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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.

De VOC ontdekt nieuwe zeeroutes. ("Nederland, wieg van corporatie en wereldbank",
2012)
Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout,
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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FV REGIO DILBEEK OP FACEBOOK
Vanaf nu kan je ons ook vinden op Facebook. FV regio Dilbeek heeft een eigen pagina
geopend op Facebook. Je kan er bijkomende informatie vinden over onze activiteiten en je
kan er ook op terecht om een vraag te stellen (die in de mate van het mogelijke zal
beantwoord worden).
Volg ons op
ACTIVITEITEN
BELANGRIJK BERICHT
Omdat de capaciteit van ons vergaderlokaal beperkt is en omwille van de steeds toegenomen
belangstelling voor onze lezingen vragen wij u zich steeds vooraf in te schrijven en uw
aanwezigheid te bevestigen.
Mocht u, omwille van welke reden ook, toch niet aanwezig kunnen zijn na inschrijving
gelieve dit dan ook te laten weten zodat we eventuele personen op de wachtlijst kunnen
toelaten.
*********
Woensdag 10 april 2019 om 20,00 uur brengt Herman Swinnen, secretaris van FV regio
Leuven zijn lezing “Vertrokken met de VOC”. Bronnen uit de achttiende eeuw vermelden
wel eens dat verwanten ‘uijtlandigh’ waren. Soms kan je hun spoor terugvinden en ontdek je
dat ze met de Verenigde Oost-Indische Compagnie vanuit de republiek naar Oost-Indië
vertrokken zijn. Hoe zoek je hen op, en wat kan je te weten komen. De zoektocht naar vijf
Brabantse vertrekkers maakt een en ander duidelijk en levert stof voor een oefening oud
schrift.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 5
april 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.
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Woensdag 8 mei 2019 om 20.00 uur brengt David GUILARDIAN, archivaris-conservator
van het OCMW Brussel zijn lezing “Het archief van het OCMW van Brussel :
Sporen van duizend jaar armen- en ziekenzorg”.
OCMW’s, pas ontstaan in 1976, zijn de natuurlijke opvolgers van allerlei oudere
zorginstellingen : Armentafels, Burelen voor weldadigheid, COO’s, hospitalen, godshuizen,
weeshuizen enz. Geschiedenis en erfgoed van OCMW’s kunnen daardoor ver terug klimmen.
Wanneer en waarom werden die zorginstellingen samengevoegd ? Hoe werd er vroeger naar
armoede gekeken ? Welke oplossingen heeft men daar toen voor uitgetest ? Hoe waren de
banden tussen stad en platteland ? Naast antwoorden op die vragen wordt er ook stilgestaan
bij de mogelijkheden die het archief vandaag kan bieden voor onderzoek, zowel voor lokale
geschiedenis als voor familiekunde.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 3 mei
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.
Zaterdag 15 juni 2019 organiseren wij onze 25e Praat- Kaas- en Wijnavond
Vanaf 18 uur bieden wij u een uitgebreid kaas- en vleesbuffet aan met zelfbediening aan de
prijs van 20 euro p.p. exclusief drank. Kinderen tot 12 jaar 10 euro.
Ter gelegenheid van deze 25e PKW bieden wij u een gratis aperitief aan.
Mis deze kans niet om in een gemoedelijke sfeer genealogische collega's te ontmoeten en
gegevens uit te wisselen. Uiteraard zijn familie, vrienden en kennissen ook van harte welkom.
Vooraf inschrijven is echter noodzakelijk voor 5 juni 2019 via info@fvdilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Wij rekenen op uw aanwezigheid. De opbrengst wordt integraal besteed aan de uitbouw van
ons documentatiecentrum.
Locatie: Parochiezaal, Herdebeekstraat 162 te Sint-Anna-Pede (Itterbeek)
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 2e donderdag van de maand van
20.00 tot 22.00 uur en elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
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
Openingstijden
maandag 1 april 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 15 april 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 22 april 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 27 april 2019 van 10 tot 12 uur
maandag 6 mei 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
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donderdag 9 mei 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 20 mei 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 25 mei 2019 van 10 tot 12 uur
maandag 3 juni 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 13 juni 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 17 juni 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 22 juni 2019 van 10 tot 12 uur
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een
bijdrage van 2,00 euro.

WIJZIGINGEN BIJ DE BURGERLIJKE STAND
Wijzigingen bij de Burgerlijke Stand
Vanaf 31 maart 2019 gelden er nieuwe termijnen om akten van de burgerlijke stand vrij te
mogen raadplegen. Tot nu waren die akten maar openbaar na 100 jaar. Dat blijft zo voor de
geboorteakten, maar voor de huwelijksakten en de overlijdensakten wordt die termijn
respectievelijk 75 en 50 jaar. Daarmee worden de termijnen van openbaarheid gelijk aan deze
die gelden in Nederland en Frankrijk. Vanaf 31 maart kan iedereen dus een uittreksel of
afschrift van de akten krijgen volgens de nieuwe termijnen.
Vanaf 31 maart 2019 behoort de papieren geboorte- of huwelijksakte tot het verleden. De
digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats. De ambtenaar van de
burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst ook enkel elektronisch ondertekenen.

MARIE CATHERINE GILLARD
Doodsprentje Marie Gillard (1759-1840)
Religieuse van de abdij van Groot-Bijgaarden
Bij toeval mochten we het doodsprentje vinden van één van de laatste zusters van de Wivinaabdij te Groot-Bijgaarden. Of tenminste oud-zusters, want de abdij was op het ogenblik van
haar overlijden al 44 jaar gedwongen ontbonden.
Marie Gillard werd geboren te Grembergen op 8 juni 1759. De pastoor noteert haar doopnaam
als Ammelberga Catharina Josepha. Haar volledige familienaam mag je uitspreken als Gillard
de Champnouveau Cattebrugh (1). Zowel van haar eerste doopnaam - de voornaam van haar
meter - als haar lange familienaam vinden we voorlopig geen andere sporen tijdens haar
levensduur.
Zoals alle benedictijnse nonnen van Groot-Bijgaarden was ook Marie Gillard van goede
komaf. Haar vader Jean Joseph was Heer van Grembergen. Haar moeder, Catherine
Laureyns, was ook geen alledaags meisje maar wel de dochter van Anne Ghyssens de
Laenackere.
Marie Gillard zou de bruuske teloorgang van de abdij van Groot-Bijgaarden van dichtbij
meemaken. In 1789 was ze één van de elf nonnen die er verbleven (2). In de daarop volgende
jaren diende de abdij zoals andere religieuze instellingen, enorme taksen te betalen.
Noodgedwongen dienden ze hiervoor eigendommen in de buurt te verkopen.
Omdat hiermee nog niet kon worden voldaan aan de volledige betaling, werd door de (Franse)
overheid besloten om hun inboedel in beslag te nemen.
FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 14, nr. 4, april 2019

4

Op 22.06.1794 vermeld een verslag van een boedelbeschrijving dat alle zusters afwezig
waren, lees gevlucht. Marie Gillard wordt in dat verslag vermeld als hulpkoster.
Door een Frans decreet van 7 februari 1795 wordt de abdij tenslotte opgeheven.
Door de oorlogsomstandigheden zullen de zusters in 1794 en 1795 verschillende keren
moeten vluchten. Op 30 juni 1796 was Marie teruggekeerd van een vlucht naar Aumund
(Duitsland) samen met enkele andere zusters, nadat ze verklaard hadden zich te onderwerpen
aan de wetten van de Republiek.
Maar het mocht niet baten. Op 15 november
1796 zal Marie Gillard de abdij met haar
medezusters definitief verlaten. In hun zeer
goed gedocumenteerd boek schrijven Marcel
Van Liedekerke en Roland Vermeiren
uitgebreid de hele geschiedenis (3).
De zusters zullen hun verdere leven in
groepen verspreid doorbrengen. Marie
Gillard zal zich vermoedelijk in het Brusselse
vestigen. Maar in hun hart zullen zij steeds
dromen van de abdij van Groot-Bijgaarden,
zoals o.a. dit doodsprentje vermeld.
(1) www.molenechos.org; Verdwenen

molens; Molen Van Damme te
Grembergen
(2) Groot-Bijgaarden. Een geschiedenis
van de Sint-Wivina-abdij van 1794
tot 2016 (Marcel Van Liedekerke en
Roland Vermeiren), uitgave van FV
Dilbeek in 2018
(3) Het boek is nog steeds te verkrijgen, voor meer info zie website http://fvdilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Jan Erkelbout

ERFGOEDDAG 2019
Erfgoeddag 2019: Hoe maakt u het?
Zondag 28 april 2019
Activiteiten in Affligem, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal, Ternat
Op zondag 28 april staat Erfgoeddag in het teken van ambachten. Het wordt dus een editie om
zelf de handen uit de mouwen te steken! Voor de minder handigen onder ons zijn er echter
ook tal van demonstraties waarvan je kan genieten.
Voor meer info: https://erfgoedcelpz.be/erfgoeddag-2019-hoe-maakt-u-het
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INDEX DER GEMEENTEN 1858
Op onze website kan u de 'Dictionnaire des
Communes, hameaux, ...”, opgesteld door H.
Tarlier in 1858, terugvinden.
In deze alfabetische index vind je alle
gemeenten, gehuchten, hoeves, kastelen, enz.
terug. Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij
het terugvinden van je voorouders.
Te raadplegen via volgende link:
http://fv-dilbeek.familiekundevlaanderen.be/index-der-gemeenten.html

CHEYNSBOEK LAND VAN GAASBEEK 1570
Cheynsboek van de heer van Gaesbeek
Des lants van Gaesbeke
1570
Deze uitgave omvat scans van het volledige Cijnsboek, samen met een alfabetische index op
de voor- en familienamen, vermelde beroepen, functies en familieverbanden met verwijzing
naar de folio’s.
Een tweede numerieke index per folio met vermelding van al de betrokkenen per akte, met
voor- en familienaam, vermelde beroepen, functies en familieverbanden
Deze uitgave kan men beschouwen als een nuttige aanvulling op onze bewerking en uitgave
“Volkstellingen (graantelling) in Het Land van Gaasbeek 1693”, en het Cheijnsboeck van de
Cheijns hoven van Don Melchior de Villegas, heere van AA, in den lande van Gaesbeke
1550-1705
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Uitvoering:
Formaat A4, 576 pagina’s, 100 gram wit gelamineerd
blinkend, gelijmd, geplastificeerde blinkende
cover 230 gram met vooraanzicht van het cijnsboek,
ingebonden kaft rondom.
Prijs en bestellen:
Prijs: 37 Euro + verzendkosten voor België 5.70 Euro
(verzending op verantwoordelijkheid van de koper via
pakketpost – verzekerde zending mogelijk + €1)
Storting op rekeningennummer van R.M. Jammart,
BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, vermelding:
«Gaasbeek 1570»
Aub graag een mailtje voor kennisgeving bestelling:
mail@jammart.be
Kan ook afgehaald worden na afspraak:
Ingezonden door René Jammart
INTERESSANTE WEBSITES
Wat staat daer? is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Dit wordt ook
wel paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven).
Missie - Deze website is bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met oude handschriften
en archiefbronnen. En voor (beginnende) onderzoekers die het lezen van oude handschriften
willen oefenen.
https://watstaatdaer.nl/

SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven/bidprentjes
Hilda Geers-Demalderé (Dilbeek), Roland Vermeiren (Groot-Bijgaarden),
Boeken/Genealogische werken/Familiedocumenten
Chraly Haelterman (Dilbeek), Johan Decorte (Dilbeek), Joan Soontjes (Laar-Landen)
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.
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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

Volg ons op
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