
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 15 nummer 1 januari 2020

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.

   

   
    Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2020

Werkten mee aan dit nummer
Marcel Leys, Marcel Hollants, Jan Erkelbout

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Met deze eerste nieuwsbrief van 2020 en tevens de 15e jaargang kunnen we een zeer geslaagd 
2019 achter ons laten. U was steeds massaal aanwezig op onze lezingen die ook weer zeer 
gesmaakt werden. Gesteund door het enthousiasme van onze leden en belangstellenden 
proberen we op hetzelfde elan verder te doen.
Ondanks de onzekerheid over het voortbestaan van ons documentatiecentrum neemt dit elk 
jaar meer uitbreiding en wordt steeds aangevuld met interessante genealogische werken.
Ook de informatie op onze pc's wordt steeds verder uitgebreid.
2020 wordt voor Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw ook een bijzonder jaar.
We bestaan dit jaar 30 jaar en dat zullen we uitgebreid in de kijker zetten met speciale 
activiteiten.
Een eerste inkijk krijgt u alvast in ons jaarprogramma dat hierna volgt.
Wij hopen u ook in de toekomst weerom in grote getallen te mogen verwelkomen.

JAARPROGRAMMA 2020

woensdag 8 januari 2020 om 20.00 uur
NIEUWSJAARSVERGADERING

maandag 10 februari 2020 om 14.00 uur
Geleid bezoek aan het archief van CEGESOMA

woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur
Oefening Oud Schrift door Edgard Van Droogenbroeck

Thema “Beleyden tijdens de 17e eeuw”

woensdag 8 april 2020 om 20.00 uur
Lezing “Het Fonds Houwaert” door

Jan Caluwaerts
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woensdag 13 mei 2020 om 19.00 uur
Lezing en boekvoorstelling door Hubert Paulissen

over “Dr. Roger Lambrechts – Arts tussen Hippocrates en Hitler”

zaterdag 6 juni 2020
26e Praat- Kaas- en Wijnavond

woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur
Lezing “Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in België en Nederland”

door Jean Dewaerheid

woensdag 14 oktober 2020 om 20.00 uur
Genealogische contactavond

vrijdag 20 november 2020
Viering 30 jaar FV regio Dilbeek

Academische zitting

vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 november 2020
Tentoonstelling in cultuurcentrum Westrand

woensdag 9 december 2020 om 20.00 uur
Lezing “Van Mozes tot …. Vondelingen in elk tijdperk”

door Claude Ghekiere

Meer informatie kan u vinden onder de rubriek “Activiteiten” in deze en volgende
nieuwsbrieven.

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 tijdig 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 8 januari 2020 om 20.00 uur nodigen wij u graag uit op onze 
Nieuwjaarsvergadering. Bij een drankje zetten wij het nieuwe jaar in met de voorstelling 
van ons jaarprogramma 2020, de voorstelling van de nieuwigheden in onze bibliotheek en 
archief en kan u een uniek kijkje nemen achter de schermen van ons archief. U kan er kennis 
maken met onze uitgebreide collecties, gezinssamenstellingen, indexen, uitgewerkte 
stambomen, kaarten, doosbrieven en bidprentjes en historische en heemkundige boeken en 
tijdschriften uit ons werkgebied en omstreken.
Locatie: Raadzaal Oud-gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek)
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Maandag 10 februari 2020 om 14.00 uur brengen wij een geleid bezoek aan het Studie- en 
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA.
Het CegeSoma, de vierde operationele directie van het Rijksarchief, is het Belgische 
expertisecentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de twintigste eeuw. Wij doen 
fundamenteel historisch onderzoek, ontwikkelen projecten publieksgeschiedenis, bewaren 
documentatie en zijn betrokken bij het maatschappelijk debat.
Locatie: Luchtvaartsquare 29 te 1070 Brussel (Anderlecht). In de nabijheid van het 
Zuidstation.
Afspraak: om 13.45 uur aan de ingang van het centrum.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
OPGEPAST: het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen. Wees er dus snel bij om 
in te schrijven.

Woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur verzorgt Edgard Van Droogenbroeck een 
“Oefening Oud Schrift” met als thema “Beleyden tijdens de 17e eeuw”.
Edgard Van Droogenbroeck is erevoorzitter van FV Vlaamse Ardennen en secretaris van de 
Heemkring BKW.
Locatie: Lokaal 302, 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 8 april 2020 om 20.00 uur brengt Jan Caluwaerts zijn lezing “Het Fonds 
Houwaert”.
Op ontdekking in de geschriften van J.B. Houwaert 
Hoe werd genealogie in de 17de eeuw beoefend? We nemen het voorbeeld van de 17de-
eeuwse stadssecretaris en genealoog Jan Baptist Houwaert (+1688), hij liet vele nota's na die 
ook voor genealogen van de 21ste eeuw van bijzonder belang zijn en - zoals soms 
verondersteld wordt - lang niet alleen op Brusselse en adellijke families betrekking hebben. 
Jan Caluwaerts maakt vrijwel dagelijks dankbaar gebruik van het werk van deze wonderlijke 
voorganger. Een correcte interpretatie en vlot gebruik van de handschriften van Houwaert 
vraagt wat ervaring. Bij deze lezing ziet u voorbeelden uit de verschillende rubrieken van het 
fonds en krijgt u heel wat praktische tips. De aanwezigen bekomen daarenboven een herziene 
index van het "fonds Houwaert".
Locatie: Club 1, 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.

Voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons documentatiecentrum op de 
1  e   maandag en de 3  e   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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Openingstijden

maandag 6 januari 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 9 januari 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 20 januari 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 25 januari 2020 van 10 tot 12 uur

maandag 3 februari 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 13 februari 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 17 februari 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 22 februari 2020 van 10 tot 12 uur

maandag 2 maart 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 12 maart 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 16 maart 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 28 maart 2020 van 10 tot 12 uur

maandag 6 april 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 9 april 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 20 april 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 25 april 2020 van 10 tot 12 uur

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

Opzoeken van gegevens voor een familiegeschiedenis

Het documentatiecentrum van Familiekunde regio Dilbeek heeft een schat aan
informatiebronnen voor wie met het opstellen van een stamboom of het schrijven van een

familiegeschiedenis wil beginnen of al gevorderd is. 
In de uitgebreide bibliotheek vind je ook bijkomende gegevens over lokale en algemene
geschiedenis waarmee gebeurtenissen in hun tijd en plaats kunnen gesitueerd worden.

Onze medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en de bezoekers wegwijs te maken
in de opzoekingsmogelijkheden.

AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND, HOE DEDEN ZIJ HÉT?

De ambtenaren van de burgerlijke stand, hoe deden zij hét ?

Vanaf de invoering van de burgerlijke stand in het jaar 1797 vinden wij in een overlijdensakte 
de plaats van geboorte, de leeftijd bij overlijden én de ouders van de betrokkene, wat uiteraard
een dankbare hulp is om verder te zoeken. In het bijzonder naar de gegevens van diegenen 
welke gedoopt en huwden voor 1797 (parochieregisters) en overleden zijn na 1797 
(burgerlijke stand).
De vermelde leeftijd van de overledene is soms met de natte vinger genoteerd en er zijn ook 
akten waarin de namen van de ouders ontbreken of onvolledig zijn. Gelukkig gaat het hier om
een minderheid.
Maar wie heeft zich ooit de vraag gesteld hoe de ambtenaar van de burgerlijke stand aan die 
gegevens kwam? De overledene zal het hem zeker niet in stervensnood hebben toegefluisterd.
Ikzelf stond ook nooit stil bij deze vraag tot ik tijdens opzoekingswerk in de parochieregisters 
van het Ancien Régime vaststelde dat enkele vermelde ouders niet juist konden zijn. Sterker 
nog: ik vond andere “kandidaat ouders”  die in andere aktes expliciet als meter of peter in de 
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doopakten van de kleinkinderen werden vermeld.  Hoe komt het dat deze administratieve fout 
werd gemaakt ? 
Waar haalde de ambtenaar in die overgangsfase en ook later zijn gegevens?
Er bestond in 1797 nog geen Rijksregister waar hij die informatie uit een centrale databank 
kon putten. En ook pas na 1797 kunnen we bij een huwelijk de gegevens van de overleden 
ouders vinden in de huwelijksbijlagen. 50 jaar later, in 1847 werd er wél een 
bevolkingsregister opgesteld, op basis van een volkstelling in 1846. In deze registers, bewaard
ter plaatse, vinden wij per wijk, straat en huis een lijst van alle inwoners met onder andere hun
beroep, geboorteplaats en datum. Maar deze gegevens zijn beperkt tot de verwantschap met 
het gezinshoofd en men vindt er geen namen van niet inwonende ouders indien die nog in 
leven waren zodat deze gezinssamenstellingen onvoldoende gegevens bevatten om bruikbaar 
te zijn bij alle overlijdens. De handige indexen op de parochieregisters, opgesteld omstreeks 
1880 waren ook nog niet in gebruik. 
Wie een verre reis plande kon zich bij de administratie voor de nodige tijd een paspoort 
aanschaffen, maar deze vermelde alleen persoonlijke gegevens en lichaamskenmerken en niet 
de ouders van de drager. De algemene verplichting van een identiteitskaart is pas ingevoerd in
navolging van een Duitse maatregel uit de Eerste Wereldoorlog, maar zelfs hier ook geen 
vermelding van de ouders. 
Veronderstellen dat de aangever van het overlijden dan wel alle nodige informatie mondeling 
zal hebben verstrekt aan de ambtenaar is bijna uitgesloten want heel vaak is de aangever geen 
bloedverwant maar een kennis of buurman. Zelfs een nauwe bloedverwant moest al een hele 
bolleboos geweest zijn om de voor- en geslachtsnaam van zowel de overledene als zijn beide 
ouders – die wellicht zelf al jaren dood waren -  uit het hoofd te kunnen benoemen. 
Bovendien waren veel aangevers analfabeet en is er een hemelsbreed verschil tussen de 
roepnaam en de officiële namen. Ik heb ook menige akte gelezen van plattelandsbewoners die
overleden in een hospitaal in de “grote” stad en waar de directeur, een bediende of zelfs de 
loopjongen van deze instelling de aangifte deed op de dag van overlijden of ten laatste de dag 
nadien. Lijkt mij onwaarschijnlijk dat alle patiënten of hun verwanten bij opname een 
vragenlijst invulden.
De tijdspanne tussen het overlijden en het opstellen van de overlijdensakte is en was toen ook 
heel kort. De beperkte beschikbare communicatiemiddelen lieten in de negentiende eeuw niet 
toe om elders de exacte gegevens van de ouders te gaan opzoeken in de doop- of geboorteakte
van de overledene. In het begin van het Franse tijdperk werden de parochieregisters wel 
degelijk aangeslagen door de overheid en ter plaatse bewaard. Mogelijks kon hierin gezocht 
worden, maar neem van mij aan, dat is zonder een index een onbegonnen werkje.  
De vraag blijft: “hoe deden de ambtenaren hét?”. Bestond er sinds het begin van de 
burgerlijke stand een mij nog onbekende centrale administratie of beschikte de bevolking dan 
toch over een soort identiteitspapier met vermelding van hun ouders?
Het blijft een open vraag en wie kent het antwoord?

Marcel Hollants

MET FAMILIEKUNDE OP REIS

Met familiekunde op reis!
Waargebeurde belevenissen op vakantie.

De voorbije zes jaar had ik wat aandacht voor een geëmigreerde tak van de familie Leuckx. 
Het betreft nabije familie van mijn echtgenote Rita Leuckx. 
Wat eerst een detail leek, zou heel wat herinneringen en emoties met zich meebrengen. 
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Daarom zet ik het graag op papier, het is tevens gezellige vakantielectuur.

Op stap met een oude foto
In elk familiearchief vind je wel één of andere brief of briefkaart. Meestal van een militair die 
op verplaatsing is, of een familielid dat afgelegen woont. Of ook wel eens om het handschrift 
van een overleden geliefde te bewaren.
In ons kleine archief van de familie Leuckx bewaren wij wat briefwisseling van en naar 
Frankrijk. Daar woonden rond 1962 twee nichten van vader, Madeleine en Charlotte Leuckx. 
Niemand die zich toen afvroeg hoe die daar terecht kwamen. Ze waren er geboren rond 1925 
en voor zover men wist, waren er steeds contacten geweest.

Bij de jaarlijkse reis met de tent naar Bretagne werd er onderweg even halt gehouden. De 
brieven bevatten enkele zwart-wit foto’s van de betrokken familieleden. Deze geven het 
typisch tijdsbeeld van de jaren zestig weer. Voor mijn echtgenote zijn het herinneringen uit 
haar kinderjaren. Zo herinnert ze zich het grote huis in Issoudun in Frankrijk waar de familie 
elkaar jaarlijks trof. Op één van de enveloppes vinden we het exacte adres Rue de la Chatre 
88. 
Zou het huis er nog staan? Zou er nog familie wonen?

Het laatste contact was met 
een deelnemingskaartje naar 
aanleiding van een 
overlijden in 1981.
Hierop vonden we het 
adres van destijds.

Want we zijn nu meer dan vijftig jaar later en sinds het overlijden van Rita’s papa in 1981 zijn
de contacten gestopt. De volgende dagen bleef de vraag knagen: zouden er in Frankrijk nog 
overlevende Leuckx’en zijn?
Tijdens de zomer van 2012 zouden we het er op wagen. Zoals 50 jaar eerder zouden we even 
halt houden in Issoudun en op goed geluk aanbellen. Als de woning er nog stond tenminste. 
We namen de originele brieven van toen mee, kwestie van met een mooie anekdote het 
vertrouwen opnieuw te winnen. 

De franse familie op bezoek in Groot-
Bijgaarden in 1962. Charlotte Leuckx, 
haar man Roger Douzenel, en Madeleine 
Leuckx. Vermits ze geboren waren in 
Frankrijk waren ze, op enkele woorden 
na, het Nederlands niet meer machtig.
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Issoudun zomer 2012
Op het bewuste adres in Issoudun stond inderdaad nog de woning die mijn vrouw zich 
herinnerde. Alleen leek die in haar kindse herinnering veel groter dan ze in realiteit bleek. Het
bracht haar wat in verwarring. Hoe je perceptie als kind toch anders kan zijn. 
We belden aan en een jonge papa deed open. Deze was blijkbaar niet opgezet met ons plots 
bezoek. Meer nog, er was duidelijk wantrouwen. We moesten het gesprek de eerste minuten 
goed aanhouden, want hij liet de deurklink niet los.

Na enkele korte antwoorden ‘non’ en ‘sais-pas’ polste hij dan toch wat verder: “Vous savez 
certainement ce qu’il s’est passé au sujet des finances de votre famille?”
We keken elkaar aan. Wat zouden wij in hemelsnaam weten van hun financiën? We weten niet
eens of ze nog leven!
Neen, als er één ding ons absoluut onbekend was, dan was dit wel de financiële toestand van 
deze familietak. Blijkbaar kwamen onze gezichten geloofwaardig over. Want binnen de 
seconde was de jonge man zijn wantrouwen verdwenen. Ja, we mochten zelfs binnen komen.

“Uw familie heeft hier tot vijf jaar terug gewoond” begon hij. “Toen hebben ze in Frankrijk de
Loterie Nationale gewonnen. Het ging over véél geld.”
Mijn vrouw en ik keken elkaar verwonderd aan. De man vervolgde: “In de maanden en jaren 
die volgden is hier véél zogezegde familie langs geweest. Allemaal met de vraag om een klein
‘familiaal’ steuntje.”
Het bleek dus dat er vijf jaar terug heel wat familiale interesse was voor onze plots rijke tante 
Madeleine.  Vandaar de man zijn eerste wantrouwen bij ons aanbellen.

‘Moi, j’ai acheté la maison de votre famille’, je connaissais la famille déjà longtemps’ ging 
het verder. De familie zelf had immers een grotere woning gebouwd met al dat geld. ‘Une 
grande maison’ aan de kust, in Boulogne-sur-mer.
Geld maakt niet gelukkig, zegt men. In het geval van onze familie is dit alvast waarheid 
gebleken. De hele stress door het plotse geld was de oma, Madeleine Leuckx, tevens dus de 
nicht van onze pa zaliger, teveel geworden. Haar hart is er aan bezweken. 
Enfin, na ons bezoek konden we besluiten. Geen familie Leuckx meer in Issoudun. Maar we 
hadden wél een telefoonnummer bekomen van een zus, Charlotte Leuckx. Zij zou wél nog in 
leven zijn. Ook deze Charlotte Leuckx was er telkens bij, toen in de jaren zestig. Het loonde 
dus de moeite om haar te contacteren.
Aumale herfst 2012

We draaien het telefoonnummer van Charlotte Leuckx uit Frankrijk. Het is intussen al bijna 
50 jaar geleden dat er nog contacten waren. Zal ze zich ons nog herinneren? 
En óf dat ze zich ons nog herinnerde. Tenminste onze ouders en hun generatie. Charlotte 
Leuckx bleek in een rusthuis in Aumale te verblijven. Ze was zoals wel meer oudere mensen, 
blij met elk contact. We vernamen dat ze al sinds 1982 weduwe was en dat ze spijtig genoeg 
geen kinderen had. Met andere woorden, zeer veel bezoek ontving ze niet. 
Al snel werd beslist om met enkele familieleden naar Aumale te rijden. Het werd een 
memorabele reis met vier vrouwen: mijn vrouw, haar nicht Simone Leuckx en hun beide 
moeders. Ze waren er allen indertijd ook al bij in de jaren 1960. Er zouden dus veel 
herinneringen samen komen.
Nu moet je geen genealoog zijn om te beseffen dat zulk plots contact met een oude tante 
zonder kinderen, toch wel enkele vragen doet rijzen. Er was in Frankrijk immers wél 
resterende familie van haar man zaliger Roger Douzenel. Ik maakte deze bedenking bij mijn 
eega, maar ze lachte deze weg: “Waarom heb jij ook altijd zulke negatieve gedachten?”
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De driedaagse naar Aumale was inderdaad zalig en memorabel. Later zou blijken dat het ook 
de laatste buitenlandse reis was van de meereizende mama’s.

Tante Charlotte Leuckx was nog zeer helder, ondanks haar leeftijd (89). Er volgden snel 
enkele verrassingen.
Zo waren we verbaasd om bij de inkom van het rusthuis te horen dat daar helemaal geen 
mevrouw Leuckx verbleef! Wél een mevrouw Douzenel. Blijkbaar verliest een vrouw haar 
eigen familienaam definitief bij het huwelijk. Geen overbodig weetje voor een genealoog.
Maar goed, we hadden dus na 50 jaar de Franse familie Leuckx opnieuw gevonden.

Ook verrassend: op haar kamer hing een collage van oude familiefoto’s. Daarbij een kleine 
foto van de Vlaamse neven Simon en Gilbert Leuckx als tiener. Dit zijn mijn schoonvader en 
zijn broer. Maar vooral de gevel op de achtergrond trof ons. Het ouderlijke huis op de Dr. Jan 
Appelmanslaan 92 te Dilbeek! Deze foto hadden wij nog nooit gezien! Ze bleek uit de 
oorlogsjaren te dateren. 

Hoe kwam Charlotte aan een Dilbeekse foto? Ze antwoordde lachend: “In 1944 ben ik vanuit 
Frankrijk naar België overgebracht, naar de familie in Tollembeek.  Ik herinner mij zelfs nog 
de straat, de Hollestraat.”
Het zijn deze familiale contacten tussen jonge mensen in de oorlogsjaren die tot de latere 
vakantiebezoeken zouden leiden. En die de reden zijn dat er uberhaupt nog contacten waren 
tot 100 jaar na de emigratie naar Frankrijk.
Gek, wij denken meestal alleen aan familie die in de oorlog naar Frankrijk vluchtte. Maar de 
omgekeerde beweging is er dus ook geweest. Ja, daar aan de Somme weten ze natuurlijk wat 
oorlogsgevaar betekent.

Na ons bezoek volgden nog enkele telefonische contacten. En ja hoor, het bleek dat tante 
Charlotte veel meer bezoek kreeg van haar Franse familie. Onze plotse verschijning na al die 
jaren moet toch enkele belletjes hebben doen rinkelen .� �

Er zouden nog een bezoek aan Frankrijk volgen, ook met veel gezelligheid. Maar veel vragen 
naar vroeger bleven onbeantwoord. Waarom was haar papa uitgeweken? En diens oom nog 
vroeger rond 1900? Ze had ook geen rouwbrieven of rouwprentjes. Neen, ze had niet veel 
bewaard. Voor wie zou ze ook, ze had geen kinderen.
We kwamen wel haar geboorteplaats en datum te weten. Op 03.12.1921 in het kleine dorp 
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Neuville-Coppegueule, een tien kilometer van Aumale. Nog net in  het departement van de 
Somme, aan de grens met Normandië.

Overlijden laatste Leuckx in Frankrijk

Op 24 mei 2013 overlijdt dan tante Charlotte, de laatste ‘Leuckx’ in Frankrijk, 91 jaar oud. 
Het rusthuis was zo vriendelijk om ons het Dilbeeks fotootje uit haar kamer te bezorgen. 
Wellicht een geruststelling voor de Franse familie dat we hiermee tevreden waren .� �

Een onverwachte vondst
De jaren gaan voorbij, en het toeval brengt ons opnieuw bij onze franse familie. Zo vinden we
enige maanden terug op ‘delcampe.net’ een oude  publiciteitsfolder van de vennootschap 
Leuckx-Guisgand te Neuville-Coppegueule. Het druksel dateert van circa 1910 en is dus 
ongetwijfeld een bijkomend spoor naar onze familie. Het maakt publiciteit voor een 
stoelenbedrijf. Enkele klassieke stoelen met gevlochten zitting worden er grafisch afgebeeld.

Zomer 2019: op bezoek in Neuville-Coppegueule
We besluiten onze zomervakantie opnieuw een genealogisch trekje te geven. Op doorreis naar
Bretagne houden we deze keer halt in het dorpje waar de stoelen indertijd werden gemaakt, 
waar tante Charlotte was geboren en waar ze ook begraven ligt. We kunnen zelfs logeren in 
het plaatselijk kasteeltje, waar je een kamer kan huren. Een aanrader trouwens. 
De dag voor onze vertrek kijk ik even op wikipedia naar de geschiedenis van het dorp 
Neuville-Coppegueule. Een kleine zin in de tekst doet onze adem stokken. ‘Neuville-
Coppegueule est le bassin de la chaise paillée’. Het dorp is een baken van de 
stoelennijverheid.
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Ook dat vlechtwerk slaat ons met verstomming. Immers, de aangetrouwde familie Van Onsem
uit Sint-Getrudis-Pede waren vlechters . Oudere mensen noemen deze familie vandaag nog de
mandemakers (mannemoakers) van Schepdaal. 

En nog beter, na nog wat surfen blijkt er zelfs vandaag nog een stoelenbedrijf te zijn dat dorp. 
Zou Cyriel Leuckx zijn bedrijfje na 100 jaar nog bestaan?

Bij onze aankomst is de gastvrouw van B&B ‘Le Chateau’ onmiddellijk geïnteresseerd in ons 
verhaal. Er waren in het dorpje ooit tientallen stoelenbedrijven. Alle gespecialiseerd in het 
vlechtwerk van de zitting. De oorsprong moet gezocht worden rond 1815 met de terugkomst 
van een soldaat van Napoleon. Die had het elders geleerd en wist dat er geld mee kon 
verdiend worden.
Vandaag schiet er nog één bedrijf over, maar het is ten dode opgeschreven. IKEA laat niet met
zich spotten, nietwaar.
Ik mag al mijn documentatie achterlaten. De plaatselijke heemkundigen zullen mij zeker 
verder kunnen helpen. De kans is dus zéér groot dat onze familie indertijd wat vertrouwd was 
met het vlechtwerk en om den brode 120 jaar geleden emigreerde naar Frankrijk.

De begraafplaats van Neuville-Coppegueule telt nog heel wat oude zerken, zoals overal in 
Frankrijk. Naast het graf van tante Charlotte vinden we ook het graf van haar oom en tante, de
familie Leuckx-Guisgand. Alhoewel dit graf al zeker 70 jaar oud moet zijn, ziet het er 
opvallend fris uit. 
Achteraf kunnen we nauwelijks geloven wat we allemaal beleefden door de 
familiegeschiedenis. Verleden en heden kwamen soms héél dicht bij elkaar. En de 
dominosteentjes vallen één voor één… 

Jan Erkelbout
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DILBEEKSE KASTELEN (2) – ERRATA

Het Klein Kasteel

In het artikel verschenen in vorige nieuwsbrief staat jammer genoeg een ernstige fout.
De abdij van Vorst heeft nooit afgehangen van Nijvel, maar werd wel gesticht op aandringen 
van Affligem.

Volgende paragraaf:
“Wat mij eigenaardig voorkomt is dat zij Het Neerhof schenken aan de Abdij van Vorst. Deze 
is afhankelijk van Nijvel. De Van Sotteghems zijn afkomstig uit het Gentse. Waarom hebben zij
dat dan niet aan Groot-Bijgaarden, afhankelijk van Afflegem en St Baafs in Gent, 
geschonken?”
dient dan ook vervangen te worden door:
“Wat mij eigenaardig voorkomt is dat zij Het Neerhof schenken aan de Abdij van Vorst ?Vorst
werd immers gesticht in opdracht van de Abt van Affligem. De Heren van Sotteghem zijn 
afkomstig uit het Gentse. Waarom hebben zij dat dan niet aan Groot-Bijgaarden, afhankelijk 
van Affligem en St Baafs in Gent, geschonken?”

Bijkomende kaart met een afbeelding van het Klein Kasteel.

Onlangs kwam ik in het bezit van een oude kaart, wellicht omtrent de bezittingen van de 
familie D’Yve uit 1806. Deze kaart vermeld zeer duidelijk de ligging van het Klein Kasteel en
toont er een afbeelding van.Dat bevestigd nogmaals het bestaan van het “Klein Kasteel”,soms 
ook wel Huis te Dielbeke genoemd. 
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Marcel Leys

DILBEEKSE KASTELEN (3)

Lijst van de bezitters en/of bewoners van het Groot Kasteel (deel 1)

1324 - Vermoedelijke bouwdatum van een versterkte hoeve in opdracht van Otto II van 
Craainhem, maar bewoond door zijn vazal Stoutecraen, handelaar in Brussel
1359 - Door huwelijk : Dierick I van den Heetvelde. schepen en later Stadshouder van Brussel
1386 - Zijn zoon Dierick II van Heetvelde, ridder geslagen in 1397 en schepen van de stad 
Brussel
1415 - Zijn dochter Johanna huwde met ridder Jan van Boxhoren ( weduwe zonder 
kinderen,sterft in 1435)
1435 - Haar zuster Aleyt van Heetvelde, zet het geslacht verder ,maar haar man Willem van 
Assche viel in ongenade en werd in 1421 onthoofd. Ze hadden twee kinderen:
Willem stierf zonder nakomelingen
Aleydis ,had een zoon Willem
1484 - Aleydis en haar zoon Willem leefden nog op het kasteel in 1484
1491 - Via Paul Mariën staan ze hun goederen af aan Nicolas Van Nispen, gevolmachtigde 
van Hendrick de Berghes, Bisschop van Kamerijk

Lijst van de bezitters en/of bewoners van het Groot Kasteel (deel 2)
Vanaf nu eigendom van de Bisschoppen van Kamerijk

1491 - Hendrick de Berghes, Bisschop van Kamerijk koopt het kasteel (privé bezit)
1506 - Hendrick de Berghes , schenkt het kasteel en andere goederen aan de bisschop van 
Kamerijk, “omdat hij deze goederen had laten herstellen met het geld van de kerk van 
Kamerijk”
Jacques de Croÿ ,die als bisschop van Kamerijk, nu eigenaar was van het Dilbeekse kasteel, 
liet dit uitbouwen tot een versterkte burcht met vier torens en een slottoren.
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1516 - Zijn goederen kwamen terecht bij Karel de Croÿ en zijn broer Antoine, heer van 
Sempy, die ze hadden verkregen van Maximiliaan van Hornes, om er levenslang van te 
genieten. Hun twee neven Willem ,kardinaal-bisschop van Toledo en Robert,beiden 
bisschoppen van Kamerijk,hebben het kasteel van Dilbeek later ter beschikking gesteld van 
hun familielid, Jacques III de Croÿ ,heer van Sempy, die in 1538 huwde met Anna van 
Hornes, heer van Gaasbeek. Hij verbleef er als Heer van Dilbeek tot 1557.
1570 - In werden de bezittingen van Kamerijk verbeurd verklaard door de Hertog van 
Alencon, omdat Kamerijk de zijde van de vijand had gekozen. Maar de rechten van het 
Bisdom Kamerijk bleven behouden.
1582 - Lodewijck van Berlaimont,bisschop van Kamerijk,schenkt het kasteel aan zijn 
raadgever Hendrick Gouffier.
1608 – Door de oprichting van het Bisdom Mechelen verliest Kamerijk de rechtspraak over 
Brabant en hebben zij geen interesse meer in het Dilbeekse kasteel. Willem van Berghes, 
Aartsbisschop van Kamerijk, verkoopt het kasteel aan Lodewijck Clarisse, Heer van 
Berchem St. Agatha en in 1630, stadhouder van Antwerpen.
Hij werd Ridder geslagen in 1632.

Lijst van de bezitters en/of bewoners van het Groot Kasteel (deel 3)
Na de Bisschoppen van Kamerijk

1652 - Lodewijk Clarisse had enorme schulden gemaakt in Antwerpen en zijn Dilbeekse 
goederen in hypotheek gegeven aan Jean-Baptiste Cachiopin de Laredo ,Ridder en heer van 
Callo. Zijn goederen werden verkocht en het was Karel IV van Lotharingen die er eigenaar 
van werd.
1685 - Hij schenkt het kasteel aan zijn dochter Anna,princes van Lillebonne.
1692 – Bij haar overlijden wordt het kasteel te koop gesteld en het is haar broer , Prins van 
Vaudemont die het koopt. De schepenbank van Itterbeek bevestigd de verkoop in 1694.
1694 en volgende – Oorlogen van Lodewijck XIV en Spanje brachten ellende in onze 
gewesten: Kastelen ,pachthoven, huizen en kerken werden plat gebrand (beschieting 
Brussel).Ook het Groot Kasteel brandde af. Vaudemont, die verbonden was aan het Franse 
hof, verbleef meestal in Parijs en had geen interesse in de wederopbouw. Hij verkocht de 
ruïnes aan:
1714 - Jean-Balthasar Malo, secretaris van de koning. Deze liet het kasteel gedeeltelijk terug
heropbouwen.Zijn vrouw, Marie-Pétronille Vandenbroeck werd weduwe in 1716.
1716 - Pétronille Vandenbroeck stond haar rechten af aan Graaf van Tirimont,heer van 
Gaasbeek. Maar haar enige zoon Hendrik Malo, bleef in het bezit van het kasteel. Daar deze 
kinderloos stierf had hij als erfgenaam Jan Goswin Vandenbroeck aangewezen.
1787 - Jan Goswin Vandenbroeck bleef niet lang eigenaar van het kasteel. Door een 
familieovereenkomst kwam zijn zuster, Marie-Helene-Jozefien Vandenbroeck in het bezit 
het kasteel. Zij was gehuwd met Philip-Gaspard de Burbure.
Deze verkochten het kasteel in 1805 aan Jean-Bernard de Viron.

Lijst van de bezitters en/of bewoners van het Groot Kasteel (deel 4)
Familie de Viron.

1804 - JEAN-BERNARD de VIRON (1764-1834) koopt het oude kasteel van Dilbeek in 
1805. Hij krijgt in 1814 de titel van baron van koning Willem I.
1834 - BARON GUILLAUME (Willem) de VIRON °1791 †1857.
Van 1812 tot 1814 was baron de Viron burgemeester van Dilbeek .
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Hij was lid van het Congres en Gouverneur van Brabant. Hij liet de nieuwe stallen en een 
koetshuis bouwen.
1857 - BARON THEODORE de VIRON ° 1823 †1882 . liet de oude burcht slopen , met 
uitzondering van het Alenatorentje. Hij gaf opdracht aan architect Jean- Pierre Cluysenaar het 
indrukwekkende kasteel te ontwerpen.
Het nieuwe kasteel is klaar en de familie de Viron zal er nu winter en zomer verblijven . 
Baron Theodore de Viron is gemeenteraadslid van Dilbeek van 1864 tot 1872.
1862 – Baron François (Frantz) de Viron, 1859-1926 bewoont het kasteel maar koopt op 6 
september 1906 het kasteel van Biron.
1912 - Het kasteel werd in 1912 door de familie de Viron verlaten en het werd tijdens de 
Eerste Wereldoorlog bezet door de Duitsers.
1923 - In 1923 kocht de gemeente het kasteel met aanhorigheden en park van baron Frantz de 
Viron; zijn broer Robert was burgemeester van Dilbeek tussen 1913 en 1929.(Woonde op het 
kasteel van Elegem) De gemeente zal er vanaf 1924 het gemeentehuis in onderbrengen.

Marcel Leys

FAMILIES DUVILLIER EN VERTHÉ

Stamboom van de families Duvillier en Verthé

De geschiedenis van de families DUVILLIER en VERTHÉ, samengesteld door Bernard 
HUYS, zelf geboren Hulstenaar, heeft talrijke jaren speurwerk gekost. Deze families zijn 
vooral te situeren in Hulste, Bavikhove, Kuurne, Harelbeke,Lendelede, Kortrijk, Wielsbeke, 
Lotenhulle, Tielt en sporadisch ook in Frankrijk, nl. in Bolbec (Seine inférieure).
Het zuidelijk deel van West-Vlaanderen is dus in feite de bakermat van de families Duvillier 
en Verthé.
Het tekstgedeelte van het werk omvat 58 bladzijden tekst in een prachtige lay-out (formaat 
21x29,5 cm) gevolgd door 42 bladzijden met 113 kleurfoto's.
Een handig en praktisch register van persoonsnamen (8 blz.) sluit deze unieke stamboom af.
Bijgevoegd zijn nof twee grote, losse bladen, eigenhandig geschreven, die de samenvatting 
van de twee stambomen van de families Duvillier en Verthé weergeven. (Formaat 60x68 cm)
Het werk is slechts in beperkte oplage uitgebracht, nl. 50 exemplaren en wordt later niet meer 
herdrukt zodat het een zeldzame en unieke bron is. 
Geïnteresseerden kunnen van dit genealogisch document een exemplaar bestellen bij de 
auteur: Bernard Huys, Kasteelstraat, 5 te 1703 Schepdaal, aan 30 euro, over te schrijven op 
rekeningnummer BE02 7340 1210 8740 – tel. 02/569 77 17

Ingezonden door Bernard Huys

GESLACHTSBOOM HEREN VAN BREDA

Geslachtsboom van de heren van Breda

In het archief van de schepenbank van Dilbeek bevindt zich een merkwaardig document dat
daar eigenlijk niet thuishoort en niet met de akten in verband gebracht kan worden. Als we het
een plaats moeten geven zou het eerder thuishoren bij varia.
De stamboom draagt als titel Geslacht Boom der oude en vervolgende Heeren van Breda. In
feite zijn het twee aparte bladen die in het register werden samen geplakt. Op de voorzijde van
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het dubbelgevouwen blad staan onder de voormelde hoofding twee Latijnse teksten, de ene
van  de  dichter  Ovidius  de  andere  het  Orator  ad  Brutum van  Cicero,  een  ode  aan  de
welsprekendheid. Het eerste blad op folio 2 toont de parenteel van Reynier van Strijen, het
tweede  blad  of  hetzelfde  folio  de  parenteel  van  Jan  II  van  Polanen  met  onder  zijn
afstammelingen de beroemde Willem van Oranje. Beide parentelen staan in verband met de
heerlijkheid Breda en moet niet gezien worden als een doorlopende afstamming. De eerste
akte in het register met processtukken dateert van 1720. Het is dus eerder een gelukkig toeval
dat het document op deze plaats bewaard is gebleven. Tevens blijven we in het ongewisse
betreffende de samensteller. Mogelijk dat een ambtenaar dit nodig had om een en ander te
bewijzen.  Het  zal  wel  niet  veel  later  gebeurd  zijn  na  1647,  de  laatste  datum  van  een
overlijden.
Gemakshalve geven we deze geslachtsboom in de vorm van een genealogie en waar nodig
werden  de  afkortingen  bijgewerkt  om de  tekst  verstaanbaar  te  maken.  Het  is  niet  altijd
mogelijk om het handschrift te ontrafelen. De namen zijn ongemoeid gelaten. Het ligt niet in
onze bedoeling een uitvoerige, juiste of volledige genealogie te tonen. Op het internet en in de
literatuur kan men bijkomende informatie en studies vinden. Er zijn tegenstrijdigheden tussen
de officiële versie en het document. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen wie gelijk heeft.
Wel hebben we de indruk dat de samensteller vrij goed op de hoogte was van de politieke en
familiale gebeurtenissen rond de machthebbers en deze op de voet volgde.

De heren van Breda

I.  Reynier,  anno  1000,  zoon van  Rinnilde  zuster  van  Hilsundis  neef  van  Benedicta  haar
dochter eerste abdis van Thorn1.

1. Lambert, volgt II.

1  Benedicta van Thorn † 950 is een Nederlandse heilige en eerste abdis van het door haar vader bisschop Sint-
Ansfried gestichte benedictinessenklooster van Thorn.
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2. Hendrik, volgt IIb.

II. Lambert, graaf van Striën2, anno 1039, x Oda, gravin van Orten
1. Hendr., volgt III.
2. Otto, proost van Deventer
3. Willem, x Alix van Heusden
4. N.N.

III. Hendrik, anno 1125, x Beatrix, gravin van Kuik
1. Hendrik, volgt IV.

IV. Hendrik, anno 1129, laatste graaf van Striën, x Machteld van Hoorn
1. Beatrix, leefde nog anno 1199
2. Ada, was anno 1199 al overleden
IIb. Hendrik, heer van Breda, anno 1039, x Luitgard, dochter van graaf Adolf van Kleeff
1. Engelbert, volgt III.
2. Arnoud, 1125
III. Engelbert, overleden 1125, x Berta van Loon, dochter van Gijsbert, graaf van Duras
1. Gerrad, volgt IV.
2. Goodefrid, volgt IVb.
3. Hendrik van Scooten
IV. Gerrad, 1147
1. Jan
2. Seeger
beide gebleven in de slag van Grimbergen
IVb. Goodefrid, 1157
1. Goodefrid, volgt V.
V. Goodefrid, 1191, overleden 1212, draagt Breda op aan hertog Hendrik, x Luitgard, vrouw 
van perk en Borge
1. Goodefrid, volgt VI.
2. Gillis, volgt VIb.
3. Hugo
4. Hendrik, volgt VIc.
5. Sophia, volgt VId.
6. Beatrix, x Gerrad van Weesemaale, hier van waaren de heeren van Bergen op Soom
VI. Goodefrid, overleden 1223, x Mehaule de Betune
1. Hendrik
2. Goodefrid, volgt VII.
VII. Goodefrid, 1243, geeft Choom in erfpacht uit, x Magteld van Diest, 1250 in het begijnhof
van Breda
1. Goodefrid, jong overleden
2. Hendrik, ongehuwd overleden 1252, geeft hij aande poorte van Breda het oudste voor regt.
VIb. Gillis, heer van Alfshein 1229, x Oliviere, vrouw van Meer
1. Willem, ongehuwd overleden 1246
2. Infestrude, x Gillis van Oudenaarde 1246, overleden 1257, xx Goodefrid van Weesemaale
VIc. Hendrik, eerst kanunnik van Utrecht, x Elisabet
1. Hendrik 1267, overleden 1267, x Sophia van Mechelen
2. Elisabet, overleden 1281, x Arnoud van Leuven, overleden 1287

2  Strijen is een gemeente in Nederland provincie Zuid-Holland en wordt daar in de volksmond nog steeds als 
Striën uitgesproken. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de samensteller met het plaatselijk dialect vertrouwd was.
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VId. Sophia, x Raso van Gavere, heer van Liedekerke en Boenlaer
1. Raso, volgt VII.
VII. Raso 1287, overleden 1303, x Aleidis, overleden 1290, xx Adewina van Striën
Uit het eerste huwelijk:
1. Raso, heer van Boenlaer, overleden 1314
2. Philips van Liedekerke, volgt VIII.
3. Seeger, heer van Boenlaer 1314
4. Raso van Liedekerke 1318, voogd van vrouw Adelise
5. Katarina, x heer van Woensel
VIII. Philips van Liedekerke, heer van Alphen en Ulvenhout, en 1314 van Breda en Boenlaer, 
overleden 1318, x Sophia van Gent, overleden 1324
1. Adelise, x Gerrad van Rassegem, heer van Lens, verkoopt 1326 Breda aan hertog Jan van 
Brabant3. Zij hadden een dochter Joanna x Arnoud van Gavere
2. Margriet (e: Magteld), vrouw van Torote, Boenlaer en Ronhoit, x Jan van Leefdaal, heer 
van Perk, Oorschot, Beek, burggraaf van Brussel
3. Maria, vrouw van Rozendaal en Bodegem
Hertog Jan III verkoopt Breda in 1350 aan heer Jan van Polanen.
I. Jan van Polaanen, overleed 1377, x Oda, dochter van heer Willem van Horne, heer van 
Gaasbeek, xx Magtild van Rotselaar, xx Margareta vander Lippe
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan van Polaanen, volgt II.
2. Philips, geestelijk
3. Hendrik, heer van Heeswijk en …
3. Dirrik, heer van …
4. Oda, x heer Hendrik, burggraaf van Montfoort, xx heer Gerrit van Heemstede
5. Beatrix, 1356, x heer Hendrik van Boutersem, heer van Bergen op Soom
6. N.N., x heer Willem van Kroonenburg, onechte zoon van graaf Willem van Holland
Uit het tweede huwelijk:
7. Willem, heer van Holten 1368
Uit het derde huwelijk:
8. Otto, overleden 1428, heer van Hedel, x Sophia van ’s Herenberg, overleden 1412. Sijne 
naasaaten hebben den naam en waapenen van ’s Heerenberg aangenoomen.
II. Jan van Polaanen, 1377, overleden 1344, x Odilia, dochter van graaf Jan van Salms, 
overleden 1428
Er wordt vermeld dat Odila twee onwettige kinderen had met hertog Jan III van Brabant:
- Maria, 1354
- Philips, Baljuw van Zuid-Holland
1. Joanna, volgt III.
III. Joanna, geboren 1392 overleden 1446, x 1407 Engelbregt, graaf van Nassau, overleden 
1442
1. Jan, volgt IV.
2. Hendrik, geboren 1414
3. Margareta, geboren 1415
4. Willem, geboren 1416
5. Maria, geboren 1418
6. Philips, geboren 1420
IV. Jan, graaf van Nassau, geboren 1 augustus 1410, overleden 3 februari 1475, x Maria, 
gravin van Loon en Heinsberg
1. Engelbrecht van Nassau, volgt V.

3 Hij verkocht de heerlijkheid Breda aan hertog Jan III wegens grote schulden zonder medeweten van zijn vrouw.
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2. Jan, x Anna, gravin van Diets en Catsenelleboogen, volgt Vb.
3.Odilia, ooverstinne van Vreedenburg, overleden 22 april 1495
V. Engelbrecht van Nassau, gehuldigd 27 juli 1475, overleden 31 mei 1504, x Limburg van 
Baaden, overleden 1536
Hij had een onwettige zoon met een onbekende vrouw:
- Jan, volgt VI.
VI. Jan, x Adriana van Haastrigt
1. Maria, x Hieronimus vanden Nood, cancellier van Brabant
2. Cijmburg, x Engelbrecht van Dielbeek, heer van Attenhove
3. Paulus, volgt VII.
4. Hendrik, schepen der …
VII. Paulus, schoutet in Brabant, x Katharina van Haaffen
1. Adriana, x Dirrik van Assendelffe, heer van Kraalingen, Bes… en Heinen, … in Breda
2. Anna, x Robbert van Schoonhooven, heer van Wanroode
3. Katarina, x Wouter vander Meeren, heer van Saavoorde
Vb. Jan, x Anna, gravin van Diets en Catsenelleboogen
1. Hendrik van Nassau, bij ervenisse 1504, overleden 7 oktober 1543, x Claudine van Chalon,
volgt VI.
2. Willem, volgt VIb.
VI. Hendrik van Nassau, bij ervenisse 1504, overleden 7 oktober 1543, x Claudine van 
Chalon
Hij heeft twee onwettige kinderen:
- Elisabet, volgt VII.
- Alexius, ridder heer van Cornoij, x Willemina van Broukhove, volgt VIIb.
1. René van Nassau, 1540, overleden 15 juli 1544, x Anna van Loraine, geboren 1521, 
waarvan een dochter: Maria, maar 3 weeken oud
Hij heeft een onwettige dochter bij een onbekende vrouw:
- Pulamedes x Polirana van Mansveld, waarvan twee kinderen: Hendrik en N.N.
VII. Elisabet, x Jan van Renesse, heer van Elden, Wemmel, drossaard van Brabant
1. Renier
2. Andriesse, volgtVIII.
VIII. Andriesse, x Denis van Merbois, heer van Linse
VIb. Willem, x Juliana van Stolberg, overleden 1578
1. Willem van Nassau, volgt VII.
VII. Willem van Nassau, prins van Orangie, geboren 14 april 1533, bij successie van Rene 
15 juli 1544, overleden 10 juli 1584, x 7 juli 1551 Anna van Egmont, geboren 1533, 
overleden 14 maart 1558, xx 1561Anna van Saxen, overleden 1573, xxx 1575 Charlotte van 
Bourbon, overleden 5 mei 1582, xxxx 12 april 1583 Louise de Collignij 
Hij heeft een onwettige zoon: Justinus, x 1547 Anna van Merode
Uit het eerste huwelijk:
1. Philips Willem, geboren 14 december 1554, overleden 20 februari 1618, x 25 september 
1606 Eleonora van Bourbon
2. Maria, overleden 1616, x 7 februari 1595 Philips, graaf van Hohenlo
Uit het tweede huwelijk:
3. Maurits, geboren 13 november 1567, overleden 1625
4. Anna, x 1587, graaf Willem van Nassau, stadhouder van Vriesland
5. Emilia, x 1595 Don Emanuel Frederik van Porte, keurvorst van Portugal
Uit het derde huwelijk:
6. Louisa Iuliana
7. Elisabet, x Hendrik de la Tour, hertog van Borillon
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8. Katarina Belgica, x Philips Louis, graaf van Hanau
9. Charlotte Flandrina, abdisse tot St Croix
10. Emilia, x Fredrik Casimir, hertog van Tweebrugge
Uit het vierde huwelijk:
11. Fredrik Hendrik, geboren 29 januari 1584, overleden 14 mei 1647, x Emilia van Solm

Willem van Oranje in 1580

Bronnen
Archief schepenbank Dilbeek nr. 4213 Processtukken folia 1-2.
Leo Lindemans, Voorouders in de Middeleeuwen, 1982.
http://nl.wikipedia.org

Erwin Octaaf D'Hoe

WEBSITE CEGESOMA

De website van het Cegesoma in een nieuw kleedje

Wat is er nieuw? Het CegeSoma schakelt over naar een meer gebruiksvriendelijke en meer 
dynamische website, opgebouwd rond drie thematische assen: de Eerste Wereldoorlog, de 
Tweede Wereldoorlog en Oorlog en Maatschappij. De nieuwe website focust op de rijkdom 
van het archief en van de beeld- en geluidcollecties van het CegeSoma, zonder de andere 
websites te vergeten waarmee de collecties van het CegeSoma en het Rijksarchief 
gevaloriseerd worden. Wat kan je als bezoeker verwachten? Een surfbeleving op maat, 
snellere antwoorden op je vragen, en een (her)ontdekking van de collecties van het 
CegeSoma! Het webadres van de website blijft ongewijzigd: www.cegesoma.be
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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
Francis De Ridder (Dilbeek)

Familiedocumenten/boeken
Deken De Ridder (Ternat), Gilbert Puttaert (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.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be

Voorzitter: Alfons Depester                                                         Volg ons op
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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