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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.

Schoolinterieur met boekenborden.
Houtsnede van J? Van de Venne, 18de eeuw, Rijksmuseum Amsterdam.

Werkten mee aan dit nummer
Marcel Leys, Joske Rogier
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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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 11 september 2019 om 20.00 uur brengt Claude Ghekiere zijn lezing “De
opvoeding van het kind in de 17e en 18 e eeuw”.
De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen, en
wordt met behulp van een power-point-projectie voorgesteld.
In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren
(geboorte, kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen,
bastaarden, kinderkledij en het spelen, enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk,
partnerkeuze, gemiddelde huwelijksleeftijd, enz.) aan bod.
Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsel in al zijn
facetten. Komen o.m. .aan bod het analfabetisme, de cathechismus, de verschillende
onderwijsvormen, de leermethoden, enz.).
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 7
september 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.
Woensdag 9 oktober 2019 om 20.00 uur zal Antoon Bosselaers ons wegwijs maken in het
genealogisch programma “Aldfaer”
Bij genealogen is Aldfaer al lang geen onbekende meer. Het programma voor het vastleggen
van uw familiegegevens timmert al 20 jaar aan de weg. Het is in die tijd een krachtig,
gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma geworden dat
nog steeds gratis aangeboden wordt. In deze voordracht bekijken we uitgebreid de
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mogelijkheden van de nieuwste versie Aldfaer 7.2 die dit jaar uitkwam. Zowel de
basisfunctionaliteit als de meer gevorderde mogelijkheden komen hierbij aan bod. En wat met
de toekomst van het programma? Aldfaer wordt nog steeds verder ontwikkeld, en we kijken
kort naar welke verdere ontwikkelingen verwacht mogen worden.
Ook vragen van gebruikers zullen in de mate van het mogelijke behandeld worden.
Antoon Bosselaers is al meer dan 12 jaar een van de leden van het ontwikkelingsteam van
Aldfaer."
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 5
oktober 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.
Woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur brengt Geert Gruyaert zijn lezing “De Adel
binnenste buiten”. Hoe is de adel ooit ontstaan… van de vroege middeleeuwen tot heden.
Geert Gruyaert al het hebben over de adel met vragen als: waar woonden zij, wat deden zij of
wie waren zij? Op deze lezing gaat hij dieper in op het dagelijkse leven van de adel en hun
personeel. Er wordt stilgestaan bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven
en het huidig patrimonium, de adellijke titels of de gebruiken. Maar ook historisch wordt
bekeken hoe de adel zich ontwikkelde, van bij de Romeinen, in de Middeleeuwen en verder in
de Spaanse en Oostenrijkse periode. Ook de afschaffing van de adel na de Franse republiek
komt aan bod en de herinvoering door de Belgische staat. Dus ook de Belgische adel op
vandaag komt aan bod. Deze lezing wordt geïllustreerd met een 200-tal afbeeldingen via een
PowerPointpresentatie.
OPGEPAST! Deze lezing heeft plaats in het Auditorium, Kasteel Lamotte,
Lumbeekstraat 20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 9
november 2019 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
5,00 euro.
Woensdag 11 december 2019 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.
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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 2e donderdag van de maand van
20.00 tot 22.00 uur en elke 4e 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 3e 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 2 september 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 12 september 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 16 september 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 28 september 2019 van 10 tot 12 uur
maandag 7 oktober 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 10 oktober 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 21 oktober 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 26 oktober 2019 van 10 tot 12 uur
maandag 4 november 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 14 november 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 18 november 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 23 november 2019 van 10 tot 12 uur
maandag 2 december 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 12 december 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 16 december 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 28 december 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.

HISTORIES MAGAZINE
Histories Magazine: aan de slag met genealogie, heemkunde en cultuur van alledag
Histories Magazine bundelt viermaandelijks praktische bijdragen over erfgoedzorg,
-ontsluiting, -onderzoek en het beheer van je erfgoedorganisatie. Een handig instrument dat je
voor elk aspect van je werking kan gebruiken en dat bovendien gratis te downloaden is via
https://historiesvzw.be
In het eerste nummer gaan we meteen van start met een artikelenreeks Proeven van het
Rijksarchief, een vervolg op de cursussen die Heemkunde Vlaanderen de voorbije jaren
organiseerde. Verderop in het nummer ontdek je welke stappen je moet zetten om je collectie
minimaal te registreren en hoe je leerkrachten kan bereiken via het leermiddelenplatform
KlasCement.
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Met de artikels over ‘Waarderen in Vlaanderen’ en ‘Medea’ zetten we twee projecttrajecten
van Histories in de kijker. Het eerste schetst naast het algemene Vlaamse beleid ook het
pilootproject dat Histories momenteel voert rond schutterserfgoed. Het tweede focust op de
doorstart van Medea, tot vorig jaar een onderzoeksproject aan de VUB, maar sinds begin dit
jaar onderdeel van de werking van Histories.

GETUIGENISSEN DUITSE CONCENTRATIEKAMPEN
‘Ref. X’: Getuigenissen over de Duitse concentratiekampen en gevangenissen nu beter
doorzoekbaar
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heerste de grootste onwetendheid over het lot van
de individuele politieke gevangenen. Daarom waren de verklaringen van teruggekeerden erg
belangrijk: waar hadden ze verbleven, wie waren hun medegevangenen? Die ondervragingen,
meestal afgenomen bij de terugkeer van de gedeporteerden in België in 1945, vormen binnen
de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers een apart bestand van 1.969 getuigenissen, die dankzij
een herverpakkingsoperatie en invoer in een databank nu beter doorzoekbaar zijn.
De 1.969 getuigenissen werden aangeduid met de archiefcode ‘Ref. X’. Interessante
documenten, die in de eerste plaats gebruikt werden om andere slachtoffers te traceren. Die
‘kruisverwijzingen’ verklaren wellicht de wat eigenaardige ‘X’ in de naam van het bestand.
Alleen: van het document kwam slechts een korte samenvatting terecht in de dossiers van de
getuige zelf, waardoor veel informatie onzichtbaar bleef voor de nabestaanden.
Vandaag hebben de medewerkers van de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers alle
getuigenissen verpakt in nieuwe zuurvrije archiefmappen en -dozen, gekoppeld aan een
digitale overzichtslijst van alle 1.969 personen die getuigden. Of iemand een getuigenis naliet
in deze collectie, kan nu snel en correct opgezocht worden. Een belangrijke aanvulling voor
wie onderzoek doet naar zijn of haar familie!
De Dienst Archief Oorlogsslachtoffers bewaart twaalf kilometer archief van het Belgisch
Commissariaat voor Repatriëring en van de voormalige DG Oorlogsslachtoffers, en is dé
referentiedienst voor onderzoek naar burgerlijke oorlogsslachtoffers.
Bron: Rijksarchief, nieuwsbericht, 23/05/2019
FOTOALBUMS FAMILIEARCHIEF BRUNIN
Uit het scanlokaal: de familiealbums Brunin
Liberas/Liberaal Archief bewaart archief van enkele belangrijke families uit de
liberaalgezinde Gentse burgerij. Het familiearchief Brunin bevat 9 prachtige fotoalbums, uit
de 19de en vroege 20ste eeuw. De foto’s werden onlangs ingevoerd in het zoeksysteem op de
website en zijn vanaf nu online te bekijken. Enkele foto’s zijn ook te zien in de expo
Chapeau! die nog loopt tot en met 23 augustus 2019.
Lucien Brunin (1904-1988) was een neef van de progressieve liberale intellectueel Louis
Varlez. Zijn vader Georges was conservator van het medaillekabinet van de Universiteit van
Gent en gehuwd met Adrienne Colson. De albums bevatten in hoofdzaak statige portretten
van familieleden, meestal in carte-de-visiteformaat. Opvallend daarbij zijn de kooldrukken,
een druktechniek uit de 19de eeuw waarvan foto’s van bijna honderdvijftig jaar oud nog
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steeds bijzonder fris en levendig lijken. De fotocollectie toont ook de verwantschap met
andere belangrijke families zoals Maeterlinck, Varlez, Van Cauwenberghe en Rolin.
Klik op volgende link voor een overzicht van het familiearchief Brunin en een doorklik naar
de foto’s: https://zoeken.liberas.eu/detail.php?nav_id=1-1&id=1254036&index=1
Bron: Liberas/Liberaal Archief, nieuwsbrief 67, 19/06/2019
GEZOCHT: VERHALEN OVER VLAAMSE VOORMOEDERS
Gezocht: verhalen over Vlaamse voormoeders
Ter voorbereiding van een nieuw project van Histories en de KU Leuven zijn we op zoek naar
interessante verhalen over Vlaamse voormoeders (vrouwelijke voorouders). Vond je tijdens je
genealogisch onderzoek een voormoeder met een onverwacht levensverhaal of heb je
archiefsporen gevonden die een verrassend licht werpen op het leven van jouw vrouwelijke
verwanten? Laat het ons zeker weten via maarten.larmuseau@historiesvzw.be of via
maite.de.beukeleer@hotmail.com. Alle hulp is welkom!
FAMILIE NOIRHOMME EN KASTEEL GOLDENDROP
Geschiedenis residentie Albert I in het kort
De bouw van het kasteel begon voor de eerste wereldoorlog. Het was de welstellende familie
van Duitse afkomst Jean Noirhomme (zie onderaan), die het kasteel liet bouwen. (Kasteel
Goldendrop) .
Tijdens de eerste wereldoorlog lagen de werken stil.
Het werd voltooid, in 1920.
Maar na de tweede wereldoorlog zag de familie zich verplicht het kasteel te verkopen wegens
de hoge kosten.
In 1948 kocht de Belgische staat het kasteel, en gaf het in handen van het Nationaal werk voor
Oudstrijders van de eerste wereldoorlog. Ze bouwden het om tot een rusthuis voor
frontsoldaten, later voor oud-strijders en familie.
Het werd in 1956 plechtig ingewijd door koningin Elisabeth.
De overheid verkocht het kasteel in 2005 aan Soprimat, die het uitbouwde tot de huidige
instelling.In 2016 werd Armonea eigenaar van het kasteel.
Armonea behoort ,via allerlei financiële constructies toe aan de familie
Van den Brande uit Wommelgem .De overige 50 procent van Armonea, behoort via de NV
Verlinvest toe aan de familiale aandeelhouders
de Mévius en de Spoelberch van AB Inbev.In 2019 verkochten de aandeelhouders Armonea
aan de Franse rusthuisuitbater Colisée .
Verlinvest (AB InBev) en - vooral - Palmyra Brands (Van den Brande) herinvesteren naar alle
waarschijnlijkheid in het nieuwe geheel. De eigenaar van Colisée, IK Investment Partners,
behoudt evenwel de meerderheid.
IK Investment Partners (voorheen bekend als Industri Kapital ) is een toonaangevende
Europese (Zweedse) private equity-onderneming , gericht op investeringen in Scandinavië ,
de Benelux , Frankrijk en Duitsland . Het bedrijf investeert voornamelijk in middelgrote
bedrijven.
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BEZOEK FAMILIE NOIRHOME ( 24/07/2019): WAT WETEN WE MEER:
We kregen in Albert1 het bezoek van een twintigtal afstammelingen van de familie
Noirhomme.
Ze brachten een bezoek aan het kasteel , gebouwd door een van hun voorouders. We vinden in
alle documentatie de naam Jean Noirhomme , maar dat is niet juist : het was Edward-Jean.
Iedereen noemt hem Edward. Hij begon in 1901 met een groothandel in schoenen, maar
schakelde snel over naar een firma voor onderdelen voor machines waarmee men schoenen
maakte ,en later de machines zelf. Evolueerde naar een firma die allerlei machineonderdelen
verkocht. Best te vergelijken, zegde een van de nakomelingen, als een soort Stock Americain.
(Brollenwinkel ,maar dat mogen we niet zeggen, maar hij werd er wel rijk mee.)
Er zou in Brussel in de omgeving van de Hoogstraat, nog een huis staan waar op de inrijpoort
de naam :”Ets. Noirhomme “staat (waar?)
De laatste steen van het kasteel werd in 1920 gelegd (niet 22 zoals vermeld in een brochure
van Erfgoed – Mogelijk wel later geregistreerd in het kadaster)
De bezoekers vonden wel dat er weinig bewaard was van het vroegere kasteel. Een ervan was
hier zelf geboren, verbleef er en woonde later een tijdje in de Ketelheidestraat..
De juiste naam van het oude kasteel is wel “Goldendrop” en niet “Guldendrop”, zoals
sommigen zeggen.
Marcel LEYS
TERUG IN DE TIJD – GROOT-BIJGAARDEN

Terug in de tijd…
Groot Bijgaarden, hoe het was, wonen in de Brusselstraat.
Wie door de kern van Groot-Bijgaarden wandelt hoeft niet op ‘zijn honger’ te zitten..
Het ene restaurant na het anderen, een eethuisje, een bistro. Geen gebrek.
Maar wie dringend een pakje boter of een fles melk nodig heeft blijft op ‘zijn honger’ zitten.
Ooit was het hier anders… Niet bruisend, maar er was leven.
Groot- Bijgaarden is dan vooral gekend voor zijn kasteel, de bijhorende manege, de pastorie.
En niet vergeten, de Heilige Wivina, met de processie, de kapel en het klooster.
Op het dorpsplein tegenover de kerk, staat een herdenkingszuil. Een herinnering aan
‘oorlogsstrijders’ en ‘gesneuvelden’ van de eerste Wereldoorlog. De zuil werd op de hoek van
de Brussel- en de Isidoor Van Beverenstraat geplaatst in november 1919. Ook dit was in
opdracht van Raymond Pelgrims. De kasteelheren hebben door de jaren heen het karakter en
het uitzicht van Groot-Bijgaarden sterk beïnvloed.
Langs het plein loopt de Brusselstraat. Sinds jaren de verbindingsweg tussen Brussel en het
Pajottenland. Zo vlak bij Brussel was het een doorgangsweg sinds de 13de eeuw. Niet alleen
voor troepen van de Hollandse legers, later ook voor de Franse troepen.. Maar ook de beide
Wereldoorlogen hebben hun invloed gehad. De omgeving en de straten rondom het plein
werden hertekend.
Het was in deze omgeving, Brusselstraat, 250, op een appartementje boven de bakker, dat de
kleine François, Alois De Backer geboren werd op 24 februari 1932. Zijn ouders zijn Adolf
De Backer (Liedekerke) - 25 september 1909) en Celine De Cock ( Groot-Bijgaarden- 14
januari 1911). François bleef enig kind.
Hun gezinnetje trok naar Zellik in een grotere woonst. Om na twee jaren terug te komen naar
Groot-Bijgaarden. De kleine François kon terecht bij zijn grootouders en ging hier naar de
dorpsschool.
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Op dat ogenblik lagen de plannen voor een nieuw schoolgebouw klaar. Het oude gebouw
volstond niet. ‘De eerste klas is overbevolkt, in de 1ste klasse zitten 54 kinderen, in de 2de
klasse 34…de klassen zijn erg eng en slecht verlucht’. Na zijn lagere school kan François naar
het H. Hart college te Ganshoren. Te voet of met de fiets. Later met de tram naar de
Technische School in Anderlecht. Hij brengt het tot ingenieur bij Openbare Werken.

het gerestaureerde schoolgebouw ,nu muziekschool.

met de toegangspoort tussen het oude
schoolgebouw en schoolhuis.

De 2de Wereldoorlog liet ook hier in Groot-Bijgaarden zijn sporen na. Troepen trokken via de
Brusselstraat, richting Brussel. De kerk en de pastorie werden beschadigd door een
bominslag. Gedurende jaren werd er gewerkt om het plein en de omgeving terug in te richten.
Tijdens deze ganse troebele periode bleven de ouders Adolf en Celine nog jaren in de
‘Cartonnerie’ van Groot-Bijgaarden werken.
De ‘Cartonnerie’ was voor Groot-Bijgaarden en de streek een begrip en van groot belang.
Voor vele bewoners was het een werkgever. Voor anderen, de leverancier van platen, kartons
en materiaal voor scholen en jeugdkampen. De fabriek gelegen in de Bostraat start in 1927
onder de leiding van 2 broers. Henri en Guillaume De Koster. Voor de directe omgeving van
en rond de Bosstraat was de aankomst van het ‘oud papier’ telkens een belevenis. Oude
kranten en papier werden aangevoerd, als basis voor de vervaardiging van het karton. Dit tot
groot plezier van de kinderen, die tijdschriften- ‘kuifje’ en de ‘historia’- punten probeerden te
recupereren.
De Bosstraat was toen nog een onverharde assebaan die van het Gemeenteplein naar Wolsem
liep, tot de Hippodroom. In de beginperiode werd in de fabriek vooral karton gemaakt voor
het verpakken van vooral witloof. Henri de Koster zag in de opkomende teelt een uitdaging.
Het loof kwam uit de streek Kampenhout en Steenokkerzeel. De kartonnen verpakking voor
het loof, zorgde ervoor dat de kwaliteit behouden bleef. De dozen vervaardigd uit vlakkarton
boden de oplossing voor bescherming tegen licht en verkleuring. De eerste klanten waren dus
de witloofboeren.
Voor het koppel Adolf De Backer en Celine De Cock ging het werk in de fabriek verder. Voor
Celine was dat vooral het stikken van dozen voor het vervoeren en de verkoop van het
witloof.
Veel ontspanning was er toen niet…Regelmatig een optreden, dansavond en toneel bij ‘Don
Bosco’. Op zondag ging François de duiven ‘lossen’ en een pintje drinken. Het is zo dat hun
duiven, als oefenvlucht in Bodegem gelost moesten worden. En via vrienden en de broer van
vrienden, en de zusters van vrienden kwam Frans in kennis met Marcella Elisabeth De Ridder.
Haar roepnaam werd: Marcelline. (Zij was het 11de kind van het gezin van Maximiliaan De
Ridder (St Martens Bodegem 9 augustus 1890) en Victorine Walravens. (St Martens Bodegem
13 juli 1894.)
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Marcella De Ridder werd in St Martens Bodegem geboren in 1934 als voorlaatste in een gezin
van 12 kinderen. Zij ging naar de dorpsschool in Bodegem. Nadien, naar Regina Caeli in
Dilbeek. Leren koken, naaien en het huishouden doen. Alles wat een meisje toen moest
kunnen. De meisjes trokken te voet van huis naar school. Voor en na de lessen en tijdens de
schoolvakanties moesten zij thuis helpen en mee op het veld werken. Ook zij liepen de weg
van thuis naar school te voet. Meestal via kleinere wegen. Zeker tijdens de oorlogsjaren als zij
moesten schuilen achter heggen en hagen…François en Marcella konden elkaar ontmoeten in
het Collegium of bij activiteiten van ’Don Bosco’.
In de periode na de oorlog, kwam het dorp terug tot leven. Waar elk gezin nog in hun klein
hofke zelf groenten kweekten, of bij de boeren het nodige gingen halen, begon Celine de
Cock een héél nieuw en gedurfd project. Zij stopte met werken bij de ‘Cartonnerie’, en
opende in het huis 181 van de Brusselstraat, in de jaren ’50’ de eerste kruidenierswinkel. Het
was duidelijk een uitdaging en iets volledig nieuw. De bijzonder goede ligging met zicht op
het gemeenteplein en de vele passanten waren een pluspunt.

In de winkel ‘Bij Celine’ met een enorme keuze artikelen.

De enorme ontwikkeling om groenten in blik op te slaan en de nieuwe, ook uit het buitenland
ingevoerde producten gaven alle kansen op succes! De boeren en hoveniers uit de omgeving
konden ook bij haar met hun groenten en teelt terecht. In ruil konden zij specerijen, conserven
en speciale, zelfs exotische producten aanschaffen.
Het jonge koppel, François De Backer en Marcella De Ridder, trouwen op 24 mei 1956.
Zeer snel worden ook zij ingeschakeld in het aanvoeren en bedienen voor voedingswaren.
’s Morgens om vijf uur met de fiets naar de vroeg-markt in Brussel. Dat 3 maal per week.
Later een ‘remorque’ aan de fiets. Nog enkele jaren later een camionette gekocht bij Van
Cauwelaert. En de eieren werden gehaald bij de eierboer in Sint- Ulriks -Kapelle.
Helemaal nieuw en gevraagd was de ‘crème glacé’. In de zomer maakte Adolf De Bakker
vanille -en mokkapudding die in de grote ijsmachine in de winkel veranderden in lekker ijs.
Het allerbeste was tijdens het aardbeienseizoen: dan werd er ook al eens aardbeienijs
gemaakt. Ieder die dan voorbij de winkel kwam, keek of ‘de toeter uithing’. Een grote
koperen toeter werd opgehangen aan de telefoonpaal voor de winkel. Het signaal dat er kon
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gesmuld worden van ijs. En elk kind wist ook dat er bij ‘Celine’ bokalen stonden met soorten
snoep en lekkers. Het was een gouden tijd!
Celine De Cock bleef trouw haar klanten bedienen tot 1991. Zij was dan 80 jaar. Ondertussen
zijn er in die volgende jaren vele handelszaken geopend in de Brusselstraat …en ondertussen
alweer vele winkels gesloten en winkeliers vertrokken.
Voor vele oud-inwoners van Groot-Bijgaarden is bij ‘Celine’ een stuk jeugdherinnering.
Achter het winkelpand en het woonhuis ligt een langgerekte, grote tuin. In de volle lengte
staat nog steeds de duiventil met vele tientallen duiven. De hoofdbezigheid en liefhebberij van
François. Onderwerp ook van de dagelijkse praatjes…
Het leegstaande winkelpand is ondertussen nieuw leven ingeblazen en al enkele jaren het
uithangbord voor de praktijk van kleinzoon Fred.

De stamboom van de familie De Ridder gaat terug tot 1620. Het jaar waarin Petrus De Ridder
in Merchtem werd geboren. Hij trouwde er op 12 oktober 1645 met Elisabeth De Becker.
Maximiliaan De Ridder, de vader van Marcella, werd in Wolsem geboren- op 9 augustus 1890
overleden 16 juli 1965 te St Martens- Bodegem. Hij huwde in St Martens-Bodegem met
Victoria Walravens. (13 juli 1894 St Martens- Bodegem -overleden 2 juli 1983 GrootBijgaarden.
Maximiliaan De Ridder en Victoria kregen samen 12 kinderen. Waarvan 2 erg jong stierven.
Catharina, Leonia, Franciscus, Willem, Josephus, Maria, Joannes, Louisa, Maurice en
Marcella.
Marcella De Ridder huwt François De Backer op 24 mei 1956.
François is de enige zoon van: Adolf De Backer (25 september 1909- overleden 19 november
1976)
En Celine De Cock (14 januari 1911-overleden 8 februari 1997)
François De Backer en Marcellina De Ridder hebben zes kinderen:
Linda, Christa, Rudi, Eddy, Freddy en Lieve.
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Op de gezondheid van de stam: Frans de Backer en Marcella de Ridder. Pasen 2019

Met dank aan de familie De Backer-De Ridder,
aan Gilbert De Ridder,
aan Mevr. Nadine Maes van Cartomills Groot-Bijgaarden.
Documentatie:
“Het hart van Groot-Bijgaarden.” Open Monumentendag 2016.
“From Groot-Bijgaarden -With love”. Brochure Smurfitt Kappa.
Foto’s familie De Backer, Joske Rogier eigen foto’s en tekst.
Joske Rogier
FAMILIE VAN EVERBROECK (2)
Deel 1 – Tak Dilbeek verscheen in het vorig nummer van de Nieuwsbrief. (jaargang 14,
nr. 6/7 – juni/juli 2019)
STAMBOOM FAMILIE VAN EVERBROECK
TAK LIER
1. Jan (Hans) Van Everbroeck, ° Lier, ca 1570 – + Lier, 17/07/1593 (testament te Lier op
29/01/1616),
x Lier, 27/07/1593 met Antoinette Rademaekers
1.1 Antonius, ° Lier, 23/05/1598
1.2 Katelijn, ° Lier, 25/03/1600
1.3 Jesper (Jan, Hans), zie 2
1.4 Adam, ° Lier, 04/09/1605
1.5 Lisken, Lier, 26/09/1609
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2. Jesper (Jan, Hans) Van Everbroeck, ° Lier, 08/11/602, zoon van Jan en Antoinette
Rademaekers
x Lier, 09/04/1625 met Katelijn Walrants (getuigen Philippus Jacobus Van
Everbroeck en Adam Rademaekers)
Commissaris ofte Procurator van de gewesten Brabant, Vlaanderen, Namen,
Luxemburg, Henegouwen, Gelre
2.1 Adam Ambrosius, dominicaan, ° Lier 10/02/1626
2.2 Adriaan Vincentius, dominicaan, ° Lier, 21/05/1627 – + Lier, 27/01/1687
2.3 Franciscus, rentmeester te Tervuren, ° Lier 15/01/1629, had twee dochters, waarvan de
ene gestorven is als begijn te Brussel, 90 jaren oud; de andere dochter heeft een dochter
achtergelaten die getrouwd was met een schilder, wonende rechtover de Sint Laureynskerk
te Brussel.
2.4 Joannes, zie 3.1
2.5 Cornelius, ° Lier, 12/11/1632
2.6 Henricus, ° Lier, 14/06/1634
2.7 Katelijn, ° Lier, 17/01/1636, zou te Praag gestorven zijn van de pest, x Brussel Sint
Goedele, 23/11/1658 met Louis Serans
2.8 Gommaar, zie 3.2
2.9 Anna, ° Lier, 25/04/1639, ging naar Duitsland met Katelijn alwaar zij stierf.
3.1 Joannes Van Everbroeck, ° Lier, 22/12/1630, zoon van Jesper en Katelijn Walrants
x Lier, 17/09/1656 met Elisabeth Vanden Branden
3.1.1 Joannes, ° Lier, 05/09/1657
3.1.2 Guillielmus, zie 4.1
3.1.3 Joannes Franciscus, ° Lier, 13/10/1660
3.1.4 Maria, ° Lier, 28/04/1662
3.1.5 Elisabeth, ° Lier, 14/01/1664
3.1.6 Joris, ° Lier, 11/05/1666
3.1.7 Jesper, ° Lier, 2/10/1667
3.1.8 Simon, ° Lier, 10/08/1671
3.1.9 Maria Anna, ° Lier, 19/09/1675
3.2 Gommarus Van Everbroeck, ° Lier, 17/03/1638 – + Mechelen, 28/11/1679 (grafsteen in
Sint Katelijn te Mechelen), zoon van Jesper en Katelijn Walrants,
x Agnes De Beckx, ° 1636
3.2.1 Petrus, zie 4.2
3.2.2 Catharina, begijntien, + Mechelen, 12/10/1728
4.1 Guillielmus Van Everbroeck, notaris, procureur, winkelier, ° Lier, 21/12/1658 – Duffel,
15/04/1716, zoon van Joannes en Elisabeth Vanden Branden, x Duffel, 30/05/1683 met
Maria Loockx (Loix – Leuyx)
4.1.1 Petrus, ° 12/09/1684 – + 05/10/1686
4.1.2 Maria Francisca, ° Duffel, 10/12/1685 – + Duffel, 14/06/1686
4.1.3 Franciscus Xaverius, chirurgijn, ° Duffel, 06/02/1687, x Mechelen met Filipina
Golfus
4.1.4 Walterius, ° Duffel, 17/06/1688
4.1.5 Clara, ° Duffel, 16/09/1689 – + Duffel, 16/07/1707
4.1.6 Anna Maria, ° Duffel, 14/07/1691 – + Duffel, 02/03/1726
4.1.7 Elisabeth, ° Duffel, 21/01/1693 – + Duffel, 05/12/1708
4.1.8 Guillielmus Anselmus, ° Duffel, 08/03/1695 – + Duffel, 20/12/1706
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4.1.9 Maria Francisca, ° Duffel, 27/05/1696 – + Duffel, 17/07/1720
4.1.10 Joannes Baptista, ° Duffel, 27/06/1697, x Lier, 17/02/1712 met Anna Torfs
4.1.11 Anna Catharina, begijn, ° Duffel, 26/07/1698 – + Mechelen, 07/07/1794
4.1.12 Jacobus Nicolaus, ° Duffel, 17/09/1699 – + Gooik, 15/01/1763, x
Brussel, 28/06/1735 met Joanna Maria Schots (zie tak Lennik)
4.1.13 Gommarus, ° Duffel, 17/01/1701 – + Duffel, 09/11/1703
4.1.14 Petronella, ° Duffel, 24/04/1703 – + Duffel, 09/11/1703
4.1.15 Guilielmus, ° Duffel, 1702/1707 – + Dilbeek, 25/10/1775, zie 1 tak Dilbeek *
4.1.16 Maria Filippina,begijn, ° Duffel – + Mechelen, 26/03/1792, geprofest, 01/09/1734
4.2 Petrus Van Everbroeck, licentiaat in de medicijnen, ° ca 1673 – + Brussel, 28/03/1727
(grafsteen van huisgezin in Sint Rombouts kathedraal te Mechelen), zoon van
Gommarus en Agnes De Beckx, x Brussel, 28/01/1710 met Elisabeth Verhulst, °
Brussel, 16/01/1687 – + Mechelen, 25/11/1741
4.2.1 Joannes Albertus, zie 5
4.2.2 Maria Agnes, ° Rijsel, 26/02/1712 – + Mechelen, 29/12/1773 (grafkelder ouders), x
Mechelen, 22/12/1733 met Albertus Michael du Trieu
4.2.3 Isabella Petronella, x Mechelen, 02/01/1747 met Messire Charles François de
Grimonville, Marquis de la Lande de Roux
4.2.4 Barbara Joanna, x Monsieur du Chemin du Raud de Clais (Basse Normandie)
4.2.5 Joanna Isabella, x Mechelen, 14/07/1748 met Henricus Van Leemputten, pretor van
de graaf van Aarschot
4.2.6 Elisabeth Maria, x1 Marie Hélène le Normand de Villers, Seigneur de Savigny (+
Parijs, 1732), x2 met J.B. des Marets de Monchatton, Chevalier Patron de Monchatton à
Hauteville les Lamed
4.2.7 Catharina, + 25/08/1714
4.2.8 Teresia Josefa, + 11/12/1716
4.2.9 doodgeboren, 25/08/1725
4.2.10 Maria Josefa, + 16/09/1729
5. Joannes Albertus Van Everbroeck, advokaat van de Grote Raad van Mechelen, ° Brussel,
13/06/1711, gedoopt Brussel Sint Goedele, 23/06/1711 – + Mechelen, 28/11/1774,
zoon van Petrus en Elisabeth Verhulst, x Brussel Sint Goedele, 26/06/1739 met
Catharina Elisabeth Sneessens
5.1 Joannes Baptista, + Mechelen, 21/09/1741
5.2 Maria Catharina Josepha, Brussel, 09/07/1741
5.3 Joannes Christophorus Bernardus, ° Brussel, 13/08/1746
5.4 Albertus Michael Josef, + Mechelen, 20/08/1748
5.5 Isabella Catharina, + Mechelen, 06/04/1751
* Tak Dilbeek verscheen in een vorige nieuwsbrief
Met dank aan mevrouw Elisabeth Van Everbroeck voor het ter beschikking stellen van de
familiedocumenten.
Gilbert Buyst
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SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven/bidprentjes
Robert Masson (Dilbeek), Hilda Geers-Demalderé (Dilbeek), Liliane Ripol (Dilbeek),
Suzanne De Rudder (Sint-Genesius-Rode), Lisette Herinckx (Dilbeek)
Boeken/Genealogische werken/Familiedocumenten
Roland Vermeiren (Dilbeek), Machteld De Schrijver (Dilbeek)
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.
TACKAERT te DILBEEK
Vraag 19/09-01
Ik maak de stamboom van de familie TACKAERT.
Op Ariadne online vond ik een lijst van gemeenten waar onze naam voorkomt. Zo vond ik dat
er in 1997 in de gemeente Dilbeek 3 personen als Tackaert in het bevolkingsregister
ingeschreven waren. Deze zijn mij onbekend. Kunt U mij daar bij helpen. Ik vermoed dat het
gaat over een vader en 2 kinderen.
Ingezonden door Marc Tackaert
HERBERG te SINT-MARTENS-BODEGEM
Vraag 19/09-02
Ik doe al een tijdje onderzoek naar mijn woning in Sint-Martens-Bodegem. Om er nog meer
over te weten zoek ik mensen die hun verhaal willen doen ,die eventueel mensen kennen die
er mij misschien meer over kunnen vertellen of er foto's zouden van hebben.
Het gaat in verband met de vroegere café/herberg op de Brusselstraat (nu Bodegemstraat )
''Bij Line'' Schoukens. De mensen die er woonden waren Peter Jan Schoukens en Maria
Celina Verhasselt .
Daarvoor (1895-1918)woonde er de familie Crabbe (Paul Crabbe en Maria Judoca
Peetermans en hun kinderen Barbara ,Victor,Joseph en Peter CRABBE)
Wanneer er een wielerwedstrijd was kwamen renners zich daar omkleden en hun drinkbus
vullen aan het waterbron van het café.
Alle info is welkom.
Ingezonden door Nicolas Le Moult
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