
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 15 nummer 11 november 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.

Het nieuwe zegel van FV regio Dilbeek vzw

Gedeeld in goud en lazuur van het een in het ander het FV-boompje
De kleuren verwijzen naar de gemeentevlag van Dilbeek waar onze zetel gevestigd is.

Werkten mee aan dit nummer
Paul Wylock, René Jammart, Jan Erkelbout

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Het is jammer, maar er is niet aan te ontkomen! De activiteiten voorzien voor de viering van 
ons 30-jarig bestaan worden omwille van de opgelegde maatregelen geannuleerd.
Maar uitstel hoeft geen afstel te zijn! We verplaatsen ze naar het voorjaar 2021. Al kunnen we 
daar nu absoluut nog geen datum op plakken. Alles zal afhangen van de evolutie van de 
pandemie.

Ondanks de moeilijke omstandigheden bleven enkele van onze medewerkers in de weer om 
onze bibliotheek volledig op orde te zetten zodat we onze leeszaal weer zouden kunnen 
openstellen voor de genealogen. Maar ook hier kunnen we vandaag niet zeggen wanneer dat 
zal zijn. Alles zal ook hier af hangen van de maatregelen die in de toekomst zullen genomen 
worden door de verschillende overheden.

Gelukkig is er veel digitaal te raadplegen en kan genealogie u wat helpen om deze donkere en 
moeilijke periode door te komen.
Zit u met vragen, stel ze dan gerust en ze worden opgenomen in onze rubriek 'Vraag en 
antwoord'. 

Houd jullie intussen gezond en veilig!

DOCUMENTATIECENTRUM

Wegens de opgelegde maatregelen is tijdelijk geen bezoek en raadpleging van
dokumenten mogelijk.

Onze collectie rouwbrieven en bidprentjes, waarvan u de lijsten vindt op onze website, is 
volledig ingescand. Ook tijdens de sluiting van ons centrum kan u dus kopies bestellen en 
verkrijgen. Aanvragen dienen gestuurd naar info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderern.be

Intussen kan u heel wat zaken terugvinden op onze website. 
Neem alvast een kijkje via http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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ACTIVITEITEN

Vrijdag 20 november 2020 om 17.00 uur academische zitting naar aanleiding van 30 jaar 
FV regio Dilbeek vzw.
Locatie: Feestzaal van het Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek

De academische zitting wordt geannuleerd wegens de opgelegde corona maatregelen !

Van vrijdag 20 november tot zondag 22 november 2020 tentoonstelling naar aanleiding 
van 30 jaar FV regio Dilbeek vzw.
Locatie: Galerij van het Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Te bezichtigen tijdens de openingsuren van Westrand.

De tentoonstelling wordt geannuleerd wegens de opgelegde corona maatregelen !

Woensdag 9 december 2020 om 20.00 uur brengt Claude Ghekiere ons zijn lezing “Van 
Mozes tot …, Vondelingen in elk tijdperk”
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem.

Ook deze lezing wordt geannuleerd wegens de opgelegde maatregelen !

DOKTER ROGER LAMBRECHTS

Reeks “De man in de straat”
Dokter Roger Lambrechts (1892-1943)

De meeste inwoners van Dilbeek kennen de Dr. Roger Lambrechtslaan, die van uit het 
centrum van Dilbeek net achter de voetgangerstunnel vertrekt en in een rechte lijn loopt naar 
het historische Neerhof. Bijna niemand kent nog de figuur van Dr. Lambrechts, laat staan 
waarom er een straat naar hem is vernoemd. Zijn levensverhaal is nochtans indrukwekkend 
zowel op lokaal historisch als op persoonlijk vlak.

Roger Lambrechts, geboren in Kessel-Lo op 28 augustus 1892, is het achtste kind van 
Corneille Lambrechts en Marie-Thérèse Oliviers.
Zijn lagere en middelbare school doorloopt hij op het internaat in het Onze-Lieve-Vrouw 
college in Tienen en waar hij in 1909 zijn retorica voltooid.

Aangetrokken door de geneeskunde schrijft hij zich in aan de faculteit voor Geneeskunde en 
Heelkunde aan de universiteit van Leuven.
Daar verovert hij ook het hart van een blonde jongedame, Marguerite Marie Praet, met wie hij
omwille van de oorlogsomstandigheden pas zal huwen op 6 februari 1919.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt hij als hulparts ingelijfd en maakt verschillende 
gevechten mee in Luik en Antwerpen. Als loopgravenarts helpt hij het lijden van gewonde 
soldaten verzachten. In de jaren twintig en dertig wordt hij vader van negen kinderen. Hij 
woont dan in Dilbeek en heeft een dokterspraktijk in Sint-Jans-Molenbeek. Intussen is hij ook
actief in de plaatselijke politiek en wordt lid van Rex. Als Rex teveel naar het nazisme 
overhelt neemt hij afstand van de partij en haar leiders.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog kan hij zijn patriottische gevoelens niet onderdrukken en 
wordt hij lid van verschillende inlichtingendiensten en uiteindelijk van de spionagegroep 
Athos. Maar hij vertrouwt te veel en te naïef op sommige van zijn contactpersonen en wordt 
door een van hen verraden.

Op dinsdag 14 april 1942 valt de Geheime Feldpolizei (met collaborerende Belgen) binnen in 
zijn artsenpraktijk in Sint-Jans-Molenbeek. Ze weten precies waar de documenten te vinden. 
De gevolgen zijn catastrofaal en hij zal zijn vrouw en kinderen nooit meer terugzien. De 
Gestapo sluit hem op in de beruchte gevangenis van Sint-Gillis. Op 22 augustus 1942 wordt 
hij naar Duitsland overgebracht waar hij met verschillende gevangenissen zal kennismaken 
om uiteindelijk in Keulen te belanden, waar hij op 22 september 1943 op een schijnproces ter 
door veroordeeld wordt. Een vonnis dat uiteindelijk op 25 november 1943 door onthoofding 
met de hakbijl wordt voltrokken.

Het volledig levensverhaal van Roger Lambrecht kan u lezen in het boek “Roger Lambrechts, 
Arts tussen Hippocrates en Hitler”.
Verschenen bij Uitgeverij De Schorre / Bernard Duwez, 2020.

Hierna volgt de kwartierstaat van Roger Lambrechts en van zijn echtgenote Marguerite Praet.

Dokter R. Lambrechts
Voorzitter van het Rode Kruis te Sint-Jans-Molenbeek
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Familie Lambrechts-Praet

Lambrechts Roger Olivier Marie Joseph Philomene, dokter, raadslid gemeente Dilbeek 
vanaf 13/06/1933

° Kessel-Lo, 28/08/1892
+ Keulen, 25/11/1943, geëxecuteerd, onthoofd
zoon van Cornelius Josephus en Oliviers Maria Theresia Philomena
x Sint-Jans-Molenbeek, 26/02/1919 met

Praet Marguerite Marie Julia
° Sint-Jans-Molenbeek, 11/06/1890
+ 12/08/1980
dochter van Emile Joseph François en Faut Léonie Amalie
hieruit:

Marguerite Marie
° Sint-Jans-Molenbeek, 10/12/1919
Jean
° Sint-Jans-Molenbeek, 11/08/1921
Pierre Olivier Paul Joseph
° Sint-Jans-Molenbeek, 09/03/1823
x de Gottal Ghislaine Marie Hèléne
Monique
° Sint-Jans-Molenbeek, 02/10/1924 – + Lanaken, 17/02/1999
x Paulissen Jean, ° Millen, 01/11/1928 – + Lanaken, 16/11/2001
Hélène Marie Marguerite Amande Josepha
° Sint-Jans-Molenbeek, 09/04/1927
Jaak Clovis Germanus Jozef
° Dilbeek, 13/02/1929 (akte 9) – + Dilbeek, 16/10/1929 (akte 65)
Jacoba Maria Germana Juliana Josepha
° Dilbeek, 10/03/1930 (akte 21)
Roger Jean Marguerite Maria Josepha
° Dilbeek, 15/07/1931 (akte 52) – + Dilbeek, 03/11/1994 (RB)
Myriam Monique Paul Josèphe
° Dilbeek, 27/08/1933 (akte 51)

Opgemaakt naar aanleiding van de voorstelling van het boek “Roger Lambrechts, Arts tussen
Hippocrates en Hitler” van Hubert Paulissen & André Gysel.

Bronnen:
Indexen GHO Dilbeek, FV regio Dilbeek
Rijksarchief, akten burgerlijke stand
Familysearch, akten burgerlijke stand
Familysearch, akten parochieregisters
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KWARTIERSTAAT LAMBRECHTS ROGER

Kwartierstaat van Lambrechts Roger

1. Lambrechts Roger Olivier Marie Joseph Philomene, dokter, raadslid gemeente Dilbeek 
vanaf 13/06/1933

° Kessel-Lo, 28/08/1892 (akte 145)
+ Keulen, 25/11/1943, geëxecuteerd, onthoofd
zoon van Cornelius Josephus (zie 2) en Oliviers Maria Theresia Philomena (zie 3)
x Sint-Jans-Molenbeek, 26/02/1919 met
Praet Marguerite Marie Julia
° Sint-Jans-Molenbeek, 11/06/1890 (akte 753)
+ 12/08/1980 (grafsteen)
dochter van Emile Joseph François en Faut Léonie Amalie (zie kwartierstaat van 
Praet Marguerite)

Generatie 2 – Ouders
2. Lambrechts Cornelius Josephus, onderwijzer

° Lanaken, 28/04/1853 (akte 20)
+ Jette, 15/05/1924
zoon van Joannes (zie 4) en Nelissen Joanna (zie 5)
x Kessel-Lo, 29/09/1875 (akte 20) met

3. Oliviers Maria Theresia Philomena
° Kessel-Lo, 12/09/1853 (akte 39)
+ Sint-Jans-Molenbeek, 11/04/1930 
dochter van Ludovicus Franciscus (zie 6) en Van Mellaert Joanna (zie 7)

Generatie 3 – Grootouders
4. Lambrechts Joannes, landbouwer

° Vroenhoven, 30/07/1803 (huwelijksakte)
+ Lanaken, 20/11/1862 (akte 102) 
zoon van Arnoldus (zie 8) en Hansen Margaritha (zie 9)
x Lanaken, 11/07/1837 (akte 79) met

5. Nelissen Joanna, herbergierster
° Lanaken, 08/06/1808 (huwelijksakte vermeld: in den loop der maand juni 
achttienhonderd acht)
+ Lanaken, 01/02/1875 (akte 5)
dochter van Cornelis (zie 10) en Delnoy Sibilla (zie 11)

6. Oliviers Ludovicus Franciscus, landbouwer
° Linden, 28/03/1820 (akte 366)
+ Kessel-Lo, 07/02/1889 (akte 8)
zoon van Michaël (zie 12) en Buelens Joanna (zie 13)
x Kessel-Lo, 10/06/1843 (akte 14) met

7. Vanmellaert Joanna, landbouwster
° Linden, 23/03/1818 (akte blad 27v
+ Kessel-Lo, 25/11/1895 (akte 104)
dochter van Gerardus (zie 14) en Van Mellaert Anna Catharina (zie 15)
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Generatie 4 – Overgrootouders
8. Lambrechts (Lambrix) Arnoldus, dagloner, paardenknecht

° Heukelom, ca 1766 (68 jaar bij overlijden)
+ Heukelom (Vroenhoven), 13/02/1842 (blad 21r , aangifte door Vuurstaak Hendrik, 
schoonzoon)
zoon van Joseph (zie 16) en Van der Plas Lucie (zie 17)
x Vroenhoven, 09/04/1799 (10 germinal an 7), (tafel) (Lambrigs bij huwelijk)

Vermelding huwelijk in tienjaarlijkse tafel

9. Hanssen Margaritha
° Riemst, 06/07/1763 (PR akte blad 13)

+ Heukelom (Vroenhoven), 07/05/1834 (blad 30) en (huwelijksakte zoon Joannes) 
 dochter van Jean (zie 18) en Willems Elisabeth (zie 19)

Overlijdensakte van Lambrix Arnold
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Overlijdensakte van Hansen Margueritha

10. Nelissen Cornelis
° Lanaken, 01/10/1770 (huwelijksakte)
+ Lanaken, 26/04/1810 (akte 34) 
zoon van Guillaume (zie 20) en Joanna Anten (zie 21)
x Lanaken, 20/04/1804 (30 germinal an XII) (akte 55) met

11. Delnoy Sibilla, winkelierster
° Lanaken, 01/05/1780 (huwelijksakte)
+ Lanaken, 11/06/1852 (akte 86, aangifte door Willem Nelissen, zoon))
dochter van Henrij (zie 22) en Caubergh Margrite (zie 23)

12. Oliviers Michaël, landbouwer
° Leuven (Sint-Michael), 17/07/1777 (PR klapper 3176)
+ Linden, 08/12/1823 (akte 34, aangifte door Petrus Oliviers, vader)
zoon van Petrus (zie 24) en Buelens Joanna (zie 25)
x 1808 met

13. Buelens Joanna, landbouwster
° Leuven, 11/03/1786 (PR klapper 562)
+ Kessel-Lo, 04/03/1867 (akte 7, aangifte door Ludovicus Oliviers, zoon)
dochter van Petrus (zie 26) en Geeraerts Anna Maria (zie 27)

14. Vanmellaert Gerardus, landbouwer, grondeigenaar
° Leuven, 29/10/1787 (huwelijksakte)
+ Kessel-Lo, 02/07/1859 (akte 29, aangifte door Carolus Vanmellaert, zoon en 
Ludovicus Oliviers, schoonzoon)
zoon van Henricus (zie 28) en Deneuter Anna Maria (zie 29)
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x Linden, 29/07/1813 (akte 6) met
15. Van Mellaert Catharina, landbouwster

° Leuven, 15/11/1789
+ Kessel-Lo, 09/09/1852 (akte 38, aangifte door Gerardus Van Mellaert, 
echtgenoot)
dochter van Petrus (zie 30) en Fannes Elisabeth (zie 31)

Generatie 5 – Betovergrootouders
16. Lambrix (Lambrigs) Joannes Joseph

° Hermal-sous-Argenteau, 12/09/1736 (PR doopakte blad 65) (Lambreck in doopakte)
+ Heukelom, 04/09/1809 (akte blad 6v, aangifte door Arnold Lambrigs, zoon)
zoon van Joannes en Detongre Aleidi
x met

17. Van der Plas Lucie

18. Hanssen Joannes 
° Riemst, 06/02/1732 (PR akte)
+ Riemst, 06/04/1784 (PR akte 242)
zoon van Willem en Gilissen Hélène
x met

19. Willems Elisabeth 
+ Riemst, 09/07/1793 (PR akte 265)

20. Nelissen Guillaume (Wilhelmus)
° Rekem, 23/03/1719 (PR akte)
+ Lanaken, 18/07/1790 (PR akte blad 49)
zoon van Cornelius en Geets Helena
x Lanaken, 16/09/1753 met

21. Anten Joanna
° Lanaken, 01/11/1725 (PR akte 2129)
+ Lanaken, 08/08/1785 (PR akte folio 32v)
dochter van Cornelius en Groenen Elisabeth

22. Delnoy Henricus
+ Lanaken, 12/10/1781 (PR akte folio 24v)
x Lanaken, 08/06/1778 (PR akte) met 

23.Caubergh Margaritha
° Lanaken, 20/06/1756 
+ Lanaken, 27/02/1805 (8 ventowe an 13) (PR akte folio 8r en BS akte 46)
dochter van Balthazar en Dreesen Sybille

24. Oleviers Petrus
° Leuven, 05/03/1738 (PR klapper 3014)
+ Linden, 09/07/1824 (akte 27)
zoon van Martinus en Schols Joanna
x Leuven, 28/07/1765 met

25.Bulens Joanna
° Leuven, 07/08/1739 (PR klapper 377)
+ Linden, 16/03/1821 (akte 8, aangifte door Petrus Oliviers, echtgenoot)
dochter van Philippus en Geeraerts Agnes
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26. Buelens Petrus
° Leuven, 04/05/1746 (PR Sint-Michiels, akte blad 55)
+ Linden, 07/04/1824 (akte 11, aangifte door Theodorius Buelens, zoon))
zoon van Philippus en Geeraerts Antoinette (Agnes)
x Leuven, 01/08/1779 (PR Sint-Michiels, blad 126 ) met

27. Geeraerts Anna Maria
° Leuven, 23/09/1752 (PR klapper 1991)
+ Linden, 09/11/1811 (huwelijksakte 06/04/1826 van 2e huwelijk dochter Joanna)
dochter van Simon en Deneuter Catharina

28. Vanmellaert Henricus
° Leuven, 06/12/1764 (PR klapper 4652)
+ Kessel-Lo, 29/04/1796
zoon van Gerardus en Meulemans Elisabeth
x 1785 met

29. Deneuter Anna Maria
° Wilsele, ca 1763 (74 jaar bij overlijden)
+ Kessel-Lo, 25/05/1837 (akte 25, aangifte door Van Mellaert Gerardus, zoon)
dochter van Jacobus en Janssens Anna Maria  Catharina

30. Van Mellaert Petrus
° Leuven, 05/08/1756 (PR klapper Sint-Michiels)
+ Kessel-Lo, 05/11/1835 (akte 26)
zoon van Henricus en Schols Joanna
x Leuven, 24/02/1784 met

31. Fannes Elisabeth
° Leuven, 04/07/1760 
+ Kessel-Lo, 12/03/1844 (akte 6, aangifte door Beulens Theodorius, kleinzoon)
dochter van Arnoldus en Van Mellaert Elisabeth

Grafzerk Roger Lambrechts
Gemeentelijke Begraafplaats Dilbeek (Foto H. Paulissen)
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KWARTIERSTAAT PRAET MARGUERITE

Kwartierstaat van Praet Marguerite

1. Praet Marguerite Marie Julia
° Sint-Jans-Molenbeek, 11/06/1890 (akte 753)
+12/08/1980 (grafsteen, begraven op het kerkhof te Dilbeek)
dochter van Emile Joseph François (zie 2) en Faut Léonie Amalie (zie 3)
x Sint-Jans-Molenbeek, 26/02/1919 met
Lambrechts Roger Olivier Marie Joseph Philomene, dokter
° Kessel-Lo, 28/08/1892 (akte 145)
+ Keulen, 25/11/1943, geëxecuteerd, onthoofd
zoon van Cornelius Josephus en Oliviers Maria Theresia Philomena (zie kwartierstaat 
van Lambrechts Roger)

Generatie 2 – Ouders
2. Praet Emile Joseph François, dokter

° Geraardsbergen, 31/03/1862 (akte 91)
+ Brugge, 13/07/1935 ( begraven op het oud kerkhof van Ganshoren)
zoon van Petrus (zie 4) en Cobbaert Anna (zie 5)
x Sint-Jans-Molenbeek, 12/04/1887 (akte 106) met

3. Faut Léonie Amalie
° Sint-Joost-ten-Node, 26/08/1855 (akte 326)
+ 22/07/1921 (begraven op het oud kerkhof van Ganshoren)
dochter van Constantin Auguste (zie 6) en Quartier Sylvie (zie 7)

Generatie 3 – Grootouders
4. Praet Petrus, winkelier

° Sint-Martens-Lierde, 13/03/1825 (huwelijksakte)
+ na 1887
zoon van Lodewijk (zie 8) en Meulenijzer Maria Theresia (zie 9-)
x Geraardsbergen, 22/02/1854 (akte 5) met

5. Cobbaert Anna
° Geraardsbergen, 11/07/1823 (huwelijksakte)
+ Geraardsbergen, 30/11/1877 (akte 232)
dochter van Adrianus (zie 10) en Claus Maria (zie 10)

6. Faut Constantin Auguste, commis voyageur
° Zomergem, 26/01/1824 (huwelijksakte)
+ Sint-Jans-Molenbeek, (voor 1887)
zoon van Jean (zie 12) en Joos Marie Thérèse (zie 13)
x Sint-Joost-ten-Node, 03/01/1853 (akte 1) met

7. Quartier Sylvie, institutrice
 ° Gent, 01/09/1825 (huwelijksakte)
 + na 1887
 dochter van Charles (zie 14) en Van De Wattyne Amelie Antoinette (zie 15)
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Generatie 4 – Overgrootouders
8. Praet (Lodewijk) Ludovicus, schoolonderwijzer

° Sint-Martens-Lierde, 12/07/1796 (24 Messidor jaar 4) (PR akte blad 615)
+ Goeferdinge, 24/09/1849 (akte 12 en huwelijksakte zoon Petrus)
zoon van Emanuel (zie 16) en Van der Meulen Joanna Maria (zie 17)
x Sint-Martens-Lierde, 03/06/1824 (akte 5) met

9. Meulenijzer (Meulyser) Maria Theresia
° Sint-Martens-Lierde, 04/03/1798 (14 Ventôse jaar 6) (akte 8)
+ Goeferdinge, 02/06/1839 (akte 11, aangifte door Praet Ludovicus, echtgenoot en 
huwelijksakte zoon Petrus)
dochter van Gaspard (zie 18) en Vandermalen Isabella (zie 19)

10. Cobbaert Adrianus, meester leidekker
° Geraardsbergen, 04/09/1794 (64 jaar bij overlijden)
+ Geraardsbergen, 28/12/1858 (akte 207, aangifte door Petrus Praet, schoonzoon))
zoon van Benediktus Jacobus en Hoogstoel Joanna
x Geraardsbergen, 08/03/1814 (akte 9) met

11. Claus Maria (Theresia), kantwerkster
° Geraardsbergen, 27/02/1787
+ Geraardsbergen, 03/02/1850 (akte 19 en huwelijksakte dochter Anna)
dochter van Antonius Bartholomeus en De Wolf Anna Maria

12. Faut Joannes
° Sleidinge, 02/01/1790 (huwelijksakte) 
+ Brussel, 02/05/1860 (akte 1777, aangifte door Faut Constant Auguste, zoon)
zoon van Guillaume (zie 24) en Gullinck Jeanne (zie 25)
x Zomergem, 06/05/1811 (akte blad 7r) met

13. Joos Marie Thérèse
° Zomergem, 23/06/1780 (huwelijksakte)
+ Zomergem, 19/08/1848 (akte 231, aangifte door Faut Charles Louis, zoon)
dochter van Franciscus Benedictus en Demeyer Joanna Maria

14. Quartier Charles
 ° Tielt, ca 1783 (70 jaar bij huwelijk dochter en 79 jaar bij overlijden)
 + Brussel, 22/11/1859 (akte 4763, aangifte door Prudent Quartier en Adolphe 
Eugène, zoons)
zoon van Charles Joseph (zie 28) en Ketels Marie Françoise (zie 29)
x met

15. Van De Wattyne Amelie Antoinette
° Bassevelde, 19/11/1790 (PR akte blad 117v)
+ Sint-Joost-ten-Node, 30/07/1847 (akte 50, aangifte door Prudent Quartier, 
zoon)
dochter van Corneille en De Bruyne Marie Jacqueline

Generatie 5 – Betovergrootouders
16. Praet Emanuel

° Welle, 25/12/1747 (PR akte blad 222)
+ Sint-Martens-Lierde, 08/11/1805 (17 brumaire jaar 14) (huwelijksakte zoon)
zoon van Cornelius en Kieckens Maria Joanna
x Sint-Martens-Lierde, 11/07/1784 (PR) met
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17. Vander Meulen Joanna Maria
° Sint-Martens-Lierde, 31/05/1754 
+ Sint-Martens-Lierde, 28/01/1843 (akte 2)
dochter van Carolus en Dedijcker Joanna Catharina

Huwelijksakte Praet Emanuel-Van der Meulen Joanna Maria

18. Meulyzer Gaspard 
° Sint-Martens-Lierde, 06/01/1757 (PR akte blad 386)
+ Sint-Martens-Lierde, 15/04/1823 (akte 11)
zoon van Livinus Francies en D'hokers Maria
x Sint-Martens-Lierde, 19/02/1789 met

19. Vandermalen Isabella 
° Sint-Martens-Lierde, 29/09/1768 (PR akte blad 426)
+ Sint-Martens-Lierde, 05/05/1840 (akte 22)
dochter van Jan en Devlaeminck Maria

20. Cobbaert Benediktus Jacobus, schaliedekker
° Geraardsbergen, 22/03/1766 (PR akte 254)
+ Geraardsbergen, 09/03/838 (overleden in het hospitaal) (akte 50)
zoon van Jan Baptiste en Boterdael Maria Theresia
x2 Geraardsbergen, 17/01/1792 (PR) met 

21. Hoogstoel Joanna, kantwerkster
ca 1763 (54 jaar bij overlijden)
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+ Geraardsbergen, 28/02/1817 (akte 85)
dochter van Guillaume en De Nil Marie Anne

22. Claus Antonius Bartholomeus, kleermaker
° Geraardsbergen, 22/08/1753 (PR akte blad 45)
+ Geraardsbergen, 10/02/1816 (akte 26)
zoon van Antonius en Van Lul Catharina
x met

23. De Wolf Anna Maria, naaister
° Geraardsbergen, 09/12/1753 (PR akte  blad 49)
+ Geraardsbergen, 27/03/1823 (akte 56)
dochter van Livinus en Maria Petronilla Degernier

24. Faut Guillaume (Guillielmus)
° Brussel (Sint Egidius)
+ Zomergem, 06/02/1794 (PR akte blad 64, begraven op 08/02/1794)
zoon van Philippus en Kempenaere Barbara
x Gent (Sint Martinus), 25/04/1786 (PR Sleidinge akte blz 121 en PR Gent Sint 
Martinus) met

25. Gullinck Jeanne 
° Gent (Sint Martinus), 14/04/1758 (PR akte)
+ Zomergem, 22/11/1800 (1 frimaire an 9) (akte blad 17r  en huwelijksakte zoon 
Jean)
dochter van Jacobus en Moreeuw Barbara

Huwelijksakte Faut Guillielmus-Gullinck Joanna
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26. Joos Franciscus Benedictus
° Zomergem, 25/05/1735 (PR akte blad 292)
+ Zomergem, 15/03/1796 (huwelijksakte dochter)
zoon van Joannes Gregorius en Van Hulle Petronella
x Ursel, 26/01/1773 (PR akte)met

27. De Meyer Joanna Maria
° Zomergem, 22/05/1747 (PR akte blad 604)
+ Zomergem, 30/11/1816 (akte blad 46v)
dochter van Karel en Achtens Jacoba Theresia

28. Quartier Charles Joseph 
° ca 1734 (57 jaar bij overlijden)
+ Tielt, 30/03/1791 (PR)
x met

29. Ketels Marie Françoise 
° Wingene, 12/10/1739 (PR akte blad 1388)
+ Tielt, 03/04/1813 (akte blad 12)
dochter van Laurent en Dammon Petronile

Grafzerk familie FAUT
Emile Praet (1862-1935) en Léonie Amalia Faut (1855-1921)

Oud kerkhof van Ganshoren

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 15, nr. 11, november 2020 15 



MONSEIGNEUR ANTOON STILLEMANS

Monseigneur Antoon Stillemans

Recent mochten we de zeldzame rouwprent ontvangen van mgr. Antonius Stillemans. 
Deze 24ste bisschop van het bisdom Gent zal vooral herinnerd worden als de man die priester 
Adolf Daens uit Aalst uit zijn ambt zal schorsen en nadien ontslaan. En dit wegens de 
politieke activiteiten van Daens tegen de heersende Katholieke Partij maar voor de werkende 
en uitgebuite arbeidersklasse in Aalst en omstreken. Van dit verhaal verschijnen in de loop der
jaren succesrijke boeken (Louis Paul Boon) een film (Stijn Coninckx) en een musical (Studio 
100).
In de film wordt de rol van monseigneur Stillemans grandioos vertolkt door Julien 
Schoenaerts, de overleden vader van Matthias.
Gezien het voorgaande is het des te opvallender dat Antoon Stillemans afkomstig was uit een 
gezin met 15 kinderen, waarvan tien kinderen overleden voor ze volwassen waren. Vader was 
een schoenmaker.

Jan Erkelbout

STAMBOOM FAMILIE WYLOCK

JE WEET MAAR WIE JE BENT ALS JE WEET WAAR JE VANDAAN KOMT

Wylock Paul Sr, mei 2020

Terugblik op de stamboom van de FAMILIE WYLOCK
Mijn grootouders langs vaders kant.

Sinds decennia houd ik me bezig met onze stamboom en sinds mijn pensionering heb ik 
me voorgenomen een familie boek en een persoonlijk levensverhaal te schrijven.

Vader Adelin  is geboren op 27.09.1918 te Scheldewindeke als vijfde kind van 
landbouwer Richard Wylock, geboren op 31.1.1870 te Scheldewindeke en er gestorven 
op 10.5.1959 en Emma Lejeune , geboren op 18.12.1884 ook te Scheldewindeke en er 
gestorven op 4.6.1962. Emma was de vierde van de 10 kinderen Lejeune. Vader Adelin is 
gestorven te Gent op 9.1.1983.
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Mijn grootvader Richard was de tweede van drie zonen; de oudste, Prosper,

              

geboren op 8.12.1867 te Scheldewindeke is gestorven op 24.2.1950 in Tarrytown, gelegen
in de staat New York, USA.
De jongste zoon is Eleuthère, geboren op 6.9.1872 te Scheldewindeke en er  gestorven op 
22.12.1962.

Betreffende Prosper heb ik een apart hoofdstuk gemaakt in mijn familie boek. Hij is in 
november 1900 uitgeweken naar de US in moeilijke omstandigheden en ik heb in sept. 
2019 zijn kleinzoon Dave Wylock (geboren  22.2.1936) ontmoet in Cookeville, 
Tennessee, USA,  ij mijn broer Alex (geboren 4.2.1955). Dave woont in de staat N.Y en is
vader van een zoon en twee dochters. We hadden boeiende retro gesprekken. De naam 
Wylock wordt dus ook in de USA verder gezet.

Onze stamvader Joannes Wylock (° ? -+ 24.12.1761) huwde op 1 mei 1737 met 
Catharina Ongenae ( ° 21.3.1715 Scheldewindeke – + 18.2.1793 Scheldewindeke) in 
Scheldewindeke. Hij was vader van elf kinderen in de periode 1738-1759 en stierf de dag 
voor Kerstmis 1761.
Bij zijn overlijden was zijn oudste zoon Petrus 19 jaar en zijn jongste zoon Carolus 
Boromeus 7 jaar. Zijn vrouw Catharina Ongenae was 46 jaar en is kennelijk niet 
hertrouwd. Blijkbaar was Petrus mans genoeg om de vaderlijke taken in het gezin waar te 
nemen.
Hoe verdiende Joannes zijn boterham? Ik heb geen directe bewijzen daaromtrent 
gevonden, maar de nakomelingen van Petrus (stichter van de Wylock stam in Zevergem) 
en van Carolus Boromeus (stichter van de Wylock stam in Scheldewindeke, mijn stam) 
worden in aktes benoemd als landbouwer, timmerman, houtdraaier. Het beroep van 
landbouwer is een constante in mijn stam.

Sindsdien is onze naam Wylock in allerlei schrijfwijzen geschreven geweest… 
Weijlhoeck,Wyloeck, Wylhoeck, Wijlock, Wylocke,… Wijlock was het meest populaire…
boer Wijlocke werd vroeger altijd gezegd!

Carolus Boromeus, van beroep houtdraaier,  is geboren op 4.11.1755 te Scheldewindeke 
en is er gestorven op 14.1.1846 op gezegende leeftijd. Hij huwde te Merelbeke op 
16.10.1782 met Bogaert Marie Anne (geboren te Merelbeke op 13.7.1761 en gestorven te 
Scheldewindeke op 24.2.1828). Waar was het gezin gehuisvest? Petrus huwde in 
Zevergem, is daar gaan wonen en is er ook gestorven. Carolus Boromeus was de vierde 
zoon en de enige zoon die te Scheldewindeke in het ouderlijk huis bleef wonen en er ook 
stierf. Die woning staat reeds op de Ferraris kaart van 1770, onze Oostenrijkse periode.
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Ferraris kaart, 1770. De naam van de wijk was toen DENEEDTDRIES

Vergroting van vorige kaart. Gebouwen zichtbaar, in het rood.

Popp kaart,1840.  Toen was de naam van die  wijk HEET. De hofstede met  code 1197d,
1198a, 1223, 1224,1225, grootte 64 a, was toen eigendom van Ludovicus Wylock
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Dit huis op het Heet is nog altijd familie bezit en is eigendom van Lydie Wylock, de oudste 
dochter van Edgard, de oudste broer van mijn vader. Haar man Adrien Fauconnier en Lydie 
hebben dit historisch huis volledig gerenoveerd. Als men de gebouwen bekijkt op de Popp 
kaart is het inderdaad mogelijk dat in de loop der tijden twee woningen samengevoegd zijn. 
Een ander gebouw op het stuk grond ernaast is verdwenen.

Carolus was ook vader van elf kinderen. De negende was Ludovicus (Charles-Louis), 
landbouwer, is geboren te Scheldewindeke op 13.7.1797 en is er gestorven op 5.1.1865 op het
Heet. Hij huwde Monica De Sutter die geboren is te 1808 in Balegem en gestorven is te 
Scheldewindeke op 12.11.1874.
Charles-Louis had ook elf kinderen waarvan de oudste Pieter Joannes mijn overgrootvader
is.

Oudste doodsprentje, van Monica De Sutter,  in mijn archief
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Pieter Joannes Wylock (geboren op 11.5.1829 te Scheldewindeke en er gestorven op  
4.5.1887) huwde  Mathilde Niemegeers (°5.11.1831 - + ? ) op 13.12.1865 te 
Scheldewindeke. Ze kregen drie zonen: Prosper, Richard en Eleuthere.
Pieter zou op 58 jarige leeftijd gestorven zijn door de slag van een paard, heb ik mijn tante
Maria nog horen vertellen.
Hij was ook  landbouwer die op het Heet, Scheldewindeke,  woonde.

                   

Het oud historisch huis (Foto 2009)

Grootmoeder Emma Lejeune (4de van links op de foto van rond 1910)  kwam uit

een groot gezin Lejeune.  Er waren tien kinderen. Op de historische foto mankeert de oudste
dochter Elisa.
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Uitvergroting van de foto's op het graf.

Foto (2006) van het graf van Hypoliet Lejeune op het kerkhof te Scheldewindeke.  De 4 
foto’s zijn van Hypoliet en zijn vrouw Camilla Van Bockstaele bovenaan en twee dochters 
Ester, links onder  en Clara, die met de hoeve knecht Leon (Lone) gehuwd is, in het kadertje.
Dat was niet naar de zin van vader Richard.
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Mijn grootouders Richard Wylock, Emma Lejeune en vader Adelin Wylock

 

De eerste steenlegging van het gemeentehuis in 1936. Richard Wylock, met hoed, 3de van 
links was raadslid. Hij was toen  reeds 66 jaar en hij staat naast burgemeester Lippens, met 
hoed. 
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Het gemeentehuis van Scheldewinke, links op de foto.
Op het plakkaat aan de muur van het gemeentehuis staan de namen van de burgemeester, 
raadsleden, secretaris, bouwmeesters en aannemer. Bij de raadsleden staat R. Wylock vermeld
(foto 2008).

 

 Uitvergroting van vorige foto
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  Richard Wylock en Emma Lejeune (foto +/- 1940)

Familiefoto, zomer 1949

Onze grootouders met hun nageslacht, zomer 1949. Mijn moeder, Yvonne De Vuyst (1922-
2014), zittend derde van links met mijn zus Monique Wylock (1948) op haar schoot en ik 
Paul Wylock (1945) ernaast, naar de andere kant kijkend.  Mijn vader Adelin Wylock (1918-
1983) staat gans bovenaan. Mijn grootvader Richard Wylock (1870-1959) uiterst rechts, 
mijn grootmoeder Emma Lejeune (1884-1962), zittend uiterst links.
Er zijn geen foto's van mijn overgrootouders Wyock, zoals langs de Lejeune kant.
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Andere opname zomer 1949. Ik sta onderaan 5de van rechts.

Onze grootouders met Lydie (1944), en 
de oudste dochter van Edgard, oudste broer van mijn vader Adelin..
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Twee historische foto’s…+/- 1950 en +/-1980
Van links naar rechts: 
Edgard (°1908 - +1998). Hij is gehuwd met Maria Vermeulen (°1912 – +1998) op 
24.12.1942.
Marcella (°1910 – +1990) Zij is gehuwd met Jozef De Beer (°1907 – 1975) op 
19.12.1942.
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Horcel (°1911 – + 2010). Hij is gehuwd met Clothilde Gourdin (°1912 – +1951) voor de 
oorlog.
Nestor (°1916 – +1998). Hij is gehuwd met Paula Meerpoel (°1919 – +1994) in 1944.
Adelin, mijn vader (°1918 – +1983), is gehuwd  met Yvonne De Vuyst (°1922 – +2014) 
op 5.4.1945.
Zoël (°1928 – +2012) is gehuwd met Georgette Deuvaert (°1930).

In 1914 is nog een Adelin geboren die gestorven is gedurende de eerste wereldoorlog. Dit 
wist Lucie te vertellen, die het wist van haar moeder Marcella. En inderdaad, ik heb dit 
ook nog in andere documenten gevonden.

  
Graf van mijn grootouders op het kerkhof van Scheldewindeke.

Wylock Paul Sr, mei 2020
Met dank aan Pieter De Clercq, voor zijn opzoekingen betreffende mijn stamvader Joannes
Wylock, gestorven 24.12.1761

SCHEPENREGISTER VAN VILVOORDE VAN 1602

Wat verdiende een schoolmeester in 1602?

Rijksarchief Leuven, Schepenarchief Brussel, Schepenregister Vilvoorde, nummer 555, 1602-
1604, Folio 46r

Heer Michiel Cools, priester, had bij requeste aan meyer en magistraet der stad Vilvoorde te 
kennen gegeven en hij op 09-02-1590 door hun voorzaten aanveerd was als scholaster op de 
conditien mondeling besproken en op de voorgaande conditien wijlen meester Pauwel Vinck 
eertijds scholaster aanveerd geweest was op 08-11-1569 en dat hij daar boven zijn gagien 
zoude ook ontvangen van de kinderen die bij hem latijn leeren en den anderen poincten waren
toegezegd zo van binnen als buiten deze stad, zeker loon te betalen, en daarbij verhoging 
vraagt ten opzichte van zijn voorganger, en ook na reeds 12 jaar trouwe diensten te hebben 
verleent;
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Door de stad 60 rinsgulden per jaar, in 4 betalingen per 3 maand van 15 rinsgulden;
Van de kinderen die latijn leren 5 stuivers per maand, van andere daerenboven lerende tot 
dialecticam excluys 10 stuivers per maand, en van de kinderen die hij zal leren lezen en 
schrijven zal ontvangen van de binnen kinderen 3 stuivers per maand of 36 per jaar, en van de
buiten kinderen zo vele meer als hij daartoe van zal kunnen krijgen, en van binnen kinderen 
die bij een andere scholaster in zijn school latijn leren, 30 stuivers per jaar, van alle kinderen 
duytsch lerende zal die vs scholaster ook mogen ontvangen 18 stuivers per jaar, bovendien zal
elke schoelmeester binnen deze stad of hare eigendom schole houdende schuldig zijn aan de 
vs scholaster jaarlijks 2 rinsgulden te betalen voor een recognitie;
En salmen ongehouden wesen het den vs scholaster te geven voer de meyskens elders geleert 
wordende en oyck van de knechtkens onder die 8 jaeren oudt wesende geleert worddende bij 
vrouwen;
En of gevule dat dese stad oft die scholaster van desen wilde scheyden soe sal die ghene die 
scheyden wilt gehouden zijn tselve den anderen opt te seggen een halff jaer te voeren;
Ondertekent meyer, schepenen, raedt en rentmeester der stadt van Vilvoirden dit by onsen 
secretaris doen registreren en daaraff behorelycke act oft commissie doen maken en by hem 
en by den vs heer Michiel Cools scholaster oyck mede ondertekent.
07-12-1602

En hoe moesten deze kinderen zich gedragen en onderwezen worden

Nog en sunderlinghe van de kinders by hem scholegaende te leren en onderwysen in die eere 
en vreese goidts, in alle Godtvruchtigheyt, eerbaerheyt, goede zeden en manieren, doende 
diese compareren alle sondaghen heylichdaghe, en alle gewoonelycke daghen in de kerck om 
te horen die sermoonen en dienste der missen, en op behoirlycke daghen  die doen te bichten 
gaen en deghene die bequaem syn te doen schicken om tontfanghen het hoochweerdich 
heylich sacrament, ende goede sorghe te dragen dat syn kinderen inder kercke syn, met alle 
stillicheyt sonder clappen oft spelen
31-03-1603

René Maurice Jammart

DE PEST IN BRUSSEL IN 1668

De pest en haar slachtoffers in Brussel - 1668 

Een bronnenpublicatie als project van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven en gerealiseerd 
door een groep vrijwilligers
Herman Swinnen (redactie) | Paul Behets | Kristof Van Pottelbergh | Frans Belis 
Jan Caluwaerts | Majella Martelé | Myriam Smet | Raf Van der Donckt | Paul Vanduynhoven 
Lieve Vanhaecke | Leesgroep paleografie Duffel

In tempore non suspecto (van corona was er nog geen sprake) en na onze vorige projecten (de 
tellingen van 1702 in Brussel en Vlaams-Brabant) vonden we het een uitdaging om een 
register van de Brusselse magistraat, dat tijdens de epidemie (1668-1669) per wijk alle met de
pest besmette huizen en hun inwoners beschreef, te transcriberen. Er werd veel informatie 
gegeven over de beroepsbezigheden van de vermelde personen, alsook een situering van de 
plaats waar het besmette huis juist gelegen was.
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Maar het betrof enkel het jaar 1668 en daarom zochten we verder en vonden nog tal van 
andere bronnen in verband met deze laatste pestepidemie in Brussel.

Zo transcribeerden we ook resolutieboeken van de Tresorij, de stedelijke ordonnanties 
uitgegeven naar aanleiding van de epidemie, contracten met de hoofdrolspelers in de 
bestrijding van de epidemie, octrooien van de centrale overheid, ..  Ook het boekje over de 
pest dat doctor Louijs Overdatz toen op vraag van de stad uitgaf.
Kortom meerdere bronnen die een boeiend licht werpen op deze moeilijke periode voor de 
stad en haar inwoners. 

Belangrijk lijkt ons ook dat in deze bronnen vooral de minder begoede inwoners – en juist 
daardoor meer door de ziekte getroffen – aan bod komen, zij die in andere bronnen zoals de 
notaris- of schepenarchieven onderbelicht blijven.  Hier komen ze op het voorplan in een 
beperkte familieschets met hun beroep, woonplaats en leefomstandigheden.

Het is tenslotte ook een bron over de geschiedenis van Brussel van voor de beschieting van 
1695.

Deze ruime bronnenpublicatie over dit evenement in Brussel is bewerkt van uit een 
genealogische invalshoek - dus met veel aandacht voor de individuele stadsbewoners - maar 
zal ongetwijfeld ook historici en demografen kunnen verrassen en boeien.

Het resultaat is nu ter perse. Een inleiding situeert het geheel en geeft duiding bij de bronnen, 
de epidemie en de strijd er tegen. Achteraan is er een index op de persoonsnamen, de 
beroepen, de huis- en de straatnamen.
De personenindex, met de meer dan 2.000 namen, is nu reeds consulteerbaar op de website 
van FV Leuven, via deze link: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Online-
bestanden/Personenindex-Pest-Brussel-1668.pdf

Technische gegevens en bestelling

Het boek wordt uitgegeven in twee delen. Het telt meer dan 680 pagina’s, waarvan 520 
pagina’s transcriptie.
Er zijn indexen op de persoonsnamen, de beroepen, de straat- en de huisnamen toegevoegd. 
Twee uitvouwbare kaarten vervolledigen het geheel.

Het boek is tijdens de voorintekenperiode (tot 5 januari 2021) verkrijgbaar aan € 40 (met 
gratis verzending).
Nadien blijft het te koop aan dezelfde prijs voor FV leden of aan € 50 voor anderen (maar dan
telkens exclusief de verzendkosten - € 8).

Bestellen kan via familiekundeleuven@gmail.com en mits betaling van het verschuldigde 
bedrag op rekening nummer BE10 0013  1130 4604 van FV regio Leuven vzw, met 
vermelding ‘Pest in Brussel 1668’ en het verzendadres.

SCHENKINGEN

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