstelling “Klim in je 
stamboom – Eén grote familie”
Deze tentoonstelling omvat een zestigtal kwartierstaten van onze leden aangevuld met de 
reizende tentoonstelling van Familiekunde Vlaanderen vzw.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het ontmoetingscentrum.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.

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 najaar 2015

donderdag 10 september – zaterdag 26 september
donderdag 8 oktober – zaterdag 24 oktober

donderdag 12 november – zaterdag 28 november
donderdag 10 december – zaterdag 26 december (2de kerstdag) gesloten

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

Het documentatiecentrum beschikt over de volledige reeks van het tijdschrift 
“L’Intermédiaire – De Bemiddelaar “ uitgegeven door  SCGD.
Bij deze reeks horen twee reeksen indexen.
Een eerste reeks indexen behandelt alle tijdschriftnummers van 1946 tot 1995.
Een tweede reeks indexen behandelt alle tijdschriftnummers van 1996 tot 2005.
Een eerste index  “Table patronymique” bevat  alle familienamen, die voorkomen in de 
tijdschriften (boek met cataloognummer 1379, respectievelijk 1380).
Bij elke periode hoort een tweede boek ”Table analytique” (boek met catalogusnummer 
1377,respectievelijk 1378) en bevat meerdere lijsten nl:
-          Een overzicht van alle activiteiten van SGCD
-          Een lijst met gepubliceerde artikels, chronologisch volgens verschijnen
-          Een lijst met overlijdens, die in een artikel opgenomen werden
-          Een alfabetische lijst van genealogische studies
-          Een alfabetische lijst van de auteurs van de artikelen.
-          Een alfabetische lijst met trefwoorden, die in de artikels voorkomen: dit kunnen zijn: 
namen, plaatsen, landen, wapens, functies, enz.
Deze tijdschriften en boeken kunnen geraadpleegd worden  op het documentatiecentrum 
tijdens de openingsuren .

Verder beschikken wij over een aantal documenten uit de Franse periode. Deze handelen over 
rekeningen , inkomsten en uitgaven, herstellingswerken, belastingen, conscriptielijsten enz.
Ze hebben betrekking op de gemeente Anderlecht en op de gemeenten, die deel uitmaakten 
van het kanton Anderlecht met name: Itterbeek, Dilbeek, Wambeek, Groot-Bijgaarden, 
Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek, Jette.
Deze documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden op het documentatiecentrum tijdens 
de openingsuren .

Alfons Depester, Documentatieverantwoordelijke

NIEUWE UITGAVE

ABBESSAE BIGARDIAE MAJORIS
De abdissen van de abdij van Groot-Bijgaarden

De auteur heeft zich voor het samenstellen van dit werk gebaseerd op de achtergelaten 
geschriften van broeder Henricus Palmans en de transcriptie van het oorspronkelijk abdij 
archief zoals dit door deze zorgzame broeder opgetekend werd, en aangevuld met eigen 
opzoekingen.

Dit werk is geen zuivere opsomming van de opeenvolgende abdissen van de Sint Wivina 
abdij, maar door bij elke abdis de aspecten van het kloosterleven doorheen de rekeningen 
duidelijk te maken is de insteek dus “uit het leven gegrepen”.
Hierdoor krijgen we een goed beeld van het reilen en zeilen in de abdij in de periode van 
1549, toen de priorij tot abdij verheven werd, tot 1789 bij de uitdrijving en de verkoop door 
het Franse bewind, en het leven van de 13 abdissen.
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Bij elke abdis worden ook de personen en beroepen weergegeven die op dat moment bij het 
leven in de abdij betrokken waren. Zo bevat het boek honderden familienamen wat het werk 
bijzonder interessant maakt voor genealogen.

Formaat: A4, 76 blz.

Het boek kan besteld worden via e-mail: info@fv-
dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of telefonisch op 02/466
44 05.
Het kan eveneens bekomen worden tijdens de openingsuren
in ons documentatiecentrum en tijdens de
ledenvergaderingen.

Kostprijs: 25,00 euro
Verzendingskosten: 8,00 euro

Bij verzending vooraf het bedrag van 33,00 euro
overschrijven op het rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw, BE69 7510 0154 6178 met 
vermelding “boek abdissen”.

VOORINTEKENING JUBILEUMUITGAVE

Jubileumuitgave 25 jaar FV regio Dilbeek vzw
Gezinsreconstructies Itterbeek 1568-1915

Naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan presenteren wij nog maar eens een standaardwerk. 
Deze keer gaat alle aandacht naar de deelgemeente Itterbeek.

Bestuurslid Léon Verheylewegen nam de uitdaging aan om àlle gekende akten uit 
parochieregisters en Burgerlijke Stand te ontleden en de Itterbeekse gezinnen tussen 1568 en 
1915 opnieuw samen te stellen. Om de gaten te dichten werden ook veel akten uit naburige en
verdere gemeenten meegenomen.
Zo verschijnen 916 familienamen met hun beroepen, evenals de kloosterlingen en de

vondelingen. Ook de gekende kindersterfte komt tot 
uiting.
Bij een gezinsreconstructie is het logisch dat elk gezin 
wordt samengesteld: vader, moeder en kinderen worden 
bij naam vermeld. Een standaardwerk als dit 
vergemakkelijkt het opstellen van een 
familiegeschiedenis uit Itterbeek: Wanneer een 
overlijden niet wordt gevonden, staat dit overlijden 
dikwijls toch vermeld in een akte van een broer of een 
zus.
Vermits de periode 350 jaar omvat, is het ook een dik 
boek van 678 blz geworden. De auteur, Léon 
Verheylewegen, was er maanden en maanden elke dag 
mee bezig. De kwaliteit is gegarandeerd door de 
jarenlange ervaring van deze genealoog.
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Deze kwaliteitsuitgave kost 50 € bij voorintekening. Nadien kost het boek 60 €.
Het boek zal verschijnen op vrijdagavond 13 november 2015, bij de vernissage van de 
tentoonstelling “Klim in je stamboom – Eén grote familie” in ontmoetingscentrum 
Westrand te Dilbeek en de aansluitende jubileumviering en waar het kan afgehaald 
worden.

Voorintekenen kan tot zondag 13 september 2015 
via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of via gewone post (duidelijk naam en 
adres vermelden) naar Andre Janssens   Heiligekruiswegstraat  54    1703 Schepdaal   

De voorintekening is pas definitief na overschrijving van het bedrag van 50,00 euro op het 
rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw, BE69 7510 0154 6178 met vermelding 
“gezinsreconstructies Itterbeek”.

De index van de familienamen, zowel in vaderlijke als moederlijke lijn, die voorkomen in dit 
boek kan geraadpleegd worden op onze website: http://fv-dilbeek.familiekunde-
vlaanderen.be/

KOSTUUMALBUM RELIGIEUZEN

Op het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, toen de katholieke kerk
aan invloed inboette, verschenen er enkele albums met voorstellingen van de ‘klederdrachten’ 
van verschillende kloosterorden. Die waren in het ancien régime actief geweest en door Jozef 
II of het Franse bewind afgeschaft. De albums lijken een vergane wereld voor het nageslacht 
te willen vastleggen; dat de kerk (toch een deel van) haar macht zou herwinnen, was toen 
allesbehalve vanzelfsprekend.
“Het mooist gedrukte album uit de Nederlanden” - dat zijn woorden van oud-algemeen 
rijksarchivaris Ernest Persoons in 1987 - is zonder twijfel dat van Ph. J. Maillart, Collection 
de costumes de tous les ordres monastiques supprimés à différentes époques dans la ci-devant
Belgique, dat in 1811 in Vilvoorde verscheen. Het bevat een 130-tal gekleurde prenten met 
voorstellingen van religieuzen van de verschillende mannelijke en vrouwelijke orden en 
congregaties, kloosters en abdijen die onze streken zo omvangrijk
vertegenwoordigd waren. Ze tonen hen in hun vaak rijke outfit,
zowel kleed als ‘accessoires’, al dan niet historisch correct. We
ontmoeten er de nu nog vertrouwde religieuze instituten, maar ook
congregaties en kloosters die we enkel nog kennen van plaats- of
straatnamen. Onder de voorstelling staan telkens de naam en enkele
gegevens over ontstaan en afschaffing.
De graveur was Philippe-Joseph Maillart (1764-1856). Hij werkte
vooral in Brussel. We komen hem tegen als maker van portretten
(onder meer van Jozef II) en vooral (land)kaarten. Zijn
‘kostuumalbum’ is een eigenzinnige getuige van de religieuze
geschiedenis in een turbulente periode.

Prent van een benedictines van de abdij van Groot-Bijgaarden uit de collectie Maillart

Bekijk het album via deze link: http://abs.lias.be/Query/archivplansuche.aspx?ID=1072207

Bron: KADOC-e-nieuwsbrief, 2015, 7
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ARCHIEVEN IN BRUSSEL

Bij genealogische opzoekingen in Brussel dient men rekening te houden waar men wil 
zoeken. Is dit “Brussel Stad”, “Brussel Centrum”, “het Brussels Gewest”, “het Brussels 
Arrondissement” of “Brussel Hoofdstad”?

Hieronder de verschillende archieven op een rijtje.

Archief van het Arrondissement Brussel
adres: Poelaertplein 1 * 1000 Brussel
tel: 02 508 62 97

In de kelders van het Justitiepaleis worden duizenden registers van de burgerlijke stand van 
het arrondissement Brussel bewaard. Het gaat hier hoofdzakelijk om geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensakten.

Het gerechtelijk arrondissement van Brussel bestaat uit 54 gemeenten: de 19 gemeenten van 
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad (dat in tweetalig taalgebied is gelegen) 
en de 35 gemeenten van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, waaronder de zes 
zogenaamde "randgemeenten" (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, 
Wemmel en Wezembeek-Oppem). Het rechtsgebied van het gerechtelijk arrondissement van 
Brussel bleef na de hervorming identiek. Anders dan het kiesarrondissement B-H-V, werd het 
gerechtelijk arrondissement Brussel dus niet gesplitst.

Opzoekingen in deze registers naar akten die minder dan 100 jaar oud zijn, vereisen een 
schriftelijke toelating van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, Justitiepaleis 
Poelaertplein 1, 1000 Brussel.

Deze registers kunnen enkel op dinsdag en donderdag en na afspraak worden geraadpleegd 
(tel: 02 508 62 97), tijdens de openingsuren van 08:00 tot 12:30 en 13:30 tot 16:00.

Rijksarchief Brussel Hoofdstad
adres: Demetskaai 7 * 1070 Anderlecht
tel: 02 524 61 15 * fax: 02 520 93 21
e-Mail: rijksarchief.anderlecht@arch.be 

De akten van de burgerlijke stand die ouder zijn dan 100 jaar bevinden zich in het 
Rijksarchief Brussel Hoofdstad en kunnen geraadpleegd worden, mits afspraak.

Archief van de stad Brussel
adres: Huidevettersstraat 65 * 1000 Brussel 
Tel: 02 279 53 20 * Fax: 02 279 53 29 
e-Mail: archieven@brucity.be * website

De documenten voor genealogisch onderzoek in het Archief van de Stad Brussel hebben enkel
betrekking op mensen die op een bepaald moment in hun leven in de Stad Brussel woonden: 
de Vijfhoek en Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren. 

U kan hier terecht voor:
> Parochieregisters (het oudste parochieregister van Brussel dateert van 1482).
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> Akten van de Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) na 1792.
> Bevolkingsregisters van 1795 tot 1973.

Wie een persoon opzoekt die elders gewoond heeft dan op het grondgebied van de Stad 
Brussel, moet zich eveneens richten tot de archiefdienst van de betrokken gemeente en niet tot
het Archief van de Stad Brussel.

Archief van het OCMW van Brussel
adres: Archief OCMW Brussel * Hoogstraat 298/A * 1000 Brussel
tel: 02 543 60 55
e-Mail: archief@ocmwbru.irisnet.be * website

In het Archief van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van 
Brussel kan men de archiefbestanden raadplegen van de verschillende instellingen van 
openbare onderstand in de gemeente Brussel, van de middeleeuwen tot nu.

IERSE PAROCHIEREGISTERS ONLINE

Nationale Bibliotheek Ierland zet parochieregisters gebruiksvriendelijk online

Interessant voor wie Ierse roots heeft of om uitgeweken familieleden terug te vinden.

Wilt u ervaren hoe u digitale parochieregisters online ook gebruiksvriendelijk kunt 
raadplegen? Surf dan eens naar Catholic Parish Register at the NLI . Op een mooi 
vormgegeven website, die ook goed werkt op smartphone en tablet, komt u via een zoekterm 
of door het simpelweg aanklikken van een parochie, op een overzichtspagina. Hierop vindt u 
alle informatie over de registers van die parochie en een situering van de parochie binnen het 
bisdom. De digitale registers kunt u doorzoeken door te filteren op gebeurtenis (communies, 
plechtige communies, huwelijken en dopen) en jaartal. U kunt ze bovendien naar believen 
downloaden of printen, zonder login of paswoord.

Link naar de parochieregisters:  http://registers.nli.ie/

Bron: www.faronet.be

BRUSSELAARS VAN TOEN

Heb je voorouders die leefden of werkten in laatmiddeleeuws Brussel of die er op doortocht 
waren? Zoek het op in onze zoekrobot ‘Zoeken naar personen’ op http://search.arch.be   ! 
Zopas werd in de zoekrobot een databank geïntegreerd met gegevens van 33.000 personen die
tot 1600 in Brussel vertoefden. Enkele “Brusselaars van toen": Claes Tseraerts (deken van het 
lakengilde), Jan Borneman (linnenwever), Charles De Montfaulcon (kreeg na de onlusten van 
1560 een verblijfsverbod), Jan Mouwe (tolk), Jacques Du Broeucq (architect van Maria van 
Hongarije, afkomstig uit Bergen en benoemd tot ‘kunstenaar van de keizer’), Jean Crinon 
(orgelbouwer), Pierre Oemen (intendant), Jeanne De Bouchout (herbergierster), Zeger 
Suweels (geldwisselaar van de stad), enz.
Meer info op http://arch.arch.be/index.php

Bron: www.arch.be
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SPECIALE VONDST

Een wel heel speciaal huwelijk noteren we in 1824 in Sint-Ulriks-Kapelle.

De Villers Masbourg x Anne

De Villers Masbourg Casimirius Philippus Jh Renatus, rentenier – burgemeester van 
Hautfays, lid van de Ridderschappelijke vereniging der provincie Namen
° 12/11/1767 Mont gehucht van Haut-Fays – Quartier (hier voor "Kanton") Neufchâteau – 
Groot-Hertogdom van Luxemburg en + Brussel 06/01/1865
zoon van Franciscus Antonius Jh " heer van Banc de Sclassin en Burggraef d'Esclaije, 
edelman van den edele Staet van Luxembourg" (° Mont... ca 1741 en er + 20/02/1813)
en de Ponty Suarlée (baronne -) Anne Marie Albertine (+ Mont...24/03/1819)
 
x Sint-Ulriks-Kapelle 13/10/1824 
 
Anne Maria Theresa Jh Gislena 
° Brussel 01/12/1784
dochter van Laurentius Maria Ludovicus & Van Langhendonck Catharina Jacoba Jh (+ 
Brussel 27/05/1788)

Geprikkeld door de familienaam “Anne” gingen we toch wat verder op zoek.

De familienaam Anne is verbonden met het kasteel Nieuwermolen in Sint-Ulriks-Kapelle.
De Annes verschijnen er in de 18e eeuw (1754).
Aan de naam 'Anne' is later toegevoegd 'de Molina'. José Anne de Molina heeft heel wat 
gepubliceerd over Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem enz. Ook genealogieën enz. enz. 
Hij heeft ook de oude grafstenen op het kerkhof van Sint-Ulriks-Kapelle beschreven. 

Voor wie meer info's wenst over de familie " De Villers Masbourg " :
http://users.skynet.be/am035431/pages/8%20Genealogies%20et%20histoire%20des
%20familles%20alliees%20aux%20Cheoux/C%20Genealogies%20diverses/villers.html

De volledige geschiedenis van het kasteel Nieuwermolen vindt u op 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39061

Foto uit Inventaris Onroerend Erfgoed

Léon Verheylewegen en Marcel Van Liedekerke
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BEVOLKINGSREGISTERS BRUGGE

Het aanbod op www.archiefbankbrugge.be is gevoelig uitgebreid.
Vooreerst is er een kleine aanvulling van de Burgerlijke Stand van Brugge. Voortaan zijn de 
akten voor de periode 1911-1915 ook online. Dit is goed voor 13.775 akten met telkens 
daaraan de gekoppelde gegevens.
De grootste uitbreiding is echter het aanbieden van een nieuwe bron, namelijk de 
bevolkingsregisters. We starten met de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866, goed 
voor 137 registers en 22.519 folio’s en dus een veelvoud aan namen. Via deze bron kan je 
voor die periode bv. nagaan op welke adressen je voorouders woonden, wanneer ze in Brugge 
kwamen wonen of wanneer ze Brugge verlieten en naar waar ze verhuisden. Ook hier zijn alle
namen die voorkomen in deze registers in een gegevensbestand ingevoerd waardoor alles vlot 
doorzoekbaar is.
Het gaat hier om een heuse primeur. De stad Brugge is de eerste in België die 19de-eeuwse 
bevolkingsregisters online aanbiedt.
Invoerwerk is mensenwerk en bijgevolg nooit vrij van foutjes. Bij deze dus een warme oproep
om elke fout aan te melden via de knop 'Reageer'.
Zoals aangekondigd op de startpagina zal in september gestart worden met het online zetten 
van de Burgerlijke Stand van de Brugse deelgemeenten.

Bron: Stadsarchief Brugge

VERWARRING MET DATA

Dat het belangrijk is om de akten steeds volledig door te lezen bewijst deze akte uit 1840 in 
Sint-Ulriks-Kapelle.
Bij het begin van de akte spreekt men van de “twelfsten Julius” terwijl er verderop in de tekst 
“gisteren eersten Julius” vermeld staat.
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Welke datum is nu de juiste?
In alle andere akten is de datum correct genoteerd, tenzij   één dag na de geboorte of dezelfde 
dag opgesteld met dan "gisteren" of "heden" en de juiste datum.
De vorige akte is op "vierden Julius" voor een geboorte op " gisteren derden Julius" en de 
volgende is op "Twintigsten Julius" voor een geboorte op  "gisteren negenthienden Julius".
Aangezien dat het vorige kind op 3 juli geboren is (akte van 4 juli) denken wij dat in dit geval 
het kind "gisteren  11 juli" geboren is en niet "gisteren eerste juli".

Ingezonden door Léon Verheylewegen

DOOPREGISTER GROOT-BIJGAARDEN IN 1695

In 1695 trokken Franse troepen een spoor van vernieling door de Zuidelijke Nederlanden. De 
pastoor van Groot-Bijgaarden was zo aangedaan door de gebeurtenissen op 12 augustus, dat 
hij zijn frustratie neerpende in het doopregister van zijn parochie. Hij verwijst ook naar de 
beschieting van Brussel in augustus 1695 door de troepen van Lodewijk XIV. Vanaf de 
hoogten van Scheut (nu een wijk in Anderlecht) beschoten ze de hoofdstad met kanonnen en 
mortieren. Tijdens dit bombardement, dat Napoleon Bonaparte later zou bestempelen als 
“aussi barbare qu’inutile”, werd de buurt van de Grote Markt tot puin herschapen. Volgens de 
Groot-Bijgaardse pastoor werden 5576 huizen, kerken, kloosters, … in de as gelegd. Hierbij 
werden talrijke kunstwerken en grote delen van het stadsarchief vernield. Zowel het 
stadsbestuur als de ambachten bewaarden hun archieven immers in de gebouwen op en rond 
de Grote Markt.

Doopregister van Groot-Bijgaarden, 12 augustus 1695.
Meer registers op http://search.arch.be.

Bron: Rijksarchief van België
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RARITEIT

We stellen ons dikwijls vragen bij het lezen van akten maar een vader als "employé" die niet 
kan lezen en schrijven, dat had ik nog niet gezien.
Of heeft “ employé” hier niet de betekenis van “bediende”?

De betrokkene, Anna Flies, is geboren te Brussel op 29.04.1889 en later gehuwd Loris

Ingezonden door Marcel Hollants

VERZAMELING JOANNES IDESBALDUS MASIN

NIEUW: P. DONCHE, De verzameling Joannes Idesbaldus Masin 
(1631-1694) 
700 genealogieën en genealogische fragmenten betreffende 
de Zuidelijke Nederlanden uit de 17de eeuw 
In de 17de eeuw legde Johannes Idesbaldus Masin een grote verzameling genealogieën aan 
betreffende families uit de Zuidelijke Nederlanden. 
Hierbij had hij contact met andere gekende verzamelaars van zijn tijd zoals Carolus de Visch 
(1596-1666) en Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685) maar ook met nog vele andere 
tijdgenoten. 
Hij legde gedurende enkele decennia meer dan 700 ‘dossiers’ aan. Zijn verzameling bleef zo 
goed als intact bewaard maar is weinig gekend. (Zie over hem onze bijdrage in Vlaamse Stam,
2015/3) 
Zijn stamboomschema’s zijn alle met zorg uitgetekend en in een zeer leesbaar geschrift. Hij 
gebruikte grote dubbelbladen voor zijn genealogieën en bracht de kleinere genealogische 
fragmenten samen in enkele cahiers. 
Deze verzameling, bewaard in het Rijksarchief te Brugge, wordt in onze publicatie in zijn 
geheel ontsloten: alle aanwezige stukken worden in detail beschreven in een inventaris. Er is 
ook een uitgebreide index op alle namen van families waarvan er een grote genealogie of een 
kleiner genealogisch fragment in deze verzameling te vinden is. In andere hoofdstukken wordt
de verzameling gekaderd in zijn tijd: een biografie van de samensteller, de geschiedenis van 
de verzameling na zijn overlijden en een confrontatie met andere grote gelijkaardige 
verzamelingen uit de 17de eeuw. 
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112 blz., 25 illustraties, formaat 210 x 289 mm, offset, kaft in kleur. Bestelling bij 
voorintekening kan via een overschrijving die ons bereikt ten laatste op 15 okt. 2015 van € 18 
(€ 22 vanaf 16 okt. 2015) + verzendkosten België € 6 (of Europa € 11), op rekening BE04 
4118 0525 8131; BIC: KREDBEBB van Pieter Donche met vermelding: ‘Verz. Masin’ (zie 
ook de internetpagina www.uncius.be/boek2015 

Ingezonden door Pieter Donche

VLEZENBEEK HENRI

Henri Vlezenbeek (° 1934), een expressionistische schilder uit Amsterdam, schonk zijn legaat 
aan Sint-Pieters-Leeuw omdat hij dezelfde naam draagt als de deelgemeente.
Henri zijn achternaam verwijst ook effectief naar deelgemeente Vlezenbeek. Eén van zijn 
voorouders zat in een klein bataljon soldaten van Napoleon dat in Vlezenbeek kwartier 
maakte. Napoleon gelastte een naamstelling en het bataljon noemde zich Vlezenbeek. Toen 
Napoleon de slag bij Waterloo verloor, viel het bataljon uiteen en kwam de voorouder van 
Henri terecht in Nederland.
Henri vindt het dan ook een hele eer om zijn legaat aan Sint-Pieters-Leeuw te schenken.

Bron: www.persinfo.com

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 en doodsbrieven
Louise Walravens (Leerbeek), Henri Vander Elst (Lennik), Paul De Brauwer (Dilbeek).

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 9, september 2015 13



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.

ROOBAERT te ITTERBEEK

Vraag 15/09-01

In de huwelijksakte te Itterbeek op 02/05/839 staan Joannes Roobaert (°Leerbeek, 
29/03/1804) en Anna Catharina Van Humbeek (°Sint-Martens-Bodegem, 29/03/1804), 
vader en moeder van Justina Roobaert (° Itterbeek, 18/11/1854) vermeld als 
'herbergier(ster)'.
Kan er een verband zijn met de uitbating van 'Estaminet De Ster' rechtover de kerk van Sint-
Anna-Pede? (periode 1850-1900)

Ingezonden door Francis Vander Voorde (Oostende)

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

Met financiële steun van volgende sponsors
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