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Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Werkten mee aan dit nummer
Erwin Octaaf D'Hoe, René Maurice Jammart

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

NIET VERGETEN!!!!

Bezoek onze tentoonstelling in cultuurcentrum Westrand te Dilbeek.
Van 14 tot en met 29 november 2015.

Gratis toegankelijk tijdens openingsuren cultuurcentrum

ACTIVITEITEN

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.

Zaterdag 14 november tot zondag 29 november 2015 tentoonstelling “Klim in je 
stamboom – Eén grote familie”
Er zullen 64 kwartierstaten of voorouderreeksen van leden tentoongesteld worden. Dit wordt 
aangevuld met familiale historische gegevens, anekdotes en foto’s en verlucht met 
genealogische kunstwerken van Geo De Bruycker. Daarnaast zal ook de reizende 
tentoonstelling “Eén grote familie” aanwezig zijn. 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het ontmoetingscentrum.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.

Woensdag 9 december 2015 te 20.00 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een 
Genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en 
uitwisselen met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige 
vondsten en de onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je 
bezocht en welke kan je ons aanraden. Heb je vragen ? Werk je met een genealogische 
programma ? Of anders gesteld we willen onze collega’s genealogen beter leren kennen 
Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven 
worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be 
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek. – Toegang gratis  
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DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 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 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.

GEMEENTEARCHIEVEN

Archievenoverleg

In onze regio hebben 3 gemeentes en 1 stad een archivaris: Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, 
Beersel en Halle. Samen met de erfgoedcel wordt er twee maal per jaar samengezeten om 
ervaringen uit te wisselen of te brainstormen rond mogelijke acties rond het gemeentearchief.

Folder 'Duik in het gemeentearchief'

Een eerste initiatief van dit overleg is de uitgave van een folder met zowel inhoudelijke als 
praktische informatie rond de gemeentearchieven in de regio. Waarvoor kan je allemaal 
terecht bij het archief? Waar moet je op letten bij een archiefbezoek? Wie moet ik contacteren 
in mijn gemeente om iets op te zoeken? In deze folder werden zowel gemeentes met als 
zonder archivaris opgenomen.
Deze folder is vanaf half september te verkrijgen bij de Erfgoedcel en in iedere gemeente van 
de regio in het archief, de bibliotheek of het gemeentehuis. 
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Je kan de folder ook downloaden via deze link: 
http://www.erfgoedcelpz.be/sites/default/files/duik_in_het_gemeentearchief.pdf

De 4 archiefdiensten online

De vier archiefdiensten uit de regio hebben ook elk een eigen website, waar je meer 
informatie kan terugvinden over welke archieven en collecties ze hebben, hoe die ontsloten 
zijn en wanneer je ze kan raadplegen. 
Halle: www.denasthalle.be
Beersel: http://www.beersel.be/Archief/default.aspx?id=1013
Sint-Pieters-Leeuw: www.sint-pieters-leeuw.be/archief
Dilbeek: http://www.dilbeek.be/bestuur-administratie/gemeentediensten/archief.html

Bron: Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Nieuwsbrief Sector oktober 2015

JOODSE DOPELING IN DILBEEK

Een Joodse dopeling in de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek

In de parochieregisters van Dilbeek treffen we een ongewone doopakte aan. Op 30 april 1791
wordt Paulus Franciscus Metz judeus adultus 17 vel 18 annorum1 gedoopt. Doopheffers zijn
Franciscus Van Volxem uit Neder-Over-Heembeek en Marianna Ketelbant uit Anderlecht.

Doopakte  Dilbeek 30 april 1791.

1 Volwassen Jood 17 of 18 jaar.
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De Jodenvervolging doorheen de eeuwen is alom bekend. Tijdens de Franse revolutie werden
zij, net als de gelovigen van andere godsdiensten, gediscrimineerd. Paulus Franciscus Metz
kon niet schrijven en behoorde waarschijnlijk tot het arme deel van de Joodse bevolking. Hij
zag  de  kans  om naar  betere  oorden  te  vluchten  en  had  geluk.  Metz  is  een  stad  in  het
noordoosten  van Frankrijk,  de  hoofdstad  van  de  regio  Lotharingen  aan  de  oever  van  de
Moezel, en dus niet zo heel ver van de huidige Belgische grens. In 1789 telde de Joodse
gemeenschap in Metz 500 families. Alhoewel de Joodse familienaam Metz bestaat2, is het
helemaal  niet  zeker  dat  dit  zijn  echte  naam  was.  In  doop-  geboorte-  huwelijks-  en
overlijdensakten  van  hem en  zijn  kinderen  zien  we  voortdurend  meer  Vlaams  klinkende
varianten opduiken. We hebben het vermoeden dat hij zijn verleden zelfs voor zijn naasten
angstvallig verborgen hield. Een vreemd accent zal zijn afkomst enigszins verraden hebben.
Enkel in Dilbeek was dit gekend in een beperkte kring van pastoor, onderpastoor en enkele
notabelen. We hebben ook het raden naar de beweegredenen voor zijn doop op latere leeftijd
en of dit  al  dan niet  zijn persoonlijke keuze was. Wellicht wou hij  zijn verleden volledig
uitbannen en zich integreren in de katholieke gemeenschap. Dit maakte het voor hem ook
gemakkelijker een partner te vinden. Hij werd waarschijnlijk opgevangen en tewerkgesteld bij
het  echtpaar  Franciscus  Van  Volxem–Marianna  Ketelbant,  pachter  op  het  pachthof  het
Grootkasteel, nu kasteelhoeve, en schepen van Dilbeek. Paulus Franciscus ging zich wat later
als dagloner vestigen te Brussel. In die periode leerde hij Maria Hertogh uit Itterbeek kennen,
die  als  arbeidster  te  Sint-Jans-Molenbeek  woonde.  In  de  gezinsreconstructie  zien  we  de
evolutie van de familienaam.

I. Paulus Franciscus Metz, dagloner, werkman, geboren omstreeks 1772, van Joodse afkomst,
tot het katholicisme bekeert door het doopsel te Dilbeek 30 april 1791, woonde in 1794 te
Brussel, overleden te Brussel 1 december 1830 als De Smet. Huwt voor de burgerlijke stand
en kerkelijk te Sint-Jans-Molenbeek 5 april 1796 met Maria Hertogh, arbeidster, gedoopt te
Itterbeek 7 november 1765, overleden te Sint-Jans-Molenbeek 31 augustus 1832, dochter van
Arnoldus en Maria Verhassel. 

Huwelijksakte Sint-Jans-Molenbeek 5 april 1796. Hierin is hij Lotharingus (afkomstig uit
Lotharingen).

2 Joodse benaming voor metselaar.
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Overlijdensakte Brussel 1 december 1830. Hierin is hij geboren te Metz in Frankrijk.

Uit dit huwelijk:
1. Joannes Smets, onwettig geboren te Sint-Jans-Molenbeek 26 februari 1796.
2. Petrus Smet3, geboren Sint-Jans-Molenbeek 14 februari 1803. Heeft kinderen te Sint-Jans-
Molenbeek.
3.  Jan Baptist  Metz,  geboren  Sint-Jans-Molenbeek 10 september  1806.  Heeft  kinderen  te
Brussel en Sint-Jans-Molenbeek.

Bij al diegenen die een voorouder hebben met een onduidelijke familienaam kunnen we ons
de vraag stellen of het misschien een (Joodse) immigrant is die wegens godsdienstige reden
uit Frankrijk is moeten vluchten op zoek naar een veilig onderkomen.  Sommige Joden zullen
zich  tot  het  katholicisme hebben bekeert.  Anderen zullen  hun Joodse afkomst  angstvallig
verborgen hebben gehouden. In beide gevallen hebben ze zich volledig geassimileerd met de
plaatselijke  bevolking.  Tijdens  het  ancien  régime  was  het  moeilijk  zoniet  onmogelijk  te
achterhalen of de identiteit van iemand uit een veraf gelegen gebied juist was. In het geval van
Paulus Franciscus Metz echter mogen we aannemen dat hij eerlijk was door aan de pastoor en
onderpastoor van Dilbeek en het pleeggezin te verklaren dat hij een Jood was. Zo kon hij het
verleden  achter  zich  laten.  Of  hij  dat  aan  zijn  vrouw  en  kinderen  heeft  gezegd  valt  te
betwijfelen.
________________
3 In zijn geboorteakte staat de vader als geboren te Dilbeek. Dit is dus het bewijs dat het wel degelijk om Paulus
Franciscus Metz gaat die te Dilbeek werd gedoopt. Enkel de leeftijd van 66 jaar is foutief. Hij zou dan geboren
zijn omstreeks 1754.

Bronnen

Rijksarchief  te  Leuven.  Online  parochieregisters  van  Dilbeek,  Sint-Jans-Molenbeek  en
databank Zoeken naar personen.
www.zoekakten.nl, burgerlijke stand Sint-Jans-Molenbeek.
Wikipedia. Geschiedenis van de Joden in Frankrijk.

Erwin Octaaf D’hoe
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TENTOONSTELLING

BRUSSEL – VOLKSTELLING 1802

Sta me toe u een nieuw bijzonder nuttig genealogisch instrument voor te stellen

Voorintekening 

Brussel Volkstelling van 1802 (stadarchief Brussel, Huidevetterstraat)
Alfabetische index op voor- en familienaam, volgnummer en sectie
De volkstelling van 1802 omvat de 8 secties van Brussel samengevat in 16 grote registers met
in totaal 64387 personen boven de 10 jaar
In A4 formaat 482 pagina’s (recto-verso 241), geplastificeerde blinkende cover 230 gram, 
ingebonden kaft rondom. Prijs: 35 Euro + verzendkosten voor België 5 Euro.
Na 30 november 40 Euro
Storting op rekening nummer van R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, 
vermelding :  « Brussel 1802 »

Ingezonden door René Maurice Jammart
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KERKHOF STRIJTEM IN BEELD

Bidprentjes geven gesloten kerkhof van Strijtem gezicht

Heemkundige Luc Van Liedekerke heeft met een nieuwe publicatie het gesloten kerkhof van 
Strijtem tot in detail in beeld gebracht. Hij startte ook met succes een project op om 
verloederde graven opnieuw een zerk te geven.
In een eerste publicatie had Luc Van Liedekerke vorig jaar al in kaart gebracht wie er 
begraven lag op het beschermde gesloten kerkhof van Strijtem. Voor deze tweede publicatie 
'Van rouw naar herinnering - Funerair Erfgoed in en om de kerk van Strijtem' besloot Luc om 
het kerkhof ook 'in beeld' te brengen. Hij verzamelde de afgelopen maanden quasi alle, op een
tiental na, bidprentjes van de 496 personen die er tussen 1866 en 1995 begraven werden. Het 
gaat om gewone burgers maar ook gesneuvelden, oud-strijders, pastoors, burgemeesters en 
kinderen.
Adellijk
In de nieuwe publicatie heeft Luc Van Liedekerke ook heel wat aandacht voor 'De adellijke 
Heren van het kasteel van Strijtem'. Het hoofdstuk behandelt de 17 obiits die in het koor van 
de kerk van Strijtem nog steeds zijn opgehangen. "Het gaat om rouwborden voor mensen van 
adellijke afkomst waarvan sommigen hier en elders belangrijke functies hebben vervuld", 
aldus Luc. "Het is een unieke collectie."
Zerken
Met deze nieuwe publicatie over het kerkhof vond Luc echter dat zijn werk nog niet af was. 
Hij besliste in samenwerking met een sponsor om een 25-tal zwaar verloederde graven op het 
kerkhof helemaal op te kalfateren. Vermits het kerkhof beschermd is gebeurde alles in 
samenwerking met Erfgoed in Leuven. "Op een 25-tal graven stond ooit een houten kruis, 
maar dat is door de jaren heen vaak helemaal weggerot", zegt hij. "In samenwerking met 
Natuursteen Van Snick uit Liedekerke zal op al deze graven een grafsteen worden gelegd met 
de naam van de overledene, en het geboorte- en sterftejaar. Ik ben bijzonder verheugd dat Van
Snick deze hele actie zal bekostigen."
Voorstelling
Het 205 pagina's tellende boek werd op 31 oktober voorgesteld in de Sint-Martinuskerk van 
Strijtem.
Het boek kost 22 euro. Het bedrag met vermelding van naam en adres, kan gestort worden op 
het rekeningnummer BE06 0630 0933 0122.
Meer informatie bij Luc Van Liedekerke via luc.van.liedekerke@pandora.be of 054 26 00 37

Bron: www.persinfo.org/2015/10/06

REKENMUNT EN KLINKENDE MUNT

Op 14 oktober laatstleden hield Willy Geets, onder grote belangstelling van onze leden, een 
uiteenzetting met als titel “Rekenmunt en klinkende munt in de Zuidelijke Nederlanden – Een
complexe en intieme relatie (13de – 18de eeuw)”.
Hij bracht er klaarheid in de betaalmiddelen en de verschillende muntstelsels met telkens 
verschillende waardeverhoudingen in onze streken tussen de 13de en de 18de eeuw.
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Een sfeerbeeld van de talrijke aanwezigen

Een boek is verkrijgbaar:

ISBN nummer 978-90-822-1960-9
24,00 euro excl. Verzendingskosten.
Rek. nr. IBAN BE49 4140 1647 4171 op naam van
Geets Willy

Technische gegevens:
A4-formaat, binnenwerk mat, 170 gr, geplastificeerde
kaft mat 350 gr., kleurafbeeldingen, gelijmde
afwerking.

SCHEPENREGITERS DIGITAAL GEÏNDEXEERD

15e eeuwse schepenregisters voor het eerst digitaal geïndexeerd

Het inventarisatieproject 'Thuis in Archief' startte in 2013 om bezoekers samen te brengen die 
actief bezig zijn met het indexeren van onze schepenregisters. 
Onderling expertise en ervaringen uitwisselen is de basis van het project. Op die manier 
hopen we binnen enkele jaren een eerste index op onze oudste schepenregisters te kunnen 
voorstellen, een reeks waarvoor tot op heden nog geen goede toegang beschikbaar is.
Midden 2015 is een eerste mijlpaal bereikt. Door het harde werk van onderzoeker Ad Van 
Oeffelen zijn alle schepenregisters voor de periode 1394-1450 geïndexeerd! De andere 
projectdeelnemers zijn ondertussen ijverig gestart aan de indexering van de registers voor de 
periode 1450-1460 en maken zo de aanzet voor de verwerking van de rest van de eeuw.
Schepenregisters 1 t.e.m. 43 zijn voortaan doorzoekbaar op persoon-, plaats en huisnamen via
een detailtoegang waarin regesten van de aktes zijn opgenomen. 
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De index is ook gelinkt aan de algemene zoekfunctie van onze website zodat iedereen er snel 
in kan zoeken. De onderzoeker die nauwkeuriger wil werken kan de originele bronbestanden 
downloaden om zo een volledig overzicht te krijgen.
Hartelijk dank aan alle projectmedewerkers om dit titanenwerk met zoveel moed aan te vatten
en verder te zetten.

Bron: Felixachief, Nieuwsbrief november

DATABANK DIPLOMATA BELGICA

Lancering databank ‘Diplomata Belgica’: diplomatieke bronnen uit de zuidelijke 
Nederlanden vóór 1250 

De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en het Henri Pirenne Institute for Medieval 
Studies van de UGent lanceren op maandag 16 november 2015 om 17.30u in het Rijksarchief 
te Gent de databank ‘Diplomata Belgica’. De databank bevat ca. 35.000 beschreven 
documenten, ca. 19.000 full text edities en ca. 5.000 foto’s die verband houden met 
diplomatieke bronnen uit de zuidelijke Nederlanden vóór 1250.

Bron: Rijksarchief in België, Nieuws

DE WOLSEMHOEVE

Bodegem in vroegere tijden: De Wolsemhoeve 

Het gehucht Wolsem is gelegen in het noordoosten
van Bodegem. De indrukwekkende Wolsemhoeve,
ook Hof te Wolsem geheten, domineert het gehele
gehucht en behoort tot de oudste pachthoven van
Bodegem. Meer weten? Ga  eens langs op de webite
van de Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap. 

http://www.heemkringbkwbodegem.be/vroegeretijden/wolsemhoeve.php

Bron: Erfgoedcel Pajotteland-Zennevallei, Nieuwsbrief november 2015

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 en oude prenten
Joris Luyckx (Halle).

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 11, november 2015 10

http://www.heemkringbkwbodegem.be/vroegeretijden/wolsemhoeve.php


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.

DE WEVER te BRUSSEL

Vraag 15/11-01

Graag had ik de volgende oproep gedaan voor mijn verder stamboomonderzoek naar de 
familie De Wever:
- "Ik ben op zoek naar nog in leven zijnde naamgenoten "De Wever" in de 19 gemeenten van 
Brussel om de vele hiaten in mijn stamboomonderzoek te kunnen wegwerken." Wie neemt 
contact?

Ingezonden door De Wever Willy

MOYENSOEN te ANDERLECHT

Vraag 15/11-02

- Wie kan mij informatie verstrekken over Margaretha Moyensoen alias van Anderlecht 
,geboren rond 1525, en die gehuwd was met Joos De Wevere uit Sint-Katherina-Lombeek?

Ingezonden door De Wever Willy

WILLEMS te WAMBEEK

Vraag 15/11-03

Ik ben met een stamboom bezig en op zoek naar info over mijn grootvader Lode Willems.
Mijn opa heette Ludovicus Artur ( Lode ) Willems geboren te Wambeek  19-05-1895
getrouwd met mijn oma Ludovica Celestina (Maria) Servranckx geboren te Wambeek 30-
10-1904.
Mijn opa en oma hadden een bierbrouwerij op de Weversraat in Wambeek, en mijn opa zou 
burgemeester worden van Wambeek maar overleed ( 11-05-1933) vlak voor zijn beëdiging.
Mijn opa was zeer actief in de politiek in die tijd , maar ik krijg de indruk dat hij niet erg 
geliefd was omdat er totaal geen info of foto's van hem zijn van zijn politieke carrière .
Wel heb ik al wat kleine documentjes gekregen over de bierbrouwerij van mijn opa en oma 
van het rijks archief van Belgie , maar politiek gezien is er waarschijnlijk niets.
Alleen dat hij gewonnen heeft met 15 stemmen van de Troch , verder kom ik niet. 
Ik hoop dat u mij wat verder kan helpen, 

Ingezonden door José Willems (Utrecht Nederland)
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VANDENBUSSCHE te OOSTENDE

Vraag 15/11-04

Ik zou een vraag willen stellen maar ik weet niet of iemand me zal kunnen helpen.
In het jaar stilletjes, ik was nog puber en ben er nu 60, kregen mijn vader, nonkels en tantes 
een uitnodiging om naar een samenkomst van de familie VANDENBUSSCHE te komen en 
zij gingen daar ook naartoe. Een persoon had een stamboom opgemaakt van de familie 
Vandenbussche tot mijn vader, tantes en nonkels inbegrepen. Nu heeft geen enkele van hun 
deze stamboom aangeschaft of naam of adres van de opsteller bijgehouden. Het enige wat 
mijn moeder nog weet is dat het om een politie agent van Oostende ging. De meeste 
Vandenbussche 's komen uit de West-Vlaanderen.
Hoe begin je daar nu aan om dit terug te vinden. Ik heb wel het trouwboekje van mijn 
grootouders.

Ingezonden door Liliane Vandenbussche

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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