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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.

Herman Teirlinck (1879-1967)
(Foto: Schrijversgewijs.be)

Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout, Alfons Depester, René Jammart, Roland Vermeiren

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Beersel heeft zijn Herman Teirlinckplein en in de Uwenberg staat het Hermen Teirlinck huis. 
Maar liggen de roots van deze veelzijdige figuur ook in Beersel? U kan het ontdekken in de 
rubriek 'De man in de straat' verderop in deze nieuwsbrief.
Verder ook een mooie bijdrage over een 'echte Dilbekenaar'.
Ook de klassieke rubrieken als 'schenkingen' en 'vraag en antwoord' komen aan bod.
Hebt u zelf een genealogische vraag, zit u ergens vast in uw opzoekingen, aarzel niet om de 
vraag te stellen. Wie weet komt er via onze lezers een antwoord of een tip om verder te 
geraken.

DOCUMENTATIECENTRUM

Wegens de opgelegde maatregelen is in ons documentatiecentrum 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-vlaanderen.be

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

ACTIVITEITEN

Gelet op de huidige van kracht zijnde maatregelen en we geen zicht hebben op versoepelingen
en wanneer culturele activiteiten weer zullen kunnen plaatsvinden kunnen we nog steeds geen
definitieve planningen maken en ledenvergaderingen organiseren.
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HERMAN TEIRLINCK

Reeks “De man in de straat”
Teirlinck Herman Louis César (1879-1967)

Teirlinck werd geboren als enige zoon van de vijf kinderen van toneelschrijver en 
volkskundige Isidoor Teirlinck en onderwijzeres Josefine van Nieuwenhove. Wegens zijn 
zwakke gezondheid bracht hij zijn vroege jeugd grotendeels door in Zegelsem bij de ouders 
van zijn vader. De lagere school en middelbare school volgde hij in Brussel.

Teirlinck wilde schrijver worden, maar gaf gehoor aan de wens van zijn vader en begon zijn 
studies voor arts in Brussel maar dat lag hem niet. Teirlinck vertrok vervolgens naar Gent en 
studeerde daar Duitse taal- en letterkunde, maar brak ook deze studie af.

In 1902 trad hij in het huwelijk met Mathilde Lauwens. In hetzelfde jaar werd hij ambtenaar 
bij de gemeente Brussel. Hij vertaalde de maandelijkse verslagen van de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg in het Frans waardoor zijn belangstelling voor toneel groeide. Hij wilde het peil 
van deze volksschouwburg, geleid door Edmond Hendrikx, die vooral goedkope 19de-eeuwse
draken bracht, optillen via de oprichting van het “Kunstkommiteit”. Als 23-jarige stelde hij 
zich samen met de acteur Laroche tevergeefs kandidaat voor een tweeledig directeurschap van
de KVS. Als amateur deed hij zelf aan diverse vormen van toneel (naar verluidt het liefst als 
vrouw verkleed). Hij trad zelfs op als zanger. In 1907 solliciteerde hij opnieuw tevergeefs.

In 1903 was hij medeoprichter van het tijdschrift Vlaanderen, opvolger van Van Nu en Straks.

Vanaf 1906 was Teirlinck Belgisch correspondent voor het Algemeen Handelsblad. Hij ging 
zich steeds meer op het leven in Brussel richten. Rond 1909 vestigde hij zich in Linkebeek 
waar hij zich met de plaatselijke politiek bemoeide. In 1909 verscheen ook zijn essay “De 
kunst van het theater” waarin hij zich een aanhanger betoonde van de theatrale vernieuwingen
die Edward Gordon Craig had geïntroduceerd. Vanaf 1910 tot 1936 was hij leraar Nederlands,
aan de stedelijke jongensnormaalschool te Brussel.

In 1919 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Van 
toen af werd hij een belangrijk man. Hij werd Vlaams leraar aan het Koninklijk Hof en was 
raadsheer voor Kunst en Wetenschap van drie koningen: Albert I, Leopold III en Boudewijn. 
In 1923 was hij een van de stichtende leden van de Vlaamse Club voor kunst, wetenschap en 
letteren te Brussel.

Vanaf 1925 tot 1938 doceerde hij Nederlands aan de Academie voor schone Kunsten te 
Antwerpen en vanaf 1928 tot 1936 aan de Stedelijke Meisjesnormaalschool te Brussel. In de 
tussenliggende periode was hij vanaf 1912 directeur van een meubelfabriek (tot 1926) en 
werd hij secretaris van de werkgeversbond voor de Belgische houtindustrie. In die functie 
reisde hij naar het toenmalige Belgisch Kongo.

Ook vanaf 1928 was Teirlinck verbonden aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouw -en 
Sierkunsten als docent techniek van het toneel. In 1938 werd hij er directeur. Inmiddels had 
hij ook contact met het Belgische hof, en vanaf 1933 was hij adviseur, eerst voor koning 
Albert I en vanaf 1934 voor koning Leopold III.
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In 1928 overleed zijn echtgenote Matilde Lauwens. In 1929 liet hij door Victor Bourgeois zijn
villa in Sint-Idesbald bouwen. In 1931 hertrouwde hij met Johanna Hoofmans en in 1936 
verhuisden ze naar Beersel.

Na de Tweede Wereldoorlog was Teirlinck in 1946 medeoprichter van het Nieuw Vlaams 
Tijdschrift, waarvan hij directeur werd. In hetzelfde jaar richtte hij de Studio van het 
Nationaal Toneel te Antwerpen op; later bekend als Studio Herman Teirlinck. Hij was tot 1950
directeur van de Ter Kameren in Brussel tot Léon Stynen hem verving. In 1951 werd hij 
adviseur bij het ministerie van Onderwijs.

Teirlincks tweede vrouw overleed in 1963. Teirlinck zelf overleed vier jaar later, 20 dagen 
voor zijn 88-ste verjaardag. Zijn huis in Beersel-Lot werd ingericht als Teirlinck-museum en 
kunstgalerie, maar sloot eind 2013 zijn deuren.

Herman Teirlinck was één van de meest veelzijdige culturele figuren uit de vorige eeuw. Met 
zijn oeuvre en vernieuwende kracht als inspiratiebron, zijn engagement en zijn aandacht voor 
de gemeenschap, kreeg zijn huis in 2017, 50 jaar na zijn overlijden, een nieuwe bestemming: 
een ontmoetingsplek voor schrijvers, artiesten, lezers, wandelaars, met een waaier aan 
activiteiten, kwaliteitsvol en laagdrempelig. 
Het karaktervolle huis van Herman Teirlinck ligt aan de rand van de dorpskom van Beersel, 
wordt omringd door een romantische tuin met Teirlincks schrijversterras, en kijkt uit over zijn
geliefde Zennevallei.

In februari 2020 werd gestart met de restauratie en uitbreiding van huis en tuin. Het wordt een
parel, een nieuw cultureel ijkpunt voor Beersel en ver daarbuiten, met als inzet 
gemeenschapsvorming, artistieke uitwisseling en culturele gastvrijheid.

Herman Teirlinck (1905)
(Foto: Wikipedia)

Bronnen:
www.wikipedia.org
www.huisvanhermanteirlinck.be
Schrijversgewijs, Herman Teirlinck

Het artikel uit de zomerreeks verscheen in Het Nieuwsblad van 5 augustus 2020.

Samengesteld door Gilbert Buyst
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KWARTIERSTAAT TEIRLINCK HERMAN LOUIS CESAR

Kwartierstaat van Teirlinck Herman Louis Cesar

1. Teirlinck Herman Louis Cesar, dichter, auteur, docent en ambtenaar
 ° Sint-Jans-Molenbeek, 24/02/1879 (akte 290)
 + Beersel (Lot), 04/02/1967
 zoon van Isidoor (zie 2) en Van Nieuwenhove Oda Marie Delphine (zie 3)
x1 Sint-Jans-Molenbeek, 25/08/1900 (burgerlijk huwelijk) (akte 414) * en 25/08/1902 
(kerkelijk huwelijk) ** met
Lauwens Marie Mathilde
° Sint-Gillis (Brussel), 02/08/1878 (huwelijksakte)
+ Elsene, 03/08/1928
dochter van Felix (° Doel) en Mallinus Marie Therese (° Leuven)
x2 24/01/1931 met
Hoofmans Joanna
+ 13/09/1963

* Stella Hermina Lauwens, geboren op 17 juli 1900 en dus anderhalve maand oud, wordt in 
de huwelijksakte door haar vader erkend en gewettigd, zodat ze voortaan de familienaam 
Teirlinck draagt.
** Twee jaar na zijn burgerlijk huwelijk, wordt het kerkelijk huwelijk ingezegend in de 
Molenbeekse Sint-Jan-Baptistekerk. Bij die gelegenheid ontvangt de kleine Stella het doopsel.
Ook zijn tweede dochter Leentje (° Sint-Jans-Molenbeek, 30/01/1906 en + Brussel, 
16/09/1974) zal gedoopt worden op 25 februari 1906 in de Sint Sebastiaanskerk te Linkebeek.

Geboorteakte Teirlinck Herman Louis César

Generatie 2 – Ouders
2. Teirlinck Isidorius, onderwijzer, toneelschrijver, volkskundige

° Zegelsem, 03/01/1851 (akte 1)
+ Vorst (Brussel), 27/06/1934
zoon van Ludovicus (zie 4) en Vercleyen Constance (zie 5)
x Sint-Jans-Molenbeek, 27/08/1878 (akte 227) met

3. Van Nieuwenhove Oda Marie Delphine, onderwijzeres, schooldirectrice
° Merchtem, 30/05/1857 (huwelijksakte)
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+ Vorst (Brussel), 
dochter van Joannes Baptist (zie 6) en Vanderhaegen Cesaria (zie 7)

Generatie 3 – Grootouders
4. Teirlinck Ludovicus, hoefsmid, herbergier

° Zegelsem, 23/03/1820 (akte 21)
+ Zegelsem, 11/07/1902 (akte 20)
zoon van Josephus (zie 8) en Negels Coleta (zie 9)
x Zegelsem, 07/02/1847 (akte 2) met

5. Vercleyen Constantia, naaister
° Sint-Kornelis-Horebeke, 26/10/1822 (akte 21)
+ Zegelsem, 24/01/1895 (akte 4)
dochter van Jacobus (zie 10) en Blommaert Xaveria (zie 11)

6. Van Nieuwenhove Joannes Baptist, veldwachter te Merchtem
° Lebbeke, 14/01/1814 (akte blad 2)
+ Merchtem,
zoon van Franciscus (zie 12) en Van de Voorde Theresia (zie 13)
x Buggenhout, 10/08/1853 (akte 24) met

7. Vanderha(e)gen Cesaria, vroedvrouw
° Strijpen, 13/11/1828 (akte 34)*
+ Merchtem, 
dochter van Eduard (zie 14) en Larnon Seraphina (zie 15)

* Cesaria was de oudste van een tweeling, de jongste was een jongen genaamd Cijrus.

Generatie 4 – Overgrootouders
8. Teirlinck Josephus, paardensmid

° Rosebeke, 14/01/1797 (25 Nivose an 5) (huwelijksakte)
+ Zegelsem, 02/07/1849 (akte 27)
zoon van Livinus (zie 16) en 't Jobbel Maria (zie 17)
x Brakel (Zegelsem), 12/06/1819 (akte 5) met

9. Negels Coleta
° Zegelsem, 28/11/1798 (8 Frimaire an 7) (huwelijksakte)
+ Zegelsem, 16/12/1843 (akte 43)
dochter van Carolus Josephus (zie 18) en Serbruyns Carolina (zie 19)

10. Vercleyen Jacobus, molenaar
° Sint-Maria-Horebeke, 28/05/1780 (huwelijksakte)
+ Sint-Kornelis-Horebeke, 06/02/1861 (akte 4)
zoon van Joannes (zie 20) en Van Gansbeke Marie Rosalie (zie 21)
x Sint-Kornelis-Horebeke, 07/07/1807 (akte) met

11. Blommaert Xaveria, naaister
° Edelare, 01/10/1787 (huwelijksakte)
+ Sint-Kornelis-Horebeke, 21/07/1865 (akte 12)
dochter van Joannes (zie 22) en Vandermaelen Appolonia (zie 23)

12. Van Nieuwenhove Franciscus, landbouwer
° Buggenhout, 30/07/1780 (PR akte)
+ Merchtem, 30/01/1854 (akte 14)
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zoon van Joannes Baptist (zie 24) en Matthijns Joanna Rosalia (zie 25)
x Buggenhout, 30/04/1813 (akte blad 4) met

13. Van de Voorde Theresia
° Londerzeel (Steenhuffel), 18/11/1793 (PR akte blad 70)
+ Lebbeke, 27/11/1840 (huwelijksakte zoon Joannes Baptist)
dochter van Petrus Joannes (zie 26) en Van Bamis Joanna Catharina (zie 27)

14. Vanderhaegen Eduard, hoefsmid, herbergier
° ca 1799 (75 jaar bij overlijden)
+ Strijpen, 03/11/1874 (akte 24)
zoon van Benedictus en Callaert Victorine
x met

15. Larnon Seraphina, herbergierster
° ca 1804 (70 jaar bij overlijden echtgenoot)
+ na 1874

Generatie 5 – Betovergrootouders
16. Teirlinck Livinus, hoefsmid

° Michelbeke, 05/11/1757 (PR akte blad 134)
+ Rozebeke, 03/12/1830 (akte 11)
zoon van Franciscus Ludovicus en Ceuterick Maria Joanna
x met

17. 't Jobbel Maria, tapster
° Roborst, 02/04/1764 (PR akte blad 47v)
+ Rozebeke, 23/11/1828 (akte 8)
dochter van Constantinus en De Clerck Joanna Catharina

doopakte Teirlinck Livinus

18. Negels (Négles) Carolus Josephus, paardensmid
° Ruremonde (Roermond NL ?), 01/01/1762 (Waermaerde in huwelijksakte)
+ Zegelsem, 01/11/1844 (akte 39)
zoon van Martinus en Dusosois (Sodawa) Isabella
x Zegelsem, 28/11/1797 (8 Frimaire an 6) (akte 1) met

19. Serbruyns Carolina, spinster
° Zegelsem, 27/11/1766 (PR akte blad 350)
+ Zegelsem, 24/01/1825 (akte 4)
dochter van Franciscus en Van der Donckt Petronella
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overlijdensakte Negels (Négles) Carolus Josephus

20. Vercleyen Joannes
° ca 1742 (64 jaar bij overlijden)
+ Schorisse, 13/06/1806 (akte 28)
x Mater, 12/08/1777 (PR akte blad 662v) met

21. Van Gansbeke Maria Rosalia, naaister
° Roosbeek, 1749
+ Schorisse, na 1806

22. Blommaert Josephus
° Volkegem, 25/09/1743 (PR akte 98)
+ Edelare
zoon van Joannes en Roman Gertrudis
x Edelare, 05/11/1782 met

23. Vandermaelen Appolonia
+ Edelare, 01/10/1790 (huwelijksakte dochter)

24. Van Nieuwenhove Joannes Baptist
° Buggenhout, 22/06/1752 (PR akte blad 127)
+ Buggenhout, 25/04/1828 (akte 28)
zoon van Petrus en Segers Joanna Judoca Josina
x Buggenhout, 08/01/1778 (PR akte blad 18) met

25. Matthijns Joanna Rosalia
° Buggenhout, 11/05/1754 (PR akte blad 143)
+ Buggenhout, 18/11/1800 (27 Brunnaire an 9) (akte 6)
dochter van Petrus en Van Geem Josina

26. Van de Voorde Petrus
° Steenhuffel, 29/11/1764 (PR akte)
+ Steenhuffel, 02/10/1814 (akte blad 6)
zoon van Guilielmus en Van Roye Anna Catharina
x Londerzeel (Steenhuffel), 10/09/1788 (PR akte) met 

27. Van Bamis Joanna
° Impde (Wolvertem), 23/03/1758 (PR klapper)
+ Steenhuffel, 16/02/1831 (akte 5)
dochter van Laurentius en Verbelen Joanna
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overlijdensakte Van Bamis Joanna

Bronnen:
Rijksarchief, Burgerlijke Stand en Parochieregisters
Familysearch, Burgerlijke Stand en Parochieregisters

Samengesteld door Gilbert Buyst

VERMISTEN IN WO II

Recent voegden we aan onze zoekrobot ‘Zoeken naar personen’ 
(https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen) de namen toe van 11.634 personen uit het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen die tijdens en als gevolg van de Tweede Wereldoorlog
vermist raakten. Voor elk van hen vonniste de rechtbank kort na de oorlog een gerechtelijke 
verklaring die hun overlijden officieel vaststelde.
Nabestaanden van vermisten weten vaak niet waar en wanneer een familielid is overleden. 
Om die reden zijn ook de gemeentelijke diensten niet in de mogelijkheid om een 
overlijdensakte op te stellen. Zonder zo’n akte is het voor de nabestaanden en rechthebbenden
onbegonnen werk om zaken te regelen als voogdijschap, ontbinding van huwelijk, 
erfeniskwesties, hulp aan oorlogsslachtoffers en allerlei andere financiële en administratieve 
kwesties.
De gerechtelijke verklaringen en aanverwante bronnenreeksen zijn interessant voor 
slachtofferonderzoek. Maar de relevantie ervan gaat verder. Zo kunnen ze ook helpen vragen 
te beantwoorden die in de Belgische Wereldoorlog II historiografie onderbelicht blijven. Hoe 
organiseert de Belgische staat in de naoorlogse jaren deze zoektocht naar vermisten? Op 
welke manier verzamelt de overheid informatie? Maar ook: wie zijn deze ‘vermisten’? En hoe
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verlopen de contacten tussen nabestaanden, rechthebbenden, belangenorganisaties en de 
overheid?  
Bart Willems, archivaris in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren (www.arch.be/beveren), en 
Jan Naert, historicus in het Felixarchief, formuleren antwoorden in deze nieuwe blog!

Link naar de blog: https://www.belgiumwwii.be/nl/blog/de-vermisten.html?
fbclid=IwAR21On6-7Xt7iKMeRHfW3AOgqnZptTpvfnpXdpnTxRM65qoPXg3w5CqhgHg

Bron: www.belgiumwwii.be, blog, De vermisten

CARNET MONDAIN 1995

Een minder objectieve boekbespreking: ‘Carnet Mondain 1995’

Bij de schenking van boeken aan de bibliotheek van onze vereniging zitten soms eigenaardige
werken. Zo ook deze ‘Carnet Mondain’, in feite een telefoonboek van de elite van dit land 
met relevante informatie, toch voor deze kringen.
Vergis u niet, het gaat hier niet over een klein boekje. Deze carnet op A4 formaat bevat meer 
dan 1000 blz.
Het grootste deel omvat een alfabetische lijst van de beau monde van België, met hun 
telefoonnummer maar ook met informatie betreffende inwonende ouders en kinderen. Pittig 
detail: de dochters tussen 17 en 25 jaar staan in het vet gedrukt. Kwestie van snel een selectie 
te kunnen maken bij de uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje van uw huwbare zoon. 
Volgens de melding in het boek bestaat de lijst uit adel en nakomelingen van 
patriciërsfamilies. Maar het is duidelijk dat iedereen met veel geld mag aanvragen om 
vermeld te worden. Zo vinden we veel gewone familienamen die ofwel ingetrouwd zijn in de 
adel, ofwel op één of andere manier een welstellend financieel niveau bereikt hebben.
Naast dit telefoonboek staan ook alle ambassadeurs en consuls van over de hele wereld 
opgesomd, gevolgd door de protocollaire orde. Als u een buitenlandse gast ontvangt, is het 
inderdaad niet eender wie naast wie zit. Voor de nieuwsgierigen: onmiddellijk na de koning 
moet u de kardinaal zetten en daarnaast de pauselijke nuntius. En nadien volgen nog 184 
functies - hopelijk met meer kinderen - die passen in dit protocol.
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U vindt ook meteen de formuleringen waarmee u al deze rangen en standen correct kan 
aanschrijven, als u tenminste de etiquette wil volgen. Maar u begrijpt ondertussen wel dat u 
enige moeite zal moeten doen om de gewenste schoondochter te strikken.
Interessanter voor liefhebbers van familiekunde is de lijst van alle Familieverenigingen. Ik 
verneem ook voor het eerst dat veel adellijke families zulke vereniging hebben. Bv. 
Association de famille de Dorlodot. De meeste verenigingen zijn nog niet zo oud, maar 
gesticht in de jaren 1970 en 1980. Ik heb er geen idee van waarom deze verenigingen zo 
massaal zijn opgericht in deze periode.
Ook interessant is de lijst van officiële onderscheidingen. We zien ze dikwijls vermeld staan 
op doodsprentjes van onze voorouders. Er zit daar blijkbaar een strikte volgorde in, met 
bovenaan de belangrijkste. 
Och arme de vuurkruisers, toch onze oudstrijders die in 1914-18 letterlijk maanden in de 
modder gestaan hebben met gevaar voor hun leven. Hun decoratie staat pas op de 47ste plaats. 

Achteraan volgen tenslotte verschillende indexen. Zo ook een index per gemeente 
(postnummer), zodat u gemakkelijk de zielsgenoten uit uw buurt kan terugvinden. In deze 
Coronatijden is wat sociaal contact met gelijkgestemden zeer gewenst. Al is het maar voor een
wandeling in elkaars domein.
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De lijst per postnummer leert dat deze wereld zich voornamelijk in Brussel afspeelt. 
Niettemin is de landelijke adel ook quasi volledig vermeld. Bij Dilbeek staan 6 families 
vermeld, bij Halle al 9. Maar in Overijse al meer dan 200. In Brussel gaat het om duizenden 
families.
Het boek wordt betaald met publiciteit uit de luxe huizen: de betere champagnes, wijnen, 
beleggingen, enz.
Het is volledig tweetalig opgesteld en de bladwijzers bestaan uit tricolore lintjes. Alleen de 
titel van het boek werd niet vertaald. Misschien maar best?
Ik vermoedde dat deze Carnet Mondain tegenwoordig wel in digitale vorm zou bestaan. En 
dat vermoeden wordt bevestigd op het internet. Alleen gaat de website na twee klikken 
ééntalig in het Frans verder en is een paswoord nodig.
Het is erg gesteld met ons landje, als zelfs de adel zich al niet meer aan de verwachte 
tweetaligheid houdt.

Jan Erkelbout

VOOROUDERS UIT LUXEMBURG

Zoek uw voorouders uit Luxemburg !

De tienjarentafels van Luxemburg (Tables décennales), gedigitaliseerd door het Nationaal 
Archief van Luxemburg over de periode 1802 tot 1922, staan geïndexeerd op Geneanet.

477 Vrijwilligers hebben deze collectie geïndexeerd, en deze bevat 1,737 lijsten en bijna 
570,000 gegevens. Dank aan hen allen !

De afbeeldingen werden gedigitaliseerd door het Nationaal Archief van Luxemburg, in hun 
geheel van het gerechtelijke district van Luxemburg, en gedeeltelijk van het gerechtelijke 
district Diekirch. Deze zijn hier beschikbaar.

We kunnen enkele beroemde Luxemburgse personen vinden in deze indexen, zoals schrijver 
Félix Thyes, geboren in 1830, en componist, koorleider, organist, en dirigent Laurent 
Menager, geboren in 1835.

Veel geluk met uw zoektocht !

Bron: Geneanet, Newsletter, 12/02/2021

MARIA VANDER GRACHT – EEN ECHTE DILBEKENAAR

Van een échte Dilbekenaar gesproken: Maria Vander Gracht

Op de Dag van de Dilbekenaar in september 2018 hield onze vereniging een stand open, 
waarbij we op zoek gingen naar een échte Dilbekenaar, of een ‘échte’ Itterbekenaar, 
Bijgaardenaar, Schepdaalnaar, Bodegemnaar of Kapellenaar.

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 16, nr. 3, maart 2021 12 



Het werd een onverwacht succes. Veel voorbijgangers mijmerden over hun grootouders en 
hun afkomst. Meer dan 50 mensen vulden een mini-kwartierstaat in met daarop hun ouders en
grootouders en hun plaats van geboorte of woonplaats.
Tot onze verrassing bleven veel mensen hangen bij de naam van hun moeders moeder, of de 
grootmoeder van moederszijde. Bomma, maitj, of mèter hoorden we vaak luidop. 
Met dan de uitroep ‘Maar hoe heette die ook weer!?’.
Het bestuur bekeek alle schema’s en de week nadien werd een winnaar bekend gemaakt.

Maria Vander Gracht mocht zich voor ons de Dilbekenaar van 2018 
noemen. Haar Dilbeekse afkomst spreekt tot de verbeelding.

Haar grootouders langs vaders kant waren geboren Dilbekenaren:

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 16, nr. 3, maart 2021 13 



Josephus Vander Gracht (° Dilbeek 14/05/1885) was briefdrager toen hij op 16/02/1906 te 
Dilbeek huwde. Hij was de zoon van Joannes Vander Gracht en Philomena Borremans.

Hij huwde met Ludovica (Louise) Waterplas, geboren te Dilbeek op 
27/08/1888. 
Opvallend, ze was bij haar huwelijk slechts 17 jaar en vijf maand oud. En 
nog opvallender, toen was ze dan al moeder van een kindje van negen 
maanden. 
Dat was Jan Baptist, tevens de vader van onze prijswinnares.

Louise haar beide ouders waren ook van Dilbeek: Jan Baptist Waterplas 
en Maria Vanden Eede.

Het kindje werd dus erkend en heette Jan Baptist Vander Gracht 
°Dilbeek 22.07.1905 (gehucht Wolsem). 
Later wordt zijn roepnaam Frans. Zo herinnert Maria zich toch 
haar vader.

Haar grootouders langs moederskant waren Itterbekenaar en
Dilbekenaar.
Eduardus Vanherrewegen werd geboren te Itterbeek op
18/11/1886. 
Hij was de zoon van Judocus Vanherrewegen en Cecilia Raspoet,
die ook in Dilbeek woonden. In documenten vinden we het beroep
van fabriekswerkman en brouwersgast.

Eduardus 'Waaike' Vanherrewegen
 en Philomena De Cuyper
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In de brouwerij wordt hem vermoedelijk de kans 
geboden om ook een café te starten. Dat café bestaat 
vandaag, 120 jaar later, nog steeds en is in Dilbeek een 
echte curiositeit. ‘Bij Waaike’ werd al enkele keren tot 
het beste café van Dilbeek verkozen. Het zeer volkse 
café bevindt zich al die jaren beneden in de 
Ketelheidestraat en wordt heden uitgebaat door Anita 
Spinnoy, de achterkleindochter van de stichter.

Philomena De Cuyper

Eduardus huwde op 25/04/1908 met Philomena De Cuyper °Dilbeek 06/01/1886, 
landbouwster. 
Haar ouders waren Petrus De Cuyper en Maria Waterplas, ook wonend in Dilbeek. 

Waarmee de naam Waterplas alvast tweemaal voorkomt in deze mini- kwartierstaat.
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Bij hun huwelijk werden twee kinderen gewettigd waaronder Joanna (°20/09/1906), de 
mama van onze prijswinnares. Ze woonden in 1910 op het gehucht Molenberg. 

De erkende dochter was Joanna Josephina Vanherrewegen °Dilbeek 
20/09/1906.

Joanna Vanherrewegen

Over de familienamen:

De naam Vander Gracht heeft zijn bakermat écht in Dilbeek. Van de 65 naamdragers wonen 
er in 2008 nog 33 in Dilbeek. De overige wonen ook allen rond Dilbeek. Andere spellingen 
van deze naam verwijzen ook vooral naar Dilbeek.
Ook de naam Waterplas is duidelijk een Dilbeekse naam. Van de 73 naamdragers wonen er 
nog 24 in Dilbeek.
De naam Vanherrewegen heeft geen duidelijke bakermat. We vinden 108 naamdragers, 
verspreid over Brabant. Van deze familienaam is de schrijfwijze Van Herreweghe zeker de 
meest voorkomende met 1159 naamdragers. En hier zien we een duidelijke bakermat in Oost-
Vlaanderen en meer bepaald de streek van Herzele.

Uitsmijter:

Maria Vander Gracht beleefde rond 1968 een geweldige dag. Ze vierde een vrouwelijk 
viergeslacht met haar grootmoeder, haar moeder en haar dochter.
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vlnr: Maria Vander Gracht, Josephina 
Vanherrewegen, Philomena De Cuyper.
Onderaan de kleine Conny De Winne. 

De foto situeert zich duidelijk in het park van 
Dilbeek met de laiterie op de achtergrond.

Bronnen:
- Mededeling Maria Vander Gracht op de Dag van de Dilbekenaar
- Informatie bij de foto’s: Conny De Winne
- Registers van de Burgerlijke Stand
- Verzameling doodsbrieven en -prenten Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw
- www.familienaam.be

Jan Erkelbout en Alfons De Pester

EXPO GEVONDEN – VONDELINGEN VROEGER EN NU

'Gevonden' - Voorjaar in teken van vondelingen

Nog tot en met 30 april 2021

Het voorjaar staat bij ons in het teken van vondelingen. In de vaste opstelling leggen we de 
focus drie maanden lang op vondelingen, vroeger en nu. We stellen het boek ‘De 
Vondelingen’ van Diane De Keyzer voor en pakken uit met een nieuwe replica van de 
historische vondelingenschuif van Antwerpen.
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Vondelingen zijn van altijd en van overal. Top op de dag van vandaag krijgen ze alle aandacht
en beroeren ze harten. Maar amper tweehonderd jaar geleden waren ongewenste kinderen nog
dagelijkse kost. Zo had Antwerpen in 1813 niet één of twee vondelingen per jaar maar vier 
per week.   

Kinderen werden achtergelaten op straat, voor een café, in een kerk of in de 
vondelingenschuif. Zonder naam, gewikkeld in wat lappen. Vaak droegen ze bij wijze van 
afscheid een briefje met een voornaam of een briefje met een noodkreet. Anderen kregen een 
heiligenprentje, de helft van een in twee stukken geknipte kaart of een lint mee, om te zeggen:
‘Jij bent mijn kind en ik kom je in betere tijden weer halen.’

Aan de hand van archiefstukken, schilderijen en videogetuigenissen schetsen we de bewogen 
geschiedenis van vondelingen: wat gebeurde er met zo’n gevonden kindje? Waar was het 
Vondelingenhuis waar ze opgevangen werden? Welke naam kreeg het kind? Wat zijn 
vondelingentekens? En hoe is de situatie vandaag, als je weet dat de vondelingenschuif van 
Moeders voor Moeders in Borgerhout al 20 jaar in gebruik is.

Replica historische vondelingenschuif Antwerpen

Op de binnenkoer van het Maagdenhuis kan je een nieuwe replica van de vondelingenschuif 
bekijken. En zelf testen, maar dan met een pop. De originele schuif bevond zich aan het 
Vondelingenhuis in de Sint-Rochusstraat op het Antwerpse Zuid.
Wanneer in de schuif een kind wordt achtergelaten gaat er een belletje af. Binnen staat er een 
kannetje warme melk klaar en liggen er propere doeken om de eerste zorgen toe te dienen.

De nood aan een schuif in Antwerpen was groot, als je weet dat er in het tweede jaar een 
recordaantal van 178 babies in gelegd werden. 

Voor meer info: https://www.maagdenhuis.be/gevonden

Bron: Maagdenhuis, Antwerpen

WELKE IS DE JUISTE NAAM ?

Welk is de juiste naam?

Eens te meer blijkt uit de gegevens van o.a. een doodsprentje, dat deze gegevens niet altijd 
correct zijn.

Een voorbeeld:.
Delphine Asselman echtgenote van René Piers of is het René Peers weduwnaar van Delphina 
Asselman?

Uit de geboorteaktes van Ninove blijkt het te gaan om  (77/1866 ) René Peers echtgenoot van 
(58/1868) Delphina Asselman.
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Als men enkel over een prentje van een van de overledene beschikt en dit klakkeloos 
overneemt gaat men al snel de verkeerde weg op. Dus steeds het origineel geboortebewijs 
nazien is de boodschap.

Wat leren we nog uit deze gegevens? Dat er in Ninove in de periode 1937 op zijn minst 2 
drukkerijen waren.

René Jammart

DE PEST IN ONZE STREKEN

De pest epidemie van 1667-1669 in onze streken

In de loop van de geschiedenis zijn er talrijke epidemieën geweest denken we maar aan de 
Spaanse griep en de pest die uitbrak in de Franse troepen van Napoleon tijdens zijn veldtocht 
in de stad Jaffa Syrië.

De “virologen” van  toen brachten regelmatig publicaties naar voren .
In juni 1668 publiceert de Brusselse uitgever Foppens een boekje in twee delen.
In deel 1 ging het om hoe men zich kon voorbehoeden  tegen de pest en deel 2 omtrent de 
genezing van de pest.
In Brussel duikt in februari 1665 de pestmeester Philippe Birago op.
Hij doet de inspectie van  pesthuizen en laat de daken van de huizen aan de stadswallen
herstellen.
In juli 1668 doet de pest haar intrede  in de  Nederlanden.Brussel wordt opgedeeld in 40 
kwartieren.
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Zoals nu hield men cijfermatig de gevallen bij evenals de plaats waarop de  pest zich 
manifesteerde,het aantal overlijdens en het aantal besmettingen.

Op 4 januari 1670 werd officieel het einde van de pest afgekondigd.
Doctor Birago bleef pestmeester tot zijn afsterven in november 1696.
In juni 1668 roept de stad Brussel het gouvernement bij zich bij monde van de gouverneur  
Markies Castel Rodrigo om vast te stellen welke maatregelen er genomen geweest waren. In 
het college ging men op zoek naar twee beproefde geneesheren om de pestmeester Birago bij 
te staan.

In 1668 verschijnt er een boekje “Ordonnantie ende reglement om te beletten de voortganck 
der contagieuse sieckte”.
Op 27 juli 1668 verschijnt een tweede ordonnantie gezien de regelgeving van de eerste 
ordonnantie niet gevolgd werd.
Indien we een vergelijking maken hoe een plaag vroeger werd aangepakt met de wijze waarop
ze heden ten dage aangepakt wordt dan zijn er heel wat overeenkomsten terug te vinden.
Hoe organiseerde men zich in de pestperiode 1667/1669?
De kern van de strijd berustte bij de “schatkamer”De ontvangers voerden de betalingen uit in 
het voordeel van pestmeester Birago.
De leden van de schatkamer huurden een pand af op de Grote Markt in Brussel van waaruit 
alles werd gestuurd.

Birago de pestmeester.

Birago was samen met Verbeelen de huisdoctor in de abdij Sint-Wivina onder de abdis 
Placida de la Viesville.
In de kloostermuur naast genoemde abdij bevinden zich een tweetal kleine woningen in de 
volksmond “de pesthuysen genoemd”.Mogelijks noemden deze huizen aldus omdat doctor 
Birago er kan gewoond hebben??? Vanaf 1668 ontvangt Birago alle opdrachten voor 
huisbezoeken,transport van zieken...
De functie van pestmeester was eeuwig durend.

Wie was doctor Birago?

We weten zeker dat hij driemaal huwde en 14 maal vader was.Een eerste huwelijk met 
Catherine Grimbergen in 1636,een tweede met Catherine Overstraeten in 1645 en een derde 
huwelijk met Joanne Bouvy in 1648. 

Uit een huwelijksakte parochie Sint-Goedele dd 22 juli 1615 vernemen we  dat Felice Birago 
zijn vader was en Biumo zijn moeder.In 1636 verzorgde hij reeds diegenen die toen reeds 
getroffen waren door de pest.
In 1648 werd hij pestmeester voor het leven benoemd.
Dank zij zijn groot fortuin kunnen zijn kinderen “het goed” doen.Eén van hen was religieuse 
(Maria),Philippe behaalde een licentiaats titel.Adrien kende een militaire loopbaan hij 
verkreeg een “capitunera”.
Nicolas II studeerde in Leuven geneeskunde.Een andere Maria beheerde de financies van het 
Groot Begijnhof van Brussel.

Het fortuin van Birago.
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Via de regeling van de erfenis in 1680 door Maria en Philippe krijgen we een idee van het 
fortuin van doctor Birago.Uit dit document kunnen we afleiden dat een deel van de kinderen 
reeds overleden waren.
De erfenis omvat heel wat gronden vooral in Groot-Bijgaarden evenals woningen in het 
Rochusstraatje in Brussel
Het leeuwen aandeel ging naar Nicolas.Maria kan oa genieten van de rente van 10 dagwanden
in Schaarbeek.Tellen we tenslotte in de erfenis nog drie vijvers. 

In het cynsboeck van Grooten Beygaerden vinden we verschillende meldingen die allen 
verwijzen naar het bezit van Birago.

…...sijde teghens die goede van ..Philip Birago tot 'Veldeke...
…....
…...Jan van den Houten over den heere advocaat van Geldere tevoorens den heere Doctor 
Birago...
…...Van Geldere by coop Jouffr Joanna Birago ende Jacobus Carnonchel...over Philips Birago
bij evictie gedaen voor erflaeten.
…....den Schaillaert vijver nu Meersch toebehorende SR  Ingelden te voorens den Doctor 
Birago

De pest te Dilbeek 1668/69.

In de parochieregisters lezen we voor het aantal sterfgevallen van de pest 18 gevallen in 1668 
en 16 in 1669. (bron E.D'Hoe)

De pest in 1668 te Ukkel.

Men aanzag de pest als voortkomend van dampen,besmettelijke uitwasemingen. Men trachtte 
deze te verdrijven met de rook van zwavel en brandende aromatische planten.

Bibliografie

J.Charlier,”La peste à Bruxelles de 1667 à 1669 et ses conséquences démographiques”,Pro 
Civitate,Collections Histoire,série in 8°,no 20,1969.
Deze publicatie is  het absolute werk voor deze materie  waar uit we dan ook verschillende 
passages hebben ontleend.
E.D'Hoe,”De pest te Dilbeek 1668-1669”,Eigen Schoon en de Brabander,1984,Nrs 4/5/6.
Dr.Em Van der Linden,”De pestepidemie van 1668 te Ukkel”,Eigen Schoon en de 
Brabander,1934.
Archives du CPAS de Bruxelles.Archives anterieurs à 1795 provenant des établissements dont
les revenus sont attribués aujourd'hui à la Bienfaisance. Par F.C.Wouters,1842. 
Cleynen Cheynsboeck onder Grooten Beygaerde alhier getrocken int cort tot het ontfanghen 
der cheynsen naer van den legger berust onder mij Rentmeester.Privé bezit.

Roland Vermeiren, Dilbeek 2021
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INTERESSANTE WEBSITES

Franse Republikeinse kalender
Graag stel ik jullie mijn nieuwe online omzetter voor Franse republikeinse datums voor.
De werking is eenvoudig. Terwijl je de datum in klikt op de ene kalender past de andere zich 
automatisch aan.
De omzetting werkt in beide richtingen.
Als je op een datum klikt dan wordt deze automatisch op je klembord geplaatst. 
De datum kan je dan ergens anders plakken. 
De omzetter is vrij te gebruiken en werkt met de meeste recente browsers. (Niet met Internet 
Explorer)
Veel plezier ermee.

https://www.scigenda.be/repkal/nl/?fbclid=IwAR3Cj0-
kTOfmuZaQ5HvNEozQPsmUiOe1vjQI8-HeFVCdZO4l5AuPQPJoRi4

Bron: Danny Casier

SCHENKINGEN

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

Rouwbrieven/bidprentjes
Katia Jossa (Asse), Familie Bergmans-Vanden Dries (Dilbeek), Roland Vermeiren (Groot-
Bijgaarden), Lydie Lanckmans (Dilbeek), Hilda Geers-Demalderé (Dilbeek)

Boeken/tijdschriften
René Jammart (Halle),

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.

WIJNS uit PAJOTTENLAND

Vraag 21/03-01

In de nieuwsbrief 2021/01 lees ik over het echtpaar Peter Beersmans-Jacqueline Wijns die een
genealogie aan het maken zijn over alle Wijns uit het Pajottenland.
Ik heb in mijn voorouders een Wijns waarvan ik niet weet vanwaar hij afkomstig is. Mogelijk 
kunnen zij mij hierbij helpen.

Egidius Gillis Wijns, Wyns, geboren omstreeks 1665, overleden te Dilbeek 24 februari 1745. 
Huwt 1e te Sint-Jans-Molenbeek 30 juli 1707 met Elisabeth Beemont; 2e te Groot-Bijgaarden
28 februari 1715 met Anna Schoonjans; 3e te Zellik 5 februari 1735 met Elisabeth De Langhe.
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Van hen zijn afstammelingen te Dilbeek en Sint-Jans-Molenbeek.

Ingezonden door Erwin D'hoe

HOF TE VOORDE te DILBEEK (1300-1500)

Vraag 21/03-02

Jan van de VOORDE, schoonzoon van Zweder van Abcoude, sneuvelde waarschijnlijk in 
1356 te Scheut.  Mogelijks was hij eigenaar van het Hof Te Voorde.

Zouden jullie daar soms een bewijs van hebben ? Was zijn zoon Answeer van de VOORDE de
volgende eigenaar ?
Ingezonden door Olivier Meert

WIJNS uit PAJOTTENLAND

Antwoord op vraag 21/03-01

Ik heb de situatie rond Egidius Wijns overleden Dilbeek 24-02-1745, ca 80 jaar oud, waarover
de vraag, nog eens grondig bekeken en vergeleken met standpunten van andere genealogen.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1° Egidius zou een zoon geweest zijn van Paulus wijns  (mogelijk uit Pepingen) en Joanna 
Wauters dochter Seger en Margareta Lippens uit St-Martens-Lennik.  Cornelia Wauters zus 
van voornoemde Joanna had een onwettig kind te Pepingen met Judocus Wijns, broer van 
Arnoldus die doopheffer was van een kind van voornoemde Paulus en Joanna
2° Egidius geboren St-Martens-Lennik 28-03-1672 als zoon van Hendrik Wijns en Maria Van 
Leeuw. Maar deze Egidius is me te jong 
3° Egidius Wijns gedoopt te Asse 15-02-1667 zoon van Petrus gehuwd te Ternat 05-07-1665 
met Anna Schoonjans dochter Franciscus en Maria Bruyninckx gedoopt te Ternat 31-08-1633.
Petrus was weduwnaar van Anna Van Ransbeeck , overleden Asse 02-06-1664, met wie hij 
huwde te Asse 14-07-1654.

Ingezonden door Peter Beersmans

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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