
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13 nummer 12 december 2018

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
Jan Erkelbout, René Maurice Jammart, Marcel Leys

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Dit werkjaar loopt alweer op zijn einde. We mogen terugblikken op een vruchtbaar jaar met 
enkele interessante lezingen die massaal bijgewoond werden door onze leden en andere 
belangstellenden.
Op tal van activiteiten waren we vertegenwoordigd met een stand.
Ook mochten we dit jaar weer enkele mooie publicaties uitgeven, met een grote dank aan de 
auteurs van deze prachtige werken.
Uiteraard zitten we niet stil en werken volop aan het samenstellen van de agenda voor 2019.
Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u al een impressie van de activiteiten en lezingen die op 
het programma staan.
We blijven constant verder werken en ten dienste staan van alle genealogen.
Maar, omdat de gemiddelde leeftijd van onze bestuursploeg en vrijwillige medewerkers aan 
de hoge kant ligt zoeken we nog steeds naar, liefst jongere, medewerkers die een handje 
willen toesteken bij de vele taken die bij onze vereniging horen en op termijn kunnen 
doorgroeien naar een bestuursfunctie en zo de continuïteit van onze vereniging kunnen 
garanderen.
Voelt u zich geroepen, aarzel niet en neem contact op via info@fv-dilbeek.familiekunde-
vlaanderen.be
U kan ook meewerken aan de samenstelling van de maandelijkse nieuwsbrief.
Heeft u een interessante website, een speciale ontdekking, een eigenaardigheid in uw 
kwartierstaat, …, kortom alles wat eventueel dienstig kan zijn voor de mede genealogen is 
welkom.
Maak ook gebruik van de rubriek “Vraag en antwoord” wanneer u met een specifieke vraag 
zit, wie weet krijgt u zo een oplossing.

De redaktie
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ACTIVITEITEN

woensdag 12 december 2018 om 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  
Ook zeer interessant voor beginnende genealogen !
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 9 januari 2019 om 20.00 uur organiseren wij onze jaarlijkse 
nieuwjaarsvergadering.
We willen het nieuwe jaar starten met een gezellige bijeenkomst met de voorstelling van onze 
nieuwste publicatie “Indexen van Dopen, Huwelijken en Overlijdens van Dilbeek van 1792-
1920” en we stellen er ons jaarprogramma 2019 voor. We sluiten de avond af met een drankje.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 3 
januari 2019 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Raadszaal Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

Woensdag 13 februari 2019     om 20 uur brengt Jan Caluwaerts zijn lezing “Kinderen van 
der minne – bastaarden van adel en burgerij in je kwartierstaat”.
Geen gezeur over een Delphine meer of minder. « Bastaarden » van adel en burgerij waren 
ooit heel gewoon en werden in de late middeleeuwen en tot in de 17de eeuw niet weggestopt. 
Hoe kregen ze een plaats in hun familie, in de maatschappij en welke waren hun rechten? Jan 
Caluwaerts bestudeerde het fenomeen met zijn vele facetten en legt aan de hand van een 
aantal Brabantse voorbeelden ook uit hoe deze « kinderen van der minne » een link vormen 
tussen de landelijke families en vorstelijke dynastieën.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 3 
februari 2019 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2  e   donderdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur en elke 4  e   zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

NIEUW VANAF 2018 – voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons
documentatiecentrum op de 1e maandag en de 4e maandag van de maand van 09.00 tot

11.00 uur echter alleen op voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be
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maandag 3 december 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 13 december 2018 van 20 tot 22 uur

maandag 17 december 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 22 december 2018 van 10 tot 12 uur

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

JAARPROGRAMMA 2019

Noteer alvast volgende data in jullie agenda zodat je niets hoeft te missen van onze
activiteiten.

Woensdag 9 januari 2019 om 20.00 uur
NIEUWJAARSVERGADERING

woensdag 13 februari 2019 om 20.00 uur
“Kinderen van der minne – bastaarden van adel en burgerij in je kwartierstaat”

Lezing door Jan Caluwaerts

woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur
Oefening Oud Schrift door René Jammart

zaterdag 30 maart 2019
54ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen

Domein de Ghelinck te Wortegem-Petegem

woensdag 10 april 2019 om 20.00 uur
“Vertrokken met de V.O.C.”
Lezing door Herman Swinnen

woensdag 8 mei 2019 om 20.00 uur
“Archieven der Godshuizen en Weldadigheid”

Lezing door David Guilardian, archivaris OCMW Brussel

zaterdag 15 juni 2019
25ste PRAAT- KAAS- en WIJNAVOND

woensdag 11 september 2019 om 20.00uur
“De opvoeding van het kind in de 17e en 18e eeuw”

Lezing door Claude Ghekiere

woensdag 9 oktober 2019 om 20.00 uur
“ALDFAER”

Lezing door Antoon Bosselaers

woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur
“De Adel, binnenste buiten”
Lezing door Geert Gruyaert
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woensdag 11 december 2019 om 20.00 uur
Genealogische contactavond

Meer informatie kan je vinden in de rubriek “Activiteiten” van deze en volgende
nieuwsbrieven.

LIDGELD 2019

Familiekunde Vlaanderen stelt het bijzonder op prijs dat u lid bent van van onze organisatie.
Dankzij  uw  steun  kunnen  talrijke  genealogische  projecten  gerealiseerd  worden  en  het
familiekundig  erfgoed  in  Vlaanderen  en  Brussel  bewaard  worden  voor  toekomstige
generaties.

Vergeet dus niet tijdig uw lidmaatschap voor 2019 te vernieuwen. Ook  in 2019 kan u voor 37
euro genieten van al onze voordelen. Wanneer u uw lidmaatschap tijdig vernieuwt, ontvangt u
Vlaamse Stam zonder  zorgen bij  u thuis in de brievenbus.  Verder kan u met uw lidkaart
terecht in alle documentatiecentra en profiteert u van korting bij de aankoop van interessante
genealogische publicaties of bij het bijwonen van onze cursussen en voordrachten.
Wij hopen u ook in 2019 terug te mogen verwelkomen als lid van onze vereniging en danken
u oprecht voor uw steun en uw vertrouwen.

U bent nog geen lid ! Sluit u vandaag nog aan en geniet van alle voordelen.
Dit kan eenvoudig geregeld worden via https://familiekunde-vlaanderen.be/word-lid
of bij uw bezoek aan ons documentatiecentrum.

DOSSIERS BURGERSLACHTOFFERS WO I

Jarenlang kwamen bij de Rechtbanken voor oorlogsschade hele drommen slachtoffers van 
WOI aankloppen: voormalig gedeporteerden, mensen die door de bezetter tot gevangenisstraf 
waren veroordeeld, weduwen van burgers die waren neergeschoten door de Duitsers, of 
ouders van kinderen die waren omgekomen tijdens vuurgevechten of bombardementen. De 
circa 240.000 individuele dossiers – goed voor 650 strekkende meter archief – over de 
burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog zijn sinds kort raadpleegbaar in de leeszaal van
het Algemeen Rijksarchief (www.arch.be/ara). De namenlijst van betrokken personen is 
digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief en wordt op termijn ook 
geïntegreerd in onze online zoekrobot ‘Zoeken naar personen’.
Meer info: www.arch.be/index.php…

Bron: www.arch.be

OUDE BEGRAAFPLAATS OOSTENDE GEDIGITALISEERD

Toevallig zag ik dat ook in Oostende een oude begraafplaats gedigitaliseerd is.
Begraafplaats Stuiverstraat.
Je krijgt geen foto van het graf, maar wel de ligging.
Ook enkele gegevens van de overledene.
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Geschiedenis
De aanleg van de begraafplaats gebeurde in 1918 op een ingedijkt stuk zompige poldergrond 
langsheen de Stuiverstraat. Alvorens de knoop door te hakken voor deze locatie keek het 
stadsbestuur ook uit naar gronden langs de dijk op Raversijde en naar weilanden in Bredene. 

De eerste bijzetting gebeurde in 1918. Het was die van de 12-jarige Georges Thuyn, vandaar 
de nu vergeten benaming "Thuyntjes kerkhof" destijds in de volksmond. Maar in de omgang 
werd de begraafplaats al gauw "'t Nieuw Kerkhof" genoemd, omdat er al een oudere 
begraafplaats in gebruik was langsheen de Nieuwpoortsesteenweg.

De begraafplaats was in het begin slecht ingericht en had bijvoorbeeld geen afwatering. De 
begraafplaats kende in de loop der tijd meerdere uitbreidingen en infrastructurele 
verbeteringen en werd ook uitgerust met een strooiweide en een columbarium. De 
omheiningsmuur en de toegangspoort uit 1931-1932 zijn in art deco.

Op de muur staan twee pleurants, gebeeldhouwd door Geo Verbanck. Op de begraafplaats 
bevinden zich ook een Joodse begraafplaats. In 1937 werd een gedenkteken geplaatst voor de 
op zee verongelukte vissers wier lijken niet opgevist of aangespoeld zijn. Het bestaat uit twee 
zuilen met hun namen op. In 1956 werd dit uitgebreid met twee nieuwe zuilen. Op de 
begraafplaats staat verder een zuilvormig monument met vuurpot waarmee de Oostendse 
oorlogshelden geëerd worden. Bij de strooiweide werd in 1976 het kunstwerk "Levensboom" 
van Jacky De Maeyer geplaatst. 

Militaire begraafplaats
Op de begraafplaats  liggen enkele tientallen gesneuvelde Belgische soldaten uit  de Eerste
Wereldoorlog.  Daarnaast  liggen  er  nog  meer  dan  400  gesneuvelde  Britse  soldaten.  Deze
CWGC-begraafplaats  (Oostende  New  Communal  Cemetery)  telt  50  gesneuvelden  uit  de
Eerste Wereldoorlog, de andere uit de Tweede Wereldoorlog.

De Duitse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog die hier begraven waren na overbrenging
van  de  begraafplaats  aan  de  Nieuwpoortsesteenweg  werden  naar  de  Deutscher
Soldatenfriedhof  Vladslo  en  de  Deutscher  Soldatenfriedhof  Langemark  overgebracht.  De
gesneuvelden  uit  de  Tweede  Wereldoorlog  werden  in  1949  overgebracht  naar  het
Ehrenfriedhof in Lommel. 

https://www.oostende.be/EloketDetail.aspx?id=151

Jan Erkelbout

CIJNSBOEK HEREN VAN GAASBEEK 1570

Cijnsboek van de Heren van Gaasbeek 1570 

Cohier  innehoudende diversche partyen van cheynsen mette  panden ende paelgenoten die
welcke  overgebrocht  zyn  by diversche  inwoonders  des  lants  van  Gaesbeke  aen  Anthonis
Verstrepen, als rentmeestere van den heere van Gaesbeke naer voergaende publicatie te dyen
ende gedaen vuijt crachte van zekere brieven van terriere van zyner maj[estey]t in date XV
junij anno XVc tseventich [15-06-1570]
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Dit Cijnsboek berust op het Stadsarchief van Brussel, in de Huidevetterstraat nummer 65 te 
1000 Brussel. Het omvat 273 folio’s of 546 pagina’s en geeft de cijnsgoederen weer in de 
omgeving van Gaasbeek die tot deze heren behoorden in het jaar 1570.
De Cijnsboeken worden maar al te dikwijls stiefmoederlijk behandeld, vergeten en of blijven 
onder het stof van een of ander archief liggen.
Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het belang van deze schatten aan informatie. Een 
schatkamer in het weergeven van plaats-, eigennamen en familieverbanden. De waarde van 
een goed volgens grootte en de omschrijving van de ligging. Zelfs het aanplanten van bomen, 
wijzigingen in de structuur enz. gebeurde niet zonder toelating.

Hieronder een kleine bloemlezing

folio 12verso, 1
Joos Swaluwe op een gelege groot omtrent een bunder gelegen inde prochie van Leeuw te 
laecke, comende metter eender zyden aende goeden Laureys Van Bogaerden ende der 
weduwe Claes Van Cutsem metter ander zyden tegen het tolhuys aldaer mette derde zyde 
ande beke ende mette vierde zyde aen sheeren straete 
In marge: over Cathelyne Slachmolders
folio 12verso, 2
Nu Claes Appelmans alias Cooman, Henrick De Broyer op een gelege dat nu een hamme is 
groot omtrent een dachwant gelegen inde prochie van Leeuw achter de kercke, so men naer 
ruckelinge gaet comende metter eender zyden aende goeden Segers Van Maldere metter ander
zyden aende goeden desselfs De Broyere mette derde ende vierde zyden aen sheeren straete, 
welcke cheyns byden heere bekent heeft voer dat hery toegelaten is een staeketsel te moegen 
setten voer het voors[creven] gelege ende van zynen borreput achter het voors[creven] 
gelege te moegen betryen 
In marge: over Renner De Broye en kinderen 
folio 143verso, 4
Andries Smet sone Peeter als man weduwnaar was mr. Guillam Huyge op omtrent V ½ 
dachwanden lants gelegen in de prochie Quintiny [Sint-Kwintens-Lennik] op den Yseringen 
contere [Eizeringen] comende metter eender zyden aende goeden Joos Pauwels metter 
andere zyden tegen tvelt genaempt De Hoffstadt mette derde zyde tegen sheeren straete ende 
mette vierde zyde tegen een meersch genaempt deect, item op noch een bunder lants gelegen 
in de voorscreven prochie Tyseringe opt velt genaemt de Hoffstadt comende metter eender 
zyde aen (gaat niet verder op de volgende pagina)

folio 153recto, 3
Nu Cathelyne sRuwen [De Ruwe] dochter Jans daer moeder aff was Margriete Van Laethem
Marie Pannis weduwe wylen Vrancx Van Laethem Vrancx sone op ½ bunder lants gelegen in 
de prochie Quintiny [Sint-Kwintens-Lennik] op de Hoffstadt [Eizeringen] comende metter 
eender syden aende goeden der Cappelrye Van Sinte Pauwels inde kercke van Onse Vrouwe 
Lombeke [Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek] metter andere syde aende goeden der erffgenaemen 
Augustyn Temmermans mette derder zyde aende goeden Peeter Cool ende metter vierde zyde 
aende goeden Bernaerts Stock jaerelyckx te bamisse Lennicke
Marge: over Jan De Troch folio vii buegem

folio 163recto-verso
Smeth Peeter, sone Peeter Smeth de oude, xPypenbuys Christyne [dochter van Jan Pypenbuys
sone Willem], op omtrent iii evenen hoplochtinck gelegen in de prochie Quintine [Sint-
Kwintens-Lennik] te Vyverchem, comende metter eender zyden aen de goeden mr. Willem 
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Vander Noot, metter ander zyde aen de goeden Gielis De Vogele, mette derde zyde aen de 
goeden mr. Geerart De Pauw
In marge: over Vranck Zegers alias De Brier
Vervolgens:
Nu de voorscreven Peeter Criecke
Deselve van een arcke te moegen setten te Vyverchem inde beecke tusschen den dyck ende 
tPaeschuys contere aen zyn goet ter beyden zyden ende vande beken nederwaerts 
eensdeels te verleggen
In marge: over Peeter Smet sone Laureys
Vervolgens:
nu de weduwe
Claes Van Herwegen op ½ bunder meersch gelegen inde prochie Quitini neven de brugge ten 
Vyverchem genaemt De Ronde Meersch comende metter eender zyde aende goeden der 
erffgenaemen Jan Suls metter andere zyden aen de goeden Henricx Vanden Bossche, mette 
twee andere zyden aen des heeren straete
Vervolgens:
de kinderen Jan Goossens die hy gehadt heeft van Cathelyne Smets
In marge: over Claes Elshocht te Vyverchem

PS: een index op de voor- en familienamen, met weergave van familieverband(en), in dit 
cijnsboek is volgend jaar beschikbaar bij ondergetekende.
Op het Brussels Stadsarchief (zie index Pergamini) en het archief Kasteel van Gaasbeek, 
berusten verschillende cijnsboeken van Dilbeek en omliggende.

René Maurice Jammart

STAMBOOM & FAMILIE

Benieuwd naar wie je voorouders waren? Hoe zij heetten en hoe ze leefden? Knack helpt je
op weg met de extra editie ‘Stamboom & Familie’. Een onmisbare handleiding voor iedereen
die zijn familiegeschiedenis wil ontrafelen.
Deze extra editie kwam tot stand in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen, telt 100 
pagina’s, kost 9,95 EUR (+ verzendingskosten) en kan besteld worden via
 https://shop.knack.be/extra-edities/stamboom

Is ook te koop in de Standaard boekhandel.
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TERUGBLIK

Lezing “De Zeven Geslachten van Brussel” door Roel Jacobs

In een bomvol auditorium, met 88 geïnteresseerden, van Kasteel Lamotte te Sint-Ulriks-
Kapelle mochten we luisteren naar de zeer gewaardeerde lezing van Roel Jacobs over de 
“Zeven Geslachten van Brussel”.

Wegens de enorme belangstelling voor deze lezing waren we genoodzaakt de inschrijvingen 
voortijdig af te sluiten. Hierdoor konden we niet voldoen aan alle aanvragen.
Om aan deze geïnteresseerden ook de mogelijkheid te bieden van deze bijzondere lezing te 
genieten zullen wij, in de loop van het voorjaar 2019, een tweede lezing programmeren.
Meer details in onze volgende nieuwsbrieven.
Houd dus zeker onze agenda in het oog en wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

DE BESCHIETING VAN BRUSSEL

Het verhaal 
Het is voorbij : we hebben herdacht, herinnerd en zelfs gefeest en geklonken op…100 jaar 
geleden.(na elke herdenking volgde een banket voor die hoge pieten, maar dat liet men ons 
niet zien!) 
Wat mij opviel : waar vandaan komen al die “oud-strijders”. Het is toch al 100 jaar geleden en
dus moeten die zowat 120 jaar oud zijn ! Mijn vader was oud-strijder van de tweede 
wereldoorlog en zou nu 112 jaar oud zijn. Ik zag in Parijs een gans blok oude mannetjes in 
rolwagentjes. Hoe oud zijn die en van waar komen ze? En in Brussel stonden heel wat oude 
mannetjes met lange baarden en veel decoraties. Zelfs hier in Albert 1 verkocht de 
legerleiding het rusthuis aan het privé, omdat er geen oud-strijders meer waren. Het kan maar 
goed zijn voor het patriottisme, zoals de Franse president zei. Maar weet u nog wat er hier 
gebeurde 330 jaar geleden? Zo weinig overgehouden van uw geschiedenislessen? Het waren 
de oorlogen van Lodewijck de XIVe .Meer dan 100 jaar werd er in onze gewesten oorlog 
gevoerd. Het was de “Devolutie oorlog”, de ”Tachtigjarige” oorlog, de “Dertigjarige oorlog”, 
maar vooral de “Negenjarige oorlog van 1688 tot 1697”. Lodewijck XIV wou beslag leggen 
op de Spaanse Nederlanden, onze gewesten. Ik bespaar u een lang verhaal (zie Wikipedia).De 
Spaanse Nederlanden , dat kwam ongeveer overeen met het huidige Belgisch grondgebied en 
Luxemburg.(zie kaart)
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Dat gebied werd verdedigd door ”Het leger van Vlaanderen”, dat onder het bevel stond van de
Spaanse koning. Daartegenover stond het sterkste leger van die tijd, dat van de Franse 
Lodewijck XIV.(± 100.000 man) Leger? Dat waren huurlingen : In het koninklijke leger van 
Vlaanderen dienden soldaten van zes verschillende origines : Spanjaarden, Italianen, 
Bourgondiërs, Engelsen, Duitsers en Vlamingen. Overnachten deden soldaten bij burgers, 
waar zij soms met vijf soldaten op kosten van de eigenaar verbleven. Het leven in het Spaanse
leger in Vlaanderen was niet makkelijk, door honger, het gevaar en door kou. Het salaris 
waarmee de soldaten zichzelf in onderhoud moesten voorzien ,was laag en werd vaak te laat 
uitbetaald. Daardoor moesten soldaten plunderen of honger lijden. Geregeld braken er 
muiterijen uit doordat het salaris zo lang op zich liet wachten. Dat was voorzeker het geval 
voor de Franse troepen die oprukten naar het Noorden. Als ze introkken in dorpen ,eisten zij 
van de burgers kosteloos voedsel voor hun paarden,8 stuivers onkostenvergoeding en 
voeding. De soldaten vonden dat onvoldoende en begonnen de mensen bij wie zij 
inkwartierden, geld af te persen. ’s Avonds trokken zij in de voornaamste tavernen van het 
dorp binnen, en onder voorwendsel dat de Graaf zou aankomen, lieten zij prachtige maaltijden
bereiden. s’ Nachts liepen de soldaten bij benden de omliggende gehuchten af om te 
plunderen en te brassen. Kon men niet betalen dan werden de vrouwen verkracht, vermoord 
en alles werd gestolen. De woonst werd in brand gestoken en de velden platgebrand. 
J.Lindemans heeft in “Eigen Schoon en de Brabander” verschrikkelijke verhalen verteld over 
gruweldaden in onze gewesten. De bendes trokken van Merchtem over Dilbeek naar Sint 
Pieters Leeuw. Daarenboven kwam een bevel van de Franse overheid om de techniek van de 
verschroeide aarde toe te passen. Als men dan weet dat het gros van het Franse leger 
ondergebracht werd in Sint Anna Pede (Hof te Rome) en dat de kanonnen voor de beschieting
van Brussel opgesteld stonden in Dilbeek op het Palokeveld (hoek 
Berchemstraat/Palokestraat-daar stond vroeger een windmolen : de Palokelare molen),dan kan
men zich inbeelden wat hier allemaal gebeurd is. Hoeveel burgers er toen gestorven zijn is 
niet bekend, maar uit statistieken van de bevolking blijkt dat in die periode de bevolking zeer 
sterk is gedaald.
Niet alleen de Fransen, maar ook Spanjaarden trokken hier op expeditie om Franse 
aanhangers te beboeten :zijn het Spanjaarden die het Groot kasteel in Dilbeek, in brand 
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staken? De bisschoppen van Kamerijk, de eigenaars, werden immers van hun rechten 
ontheven omdat zij de zijde van Frankrijk kozen. De opvolgers lieten het gedeeltelijk 
restaureren. Ernest Bathazar, heer van Duras, eigenaar van het Klein Kasteel (huis in 
Dielbeke) zag ook zijn eigendom in vlammen opgaan. Hij verbleef immers constant aan het 
Hof in Parijs, en achtte het niet nodig het kasteel opnieuw te laten heropbouwen. Vandaar dat 
niemand in Dilbeek dat kasteel kent! De laatste ruïnes werden in 1906 opgeruimd. Dat was 
echter het voornaamste kasteel van Dilbeek! Het Klein Kasteel stond op de hoek 
Broekstraat/Dr. R. Lambrechtslaan. 

 

Alle pachthoven in onze streek ondergingen hetzelfde lot en werden platgebrand. Vandaar dat 
wij op al deze pachthoven data zien van na 1700…., meestal datum van de heropbouw 
:Hongerveld, Hof te Elegem, Neerhof… allemaal pachthoven van de abdij van Groot-
Bijgaarden. Die konden meestal ontsnappen omdat zij grote losgelden betaalden en meestal de
officieren herbergden. Maar het ergste was voorzeker de beschieting van Brussel door 
Villeroy.
Het keerpunt van de oorlog kwam er vanaf juli 1695. Ligatroepen slaagden erin Namen te 
heroveren De zonnekoning was door de tegenslag van Namen geïrriteerd. Hij stelde voor om 
Brugge of Gent te verwoesten. Villeroy kon hem overtuigen dat het bombarderen van Brussel 
meer effect zou hebben. Op 13, 14 en 15 augustus 1695 bombardeerden de troepen van 
koning Lodewijk XIV van Frankrijk Brussel en schoten ze het centrum in brand. Het 
bombardement op Brussel was de meest vernietigende ramp uit de geschiedenis in die tijd al
een oorlogsmisdaad. Hoeveel mensen zijn omgekomen bij de totale oorlog van de Fransen, is 
niet bekend. 
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Daarvoor waren volgende benodigdheden nodig: 12 kanonnen, 25 mortieren, 4.000 
kanonskogels, 5.000 bommen, 6.000 lanceerraketten, 2.000 granaten, 20.000 loden kogels, 
grote hoeveelheden buskruit en 900 karren om alles te vervoeren. Daarbovenop kwamen nog 
de levensmiddelen voor een leger van 70.000 man; Het Franse leger kwam op 11 augustus aan
en installeerde zich rond het pachthof Hot te Rome in Sint Anna Pede. (zie kaarten) en op een 
hoogte ten westen van de stad, het reeds vernoemde Palokeveld, stelden zij hun mortieren op. 
Het was de agressor te doen de stad zelf vanop afstand te verwoesten, niet om Brussel in te 
nemen. Met gemak namen de Fransen twee schansen (soort vooruitgeschoven versterking) in 
voor de Vlaamse en Anderlechtse Poort. Het bombardement had het meest prompte effect ooit
gezien: een half uur na het afschieten van de eerste bommen, stond de stad helemaal in brand. 
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Bovenaan links ligt St Anna Pede. De kanonnen staan rechtsboven ,dat alles op Dilbeeks 
grondgebied !Na de beschieting trokken ze verder om steun te verlenen in Namen. 
Zou er ergens in Dilbeek een steen, een paaltje, een gedenkplaatje hangen of staan dat aan 
deze gebeurtenis herinnerd? 
Bedankt Franse vrienden, maar we zijn veel vergeten te “herinneren” ! 

Marcel Leys 

CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 2019

In 2018 was Leuven eventjes de genealogische hoofdstad van België.
Op zaterdag 30 maart 2019 valt deze eer te beurt aan het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem.
Die dag organiseert Familiekunde Vlaanderen immers haar 54ste Congres. 
Ditmaal zijn we te gast in Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74 (GPS 110), 9790 Elsegem.
We lichten alvast een tipje van de sluier op: in 2019 staat het Congres van Familiekunde 
Vlaanderen in het teken van ‘De adel op het platteland '. We kijken ernaar uit u te mogen 
verwelkomen tijdens deze genealogische hoogdag!
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FAMILIE MOLLEKENS UIT DILBEEK

Uit een doosje op de rommelmarkt gevonden: een mooi item uit 1910, van Jean Mollekens,
blijkt dat de roots van zijn vader en verderop in Dilbeek liggen.
Nieuwsgierig gingen we op zoek naar verdere informatie.

Jean MOLLEKENS, geboren te Brussel op 07-05-1881 (2191), om 4 uur in de namiddag, in 
de rue des six jetons, nummer 35, 3de sectie, de ouderlijke woonst. Zoon van Joseph 
MOLLEKENS, geboren te Dilbeek op 27-05-1853, ouvrier tonnelier, die zoon is van 
Thomas MOLLEKENS en Jeanne Catherine DELVAUX, wonende te Dilbeek, en van Jeanne
Marie ESSELINCKX, geboren te Groot-Bijgaarden. Zij huwden te Brussel op 26-06-1880 
(797). En verlijden een huwelijkscontract bij notaris Gheude te Brussel op 19-06-1880. 
Jean woont volgens zijn toegangskaart van "l'Exposition Universelle & Internationale de 1910
te Brussel" in de rue des quatre vents. Waar hij een agent is van Mr. Jullien. Bij het huwelijk 
van zijn zuster Cathérine in 1906 te Brussel (1464) waarbij hij getuige is, vermeld zijn beroep
"comptable". In dit huwelijk is ook zijn broer Georges, 22 jaar oud, mécanicien, wonende te 
Groot-Bijgaarden, getuige. 

Mollekensstraat te Dilbeek
Het stamhuis van de familie Mollekens stond als enige op de rechterhoek van de 
Kloosterstraat met de Mollekensstraat. Met de lange zijde evenwijdig met de Mollekensstraat.
Het stond ongeveer op het kruispunt en wel in het midden van de straat. Door de afbraak in 
1982 kon de Mollekensstraat recht getrokken worden.
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Onderaan: links oude situatie, rechts nieuwe situatie (huis afgebroken)

Het was een lang gestrekt gemetseld boerenhuis met pannen- en strodak. 
De laatste bewoners waren het gezin Jacobs-Taelemans, tevens afstammelingen van de 
Mollekens. 
Nu is het vervangen door een nietszeggend modern appartementsgebouw.
Stamvader Thomas Mollekens werd geboren te Zellik op 24-02-1775 als zoon van Charles 
Henri en van Marie Anne Vanlaethem, en huwde te Anderlecht op 30-12-1798 (22) Marie 
Anne Verhasselt, geboren te Dilbeek op 25-08-1774, dochter van Joannes en Marie 
Borremans.
Na zijn huwelijk vestigde hij zich te Dilbeek. Waarvan verdere afstamming te Dilbeek.
Een merkwaardige familienaam, Mollekens, verkleinvorm van De Mol, oudst gekende 
Johannes Molleken in 1325 (C. Baert). Dr. Frans Debrabandere, woordenboek van de 
familienamen.

René M. Jammart – Info: Erkelbout Jan, Erwin Octave D’hoe
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ONDER NEERLANDS VAAN

Onder Neerlands Vaan

Een in België vergeten groep van 10.000 Vlamingen en Walen dienden tussen 1818 en 1911 
in de rangen van het koloniaal Nederlands-Indische leger. De Belgen vormden na de 
Nederlanders de grootste groep. In 1911 was de grootste archipel ter wereld, de huidige 
republiek Indonesië, onder Nederlands gezag gebracht en stopte men met de aanwerving van 
buitenlanders.

Dit is het verhaal honderden mannen die om welke reden dan ook
dienst namen als huurling in het Koninklijk ,Nederlands Indisch
leger (het K.N.I.L.)

Het Nationaal Archief in Den Haag was in het bezit van 706
stamboeken van onderofficieren en minderen van de koninklijke
Landmacht. Ze bevatten 524.213 manschappen waaronder alle
manschappen die er naartoe gegaan zijn vanuit België in de periode
1813-1830. Met hulp van de Mormonen werd op verzoek van
Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen elk boek gedigitaliseerd.
Men heeft daar enkele maanden over gedaan. Het uiteindelijk
resultaat was dat er 174 Dvd’s gemaakt werden en dat er dan een aantal enthousiaste leden en 
bestuurders zijn begonnen om daaruit de Belgen uit te excerperen. 

Naast het verhaal van de K.N.I.L. door Auteur J. H. Poortman is een lijst toegevoegd waarop 
3.667 personen met hun gegevens vermeld staan. Die gegevens zijn, hun geboortedatum, 
geboorte- en verblijfsplaats, hun ouders en in welk boekdeel ze vermeld zijn.

In België is nooit een Nederlandstalig werk verschenen over dit onderwerp: K.N.I.L. soldaten 
behalve dan het enige bekende Franstalige werk uit 1883 waarvan wij slechts één exemplaar 
kennen dat wordt bewaard in het Legermuseum te Brussel. Vandaar dat het noodzakelijk was 
om deze unieke uitgave te publiceren. 

Auteur J. H. Poortman werd geboren in 1955 in Vilvoorde. Ambtenaar bij het ministerie van 
Justitie, met een grote interesse voor de koloniale geschiedenis.

Voor meer info zie: https://familiekunde-vlaanderen.be/publicatie/onder-neerlands-vaan

Bron: Website Familiekunde Vlaanderen vzw

INTERESSANTE WEBSITES

Belgische vluchtelingen in Schotland tijdens WO I
Wie op zoek is naar Belgische vluchtelingen in Schotland kan hier terecht: 
https://www.glasgowfamilyhistory.org.uk/…/Belgian-refugees.…
en hier een lijst met vluchtelingen: https://www.glasgowfamilyhistory.org.uk/…/Belgian
%20refugee…
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SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Marleen De Geyter (Dilbeek), Eugeen Defranc (Gaasbeek), Chris De Valck (Groot-
Bijgaarden), Suzanne De Rudder (Sint-Genesius-Rode)

Boeken/Familiedocumenten
Charly Haelterman (Dilbeek), Francine De Saedeleer (Ninove)

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.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: Alfons Depester
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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BIJLAGE NIEUWSBRIEF JAARGANG 13

Buiten de agenda van onze activiteiten, ledenvergaderingen en openingsuren van ons 
documentatiecentrum bevat de nieuwsbrief ook steeds interessante artikels en nieuws over 
nieuwe uitgaven.
Om gemakkelijker terug te vinden voegen wij op het einde van elke jaargang een 
inhoudsopgave van alle nummers van de voorbije jaargang toe.
De nieuwsbrieven kunnen ook steeds geconsulteerd worden op onze website
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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