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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.

Huwelijksakte van Joannes Baptist De Bruecker en Elisabetha Van Humbeeck
Sint-Martens-Lennik, 28/01/1783

Werkten mee aan dit nummer:

Jan Erkelbout

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Door de huidige maatregelen, die voorlopig van kracht zijn tot 28 januari, kunnen wij niet 
beschikken over een lokaal in cc Westrand en mogen wij als vereniging geen vergaderingen 
houden.
Dit wil zeggen dat onze nieuwjaarsvergadering, voorzien voor 12 januari 2022, helaas niet 
kan plaats vinden.
Laten we dus hopen dat we jullie vanaf februari weer kunnen ontvangen op onze 
maandelijkse vergaderingen. Om dit op een zo veilig mogelijk manier te laten plaatsvinden 
zullen deze vergaderingen in het voorjaar allen plaatsvinden in het auditorium van Kasteel La 
Motte te Sint-Ulriks-Kapelle.
Natuurlijk is niets zeker en kunnen op het allerlaatste moment nog vergaderingen geannuleerd
worden. Alles zal afhangen van de beslissingen die van hogerhand genomen worden. 
Desondanks de toch wel onzekere toekomst hebben we getracht enkele sprekers met boeiende
onderwerpen te programmeren.

Omdat onze vereniging dringend aan uitbreiding en verjonging toe is willen we langs deze 
weg ook nog een warme oproep doen naar wie zich geroepen voelt om zijn medewerking te 
verlenen, hoe klein of groot deze ook mag zijn. Zie je het zitten om je talent en kennis ter 
beschikking te stellen, neem dan gerust contact met ons op. We bekijken dan in welke mate je 
kan bijdragen aan de werking van onze afdeling.

Heb je een speciaal of bijzonder familieverhaal, een bijzondere gebeurtenis, stuur het gerust 
door.
Ook interessante links, artikels of weetjes, die onze genealogen kunnen aanbelangen, zijn 
steeds welkom om gepubliceerd te worden in de nieuwsbrief. 

We wensen jullie alvast veel leesgenot met deze eerste nieuwsbrief  van 2022.

Gilbert Buyst
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DOCUMENTATIECENTRUM

De leeszaal van ons documentatiecentrum is weer volledig opengesteld op elke 2  e   donderdag   
van de maand van 18.00 tot 20.00 uur en elke 4  e   zaterdag   van de maand van 10.00 tot 12.00 
uur.
En ook op elke 1  e   maandag   en 3  e   maandag   van de maand van 14.00 tot 16.00 uur echter 
alleen op voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be

Openingstijden

Voorlopig zijn, ingevolge de corona maatregelen, opzoekingen in het documentatiecentrum
enkel mogelijk op maandag en met voorafgaandelijke afspraak

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

U dient zich ook steeds aan de op dat moment geldende regels te houden zoals dragen van een
mondmasker, afstand houden en ontsmetten van de handen.

ACTIVITEITEN

BELANGRIJK BERICHT

Omdat de capaciteit van sommige vergaderlokalen beperkt is en omwille van de geldende 
veiligheidsnormen vragen wij u zich steeds tijdig vooraf in te schrijven en uw aanwezigheid
te bevestigen. Inschrijven via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be .

Enkel wie zich ingeschreven heeft zal toegang krijgen tot de lezing.

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.
U dient zich ook steeds aan de op dat moment geldende regels te houden zoals dragen van een
mondmasker, afstand houden en ontsmetten van de handen.

 * * * * * * * *

Woensdag 9 februari 2022 om 20.00 uur brengt Jean Paul DE CLOET, voorzitter van vzw
Geschiedkundige Heruitgeverij, zijn lezing “De bastaardkinderen van de graven van 
Leuven, de hertogen van Brabant en de staatshoofden van België”.
De graven van Leuven, de hertogen van Brabant en de staatshoofden van het onafhankelijke 
België hebben zich zeker niet onbetuigd gelaten wanneer het om avontuurtjes ging buiten het 
echtelijke bed. In deze voordracht is het enkel de bedoeling om een geschiedkundig overzicht 
te geven van de buitenechtelijke kinderen van alle graven, hertogen en staatshoofden, zonder 
een moreel oordeel te vellen over de handelswijze van al deze machthebbers. Er wordt 
uitgelegd waarom deze kinderen “bastaardkinderen” genoemd worden.
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Er wordt achtereenvolgens gesproken over: de 73 bastaarden van de graven van Leuven en de 
hertogen van Brabant en de 35 bastaarden van de staatshoofden van België. Daarbij zal het 
verschil in behandeling van de bastaarden onder het “Ancien Règime” en in het onafhankelijk
België benadrukt worden.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 9 maart 2022 om 20.00 uur brengt Maarten LARMUSEAU, wetenschappelijk 
onderzoeker aan de KU Leuven en docent in de genetische genealogie, zijn lezing "Het gene-
tisch geheugen, wat DNA ons leert over ons verleden".
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 15 mei 2022 om 19.30 uur brengt Maite DE BEUKELEER, historica en 
Adviseur informatie- en dienstverlening Maurits Sabbebibliotheek, haar lezing “In haar 
voetsporen - op zoek naar onze voomoeders". 
Familiegeschiedenis wordt nog vaak geschreven vanuit een mannelijk standpunt; vrouwen 
spelen hierin meestal slechts een bijrol. De vrouwelijke variant van een voorvader – 
‘voormoeder’ – veroverde pas sinds kort een plaats in het woordenboek. Toch bestaan er 
voldoende bronnen om het leven van onze voormoeders te reconstrueren: familieverhalen, 
archiefdocumenten, erfstukken, DNA, … 
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

BOERDERIJ DE WAEL SINT-MARTENS-BODEGEM

Sinds het einde van de 16de eeuw is er een boerderij gelegen tussen de Wolsemstraat en de 
Sint-M artinusstraat. In deze boerderij werd onder meer nog een café uitgebaat. Nu is hetd e 
standplaats van de laatste Bodegemse hopkweker.
Eind 16de eeuw is de Pajottenlandse familie Crockaert de eerst gekende particuliere eigenaar 
van de boerderij.
Verschillende eigenaars volgden elkaar op.

In 1807 wordt Jan-Baptist Niels de nieuwe bezitter van de boerderij. Hier baatte hij de 
herberg ‘in het Misverstand’ uit, waar op regelmatige tijdstippen de gemeenteraad vergaderde.
Na het overlijden van Jan-Baptist Niels in 1852 wordt het goed overgelaten aan zijn dochter 
Isabella Antonia Niels. Zij trouwt met Henricus Kestens.
Generaties lang zal de boerderij Kestens een hoogst merkwaardige erfopvolging kennen in de 
vrouwelijke lijn en het landbouwbedrijf steeds door een schoonzoon verdergezet worden.
In 1883 wordt Maria Paulina Kestens de nieuwe eigenares, zij huwt tien jaar later met Egidius
Van Nijverseel. Hun dochter Maria Joanna trouwt met Cornelius De Brueker, gekend als 
‘Nelen van Kesken’ (1)

Cornelius De Brueker werd geboren op 22 december 1897 in een eenvoudig lemen huisje aan 
de Poverstraat te Bodegem. Hij trouwde op 24 oktober 1923 met Maria Joanna Van 
Nijverseel. Het jonge paar ging inwonen in de gekende boerderij bij de kerk die schoonvader 
Henricus Kestens had verbouwd in 1871. 
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Van toe af ging met Cornelius ‘Nelen van Keskens’ noemen. Zijn enig kind, dochter Irène, 
werd te Bodegem geboren op 8 februari 1927.
Dochter Irène trouwt in 1949 met Maurice De Wael, een telg uit een familie van rasechte 
Kapelse hopboeren. De boerderij wordt daarna een echte hoppeboerdeij. Tot op hoge leeftijd 
zal ‘Nelen van Keskens’ werkzaam blijven op de hoppevelden van zijn schoonzoon.
Hij overleed te Bodegem op 26 januari 1989 in de gezegende leeftijd van 91 jaar. (1)

(1) Gemeente Dilbeek, De Dorpskern van Sint-Martens-Bodegem, Enkele monumenten in 
woord en beeld, Boerderij De Wael

Gilbert Buyst

KWARTIERSTAAT DE BRUEKER CORNELIUS

Kwartierstaat van De Brueker Corneel, Nelen van Kjeskes

1. De Brueker Cornelius, 
° Sint-Martens-Bodegem, 22/12/1897 (rouwbrief) (akte 27)
+ Sint-Martens-Bodegem, 26/01/1989 (rouwbrief)
zoon van Dominicus Josephus (zie 2) en Arnoldi Maria Theresia (zie 3)
x1 Sint-Martens-Bodegem, 24/10/1923 (akte 10) met 
Van Nyverseel Maria Joanna, (akte 15)
+ Sint-Martens-Bodegem, 18/12/1928 (akte 22)
dochter van Egidius en Kestens Maria Paulina
Uit dit huwelijk:
– Levensloos, Sint-Martens-Bodegem, 23/09/1925 (akte 14)
– Irena Paulina Josephina,
° Sint-Martens-Bodegem, 08/02/1927 (akte 2) en + 
x Sint-Martens-Bodegem, 16/05/1949 (akte 7) met De Wael Maurice Emile

x2 Sint-Martens-Bodgem, 06/01/1933 (akte 1) met
Van Buggenhout Mathilde, 
° Sint-Martens-Bodegem, 28/10/1893 (rouwbrief) (akte 25)
+ Sint-Martens-Bodegem, 06/05/1986 (rouwbrief)
dochter van Egidius Josephus en Rampelbergh Maria Coleta

Generatie 2 – Ouders

2. De Brueker Dominicus Josephus, landbouwer
° Schepdaal, 10/07/1875 (akte 34)
+ Sint-Martens-Bodegem, 01/03/1948 (akte 3)
zoon van Jan Baptist (zie 4) en De Trif Catharina Rosalia (zie 5)
x Sint-Martens-Bodegem, 05/08/1896 (akte 4) met

3. Arnoldi Maria Theresia, landbouwster
 ° Sint-Martens-Bodegem, 30/11/1872 (akte 32)
 + Sint-Martens-Bodegem, 07/11/1931 (akte 14)
 dochter van Cornelius (zie 6) en Sergoinne Maria Elisabeth (zie 7)
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Generatie 3 – Grootouders

4. De Brueker Jan Baptist, 
° Schepdaal, 17/08/1832 (akte 30)
+ Schepdaal, 19/11/1893 (akte 31)
zoon van Henricus (zie 8) en De Smet Joanna Maria (zie 9)
x Schepdaal, 11/10/1862 (akte 18) met

5. De Trif Catharina Rosalia, 
° Schepdaal, 27/01/1835 (akte 5)
+ Schepdaal, 27/02/1892 (akte 9)
dochter van Jacobus (zie 10) en De Dobbeleer Joanna Maria (zie 11)

6. Arnoldi Cornelius, landbouwer, wagenmaker
° Sint-Martens-Bodegem, 02/01/1832 (akte 3)
+ Sint-Martens-Bodegem, 30/10/1916 (akte 15)
zoon van Joannes Baptista (zie 12) en De Boeck Barbara (zie 13)
x Sint-Ulriks-Kapelle, 04/11/1857 (akte 10 ) met

7. Sergoinne Maria Elisabeth, landbouwster
° Sint-Ulriks-Kapelle, 06/12/1834 (akte 26)
+ Sint-Martens-Bodegem, 11/01/1913 (akte 1)
dochter van Jan Baptiste (zie 14) en De Dobbeleer Joanna Catharina (zie 15)

Generatie 4 – Overgrootouders

8. De Brueker Henricus
° Asse, 21/04/1786 (PR akte)
+ Schepdaal, 02/03/1834 (akte 12)
zoon van Joannes Baptista (zie 16) en Van Humbeeck Elisabeth (zie 17)
x Schepdaal, 03/01/1828 (akte 1) *met

9. De Smedt Joanna Maria, 
° Asse, 07/01/1787 (PR akte)
+ Schepdaal, 03/04/1864 (akte 16)
dochter van Cornelius (zie 18) en De Smedt Anna Catharina (zie 19)

Uittreksel uit huwelijksakte van Henricus De Brueker en Joanna Maria De Smedt
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* 5 kinderen geboren voor het wettelijk huwelijk, het oudste ingeschreven in Asse 1815, de 
andere 4 ingeschreven in Sint-Martens-Lennik

10. De Trif Jacobus, landbouwer
° Sint-Martens-Lennik, 10/03/1797 (20 ventôse an 5) (akte 24)
+ Schepdaal, 21/03/1851 (akte 8)
zoon van Guilielmus Egidius (zie 20) en Mackens Catharina (zie 21)
x Schepdaal, 07/01/1834 (akte 1) met

11. De Dobbeleer Joanna Maria, landbouwster
° Sint-Martens-Lennik, 22/03/1813 (akte 17)
+ Schepdaal, 24/10/1888 (akte 32)
dochter van Egidius (zie 22) en Van Craenenbroeck Joanna Theresia (zie 23)

12. Arnoldi Joannes Baptist, landbouwer
° Sint-Martens-Bodegem, 14/06/1797 (Hbijlage 1831)
+ Sint-Martens-Bodegem, 16/12/1882 (akte 23
zoon van Henricus (zie 24) en Plas Maria Louisa (zie 25)
x Sint-Martens-Bodegem, 23/11/1831 (akte 6) met

13. De Boeck Barbara, landbouwster
° Sint-Martens-Bodegem, 15/07/1799 (27 messidor an 7) (Hbijlage 1831)
+ Sint-Martens-Bodegem, 19/01/1870 (akte 3)
dochter van Cornelius (zie 26) en De Rauw Anna Catharina (zie 27)

14. Sergoinne Jan Baptiste, landbouwer
° Sint-Ulriks-Kapelle,03/08/1796 (16 thermidor an 4) (PR akte 23)
+ Sint-Ulriks-Kapelle, 04/02/1867 (akte 2)
zoon van Engelbertus (zie 28) en Vermeiren Elisabeth (zie 29)
x Ternat, 18/01/1816 (akte 11) met

15. De Dobbeleer Joanna Catharina, landbouwster
° Ternat, 10/04/1792
+ Sint-Ulriks-Kapelle, 14/11/1863 (akte 23)
dochter van Judocus (zie 30) en De Geyseleer Maria Josina (zie 31)

Generatie 5 – Betovergrootouders

16. De Brueker Joannes Baptist, 
° Asse, 03/02/1743 (PR akte)
+ Asse, 14/10/1795 (PR akte)
zoon van Egidius en Herremans (Hermans) Elisabeth
x Sint-Martens-Lennik, 28/01/1783 (PR akte) met

17. Van Humbeeck Elisabeth, 
° Sint-Martens-Lennik, 09/09/1756 (PR akte)
+ Asse, 03/08/1827
dochter van Petrus en De Coster Barbara
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Doopakte Joannes Baptist De Brueker

18. De Smet Cornelius, 
° Ternat, 02/12/1756 (PR akte)
+ Asse, 13/02/1842 (akte 31)
zoon van Joannes en Louis Marie Anne
xAsse, 02/09/1783  met

19. De Smedt Anna Catharina, 
° Asse, 03/11/1762 (PR akte)
+ Asse, 28/03/1791 (PR akte blad 2214)
dochter van Henricus en De Mol magdalena

20. De Trif Guilielmus Egidius, landbouwer
° Sint-Martens-Lennik, 05/04/1767 (overlijdensakte) (PR akte 26)
+ Sint-Martens-Lennik, 05/09/1822 (akte 32)
zoon van Gerardus en Evenepoel Catharina
x Sint-Martens-Lennik, 20/08/1793 (PR akte) met

21. Mackens Catharina, 
° Sint-Martens-Lennik, 18/04/1763 (PR akte 14)
+ Schepdaal, 31/12/1841 (akte 27)
dochter van Jacobus en Van Maelder (De Mulder) Catharina

22. De Dobbeleer Egidius, 
° Sint-Martens-Lennik, 02/03/1757 (PR akte)
+ Schepdaal, 04/10/1831 (akte 34)
zoon van Petrus en Van Droogenbroeck Petronella
x1 Sint-Martens-Lennik, 11/09/1787 met Heremans Catharina 
x2 Sint-Martens-lennik, 21/07/1807 met

23. Van Craenenbroeck Joanna Theresia, 
 ° Sint-Martens-Lennik, 31/05/1775 (akte 23)

+ Schepdaal, 13/02/1845 (akte 8)
dochter van Judocus en Leijssens Joanna
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24. Arnoldi Henricus, landbouwer
° Jette, 21/02/1773 (akte 113)
+ Sint-Martens-Bodegem, 21/06/1841 (akte 7)
zoon van Joannes Baptist en De Decker Anna Maria
x Jette, 11/02/1794 (akte 82) met

25. Plas Maria Louisa, landbouwster
° Sint-Martens-Bodegem, 08/12/1766 (PR akte blad 117)
+ Sint-Martens-Bodegem, 21/02/1840 (akte 4)
dochter van Philippus (Arnoldus) en Plas Maria Anna

26. De Boeck Cornelius, landbouwer, schoenmaker
° Sint-Martens-Bodegem, 27/06/1769 (PR akte blad 128)
+ Brussel, 26/06/1849 (akte 2384)
zoon van Philippus en Kieckens Elisabeth
x Sint-Martens-Bodegem, 30/07/1797 (PR blad 138)met 

27. De Rauw Anna Catharina, landbouwster
° Sint-Martens-Bodegem, 13/10/1771 (PR blad 138)
+ Sint-Martens-Bodegem, 12/06/1820 (akte 14)
dochter van Robertus (Albertus) en Van Lierde Anna Maria

28. Sergoinne Engelbertus, landbouwer
° Wambeek, 13/10/1749 (PR akte)
+ Sint-Ulriks-Kapelle, 08/01/1823 (akte 1)
zoon van Egidius en Van Dieghem (Van Dievoet) Anna
x Brussel, 09/05/1784 (PR akte) met

29. Vermeiren Elisabeth, landbouwster
° Asse, 16/08/1751 (PR akte)
+ Sint-Ulriks-Kapelle, 08/11/1818 (akte 10)
dochter van Judocus (Verberen) en De Preter Anna ?

30. De Dobbeleer Judocus, 
° Sint-Martens-Lennik, 12/04/1749 (PR akte)
+ Ternat, 23/01/1795
zoon van Petri en De Cuyper Francisca
x Ternat, 09/02/1778 ( PR akte)met 

31. De Gyseleer Maria Josina, 
° Ternat, 25/02/1755 (PR akte)
+ Ternat, 23/12/1808 (akte 46)
dochter van Petrus (Geyseleer) en Huijbrechts Maria (Josina)

Bronnen:
Gezinsreconstructies Sint-Martens-Bodegem 1615-1918, FV regio Dilbeek
Gezinsreconstructies Sint-Ulriks-Kapelle 1692-1912, FV regio Dilbeek
Vijfduizend Bodegemnaren, Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap
Indexen GHO Schepdaal 1827-1920, FV regio Dilbeek
Familysearch, akten burgerlijke stand en parochieregister
Rijksarchief, akten burgerlijke stand en parochieregisters

Samengesteld door Gilbert Buyst met medewerking van Myriam Smet.
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MAMAMITO – EERSTE ONDERZOEKSRESULTATEN

Digitale lezing: MamaMito – de eerste onderzoeksresultaten

In 2020 werd het MamaMito-project gelanceerd, een citizen science project waarbij we 
afstapten van klassiek stamboomonderzoek en de focus legden op vrouwelijke voorouders. Op
die manier trachtten we nieuwe inzichten te verwerven in het mitochondriale DNA. Het 
onderzoek werd een succes door de 7800 vrijwilligers die hun stamboomonderzoek in 
vrouwelijke lijn opstartten. 
Die eerste fase van het onderzoek ligt ondertussen al een tijdje achter ons. Ook het tweede luik
van het onderzoek is afgerond. Daarvoor werden 200 genealogische koppels van maternale 
verwanten uitgenodigd zodat er via onderzoek een koppeling kon gemaakt worden tussen de 
stamreeks en het mitochondriale DNA. De resultaten van dat onderzoek naar het 
mitochondriaal DNA sijpelen binnen en de analyses worden stilaan bekend.
Tijdens de lezing worden de eerste onderzoeksresultaten bekend gemaakt.
De lezing focust zich op volgende kernpunten:
Welke nieuwe inzichten en inspiratie bracht het onderzoek op voor genealogen en DNA-
deskundigen?
Wat leren we uit een moederlijke stamlijn?
Welke archiefbronnen geven informatie over wie onze voormoeders waren?
Wat brengt de toekomst door stambomen met DNA te combineren?
Lesgever
Prof. dr. Maarten Larmuseau, Histories vzw, KU Leuven en UAntwerpen 
Datum en tijdstip
Zaterdag 15 januari 2021, om 10u (duur: +- 2uur)
Meer informatie
Bekijk de projectfiche van MamaMito 
of contacteer Jan Geypen (jan.geypen@historiesvzw.be).
Doelgroep
Iedereen met interesse voor de genealogische resultaten van MamaMito (zowel deelnemers als
andere geïnteresseerden zijn welkom).
Organisatie en partners
MamaMito is een organisatie van Histories vzw en KU Leuven in samenwerking met 
VUB, meemoo en Familiekunde Vlaanderen. MamaMito is een citizen science project 
gesubsidieerd door EWI-Vlaanderen.
Inschrijven
Deelnemen aan de digitale lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan tot en met 
donderdag 13 januari via https://histories.zamel.be/inschrijving/32. In de week van de lezing 
ontvang je een uitnodiging voor het digitaal platform waarop de lezing te volgen zal zijn. 
Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Bron: Historiesvzw.be, Agenda

BROEDERS CHRISTELIJKE SCHOLEN IN CONGO – VERVOLG

In onze vorige nieuwsbrief (Nieuwsbrief, jg. 16, nr 12, december 2021) verscheen een artikel 
over de Broeders van de Christelijke scholen in Congo.
Een volledige lijst van broeders die missionaris waren kan je terugvinden op onze website via 
volgende link:Map1 (familiekunde-vlaanderen.be) 
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HUWELIJKSCONTRACT MET BIJZONDERE VOORWAARDEN

Gelezen in een huwelijkscontract dd SPL 18/04/1769:
De bruidegom is weduwnaar met 3 minderjarige kinderen en de toekomende bruid, als 
stiefmoeder zal die kinderen moeten :

- "logeren en alimenteren van kost en drank"

- "hun lijnwaert te wasschen ende hunne kleederen te stoppen ende lappen ..."

Ingezonden door Léon Verheylewegen

WIKIBASE VERZET

Alles weten over de Belgische verzetslieden? Raadpleeg Wikibase Verzet

Het project Wikibase Verzet, dat in het voorjaar van 2021 door het Cegesoma werd opgestart, 
wil een onderzoeksinstrument aanreiken over mensen die betrokken waren bij 
verzetsactiviteiten in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze tool - die de vorm zal 
aannemen van een gedeelde kennisdatabank - is bedoeld om informatie te verzamelen en te 
publiceren uit formulieren en persoonsdossiers die bij het CegeSoma en in andere vestigingen
van het Rijksarchief worden bewaard. Deze kennisdatabank, die gestructureerde, meertalige 
gegevens bevat die zowel door mensen als door machines kunnen worden gelezen, zal 
opzoekingen mogelijk maken op basis van een naam, een geboortedatum of een woonplaats.
Wikibase Verzet heeft meerdere doelstellingen: enerzijds wil het project gegevens 
centraliseren die verspreid zijn over verschillende fysieke archiefbewaarplaatsen en digitale 
bestanden, om zo de toegang tot en de zichtbaarheid van de collecties van het Cegesoma te 
faciliteren. Anderzijds maakt deze ingreep het mogelijk beter rekening te houden met vragen 
van de gebruikers betreffende personen, en tegelijk nieuwe manieren te verkennen om de 
gegevens te doorzoeken.
Tenslotte heeft deze kennisdatabank ook tot doel deze personen te linken aan externe 
gegevensbanken, zodat meer contextuele informatie kan worden geboden en de grenzen 
tussen collecties kunnen worden opgeheven. Door over te stappen van een logica van 
gegevens in opslagruimtes naar een logica van open data, sluit het Cegesoma dus volledig aan
bij de digitale transitie die in de archiefsector aan de gang is.
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Concreet zullen op dit platform uiteindelijk meer dan 150.000 leden van het verzet die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in België actief waren, worden geïdentificeerd. De beschrijvingen 
van deze duizenden clandestiene strijders zullen het mogelijk maken de precieze referentie te 
vinden van hun persoonlijke dossiers, of deze nu afkomstig zijn uit de collecties van de 
Staatsveiligheid, De Dienst van de Weerstand, de verzetsbewegingen zelf - zoals Groep G of 
de Witte Brigade - of die welke bewaard worden door de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers.
Om meer te weten te komen en het nieuws te volgen over dit project, waar dagelijks een 
vijftiental vrijwilligers, personeelsleden en stagiairs aan werken, kunt u terecht op de 
webpagina die aan het project is gewijd.

Bron: Cegesoma, Nieuwsbrief nr. 71, december 2021

CONGREGATIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN

Nieuw in onze bibliotheek:

‘Verslagboek Congregatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Dilbeek 1926’

Enige weken terug vond mevrouw Gilberte Desamblancx uit Dilbeek bij het opruimen een 
boek dat ze ooit kreeg van haar tante Julienne Desamblancx. Na een tip van pastoor Koen 
Timmermans (Savio) wil ze het boek graag schenken aan onze afdeling.
Het betreft het verslagboek van de ‘Congregatie van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen’. De ver-
slagen starten bij de stichting op 26.05.1926 en lopen door tot 19.02.1957. Samen gaat het wel
over 100 bladzijden.
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De verslagen zijn handgeschreven en bevatten veel details over de leden van deze religieuze 
Dilbeekse vereniging. De leden waren altijd ongehuwde vrouwen. Van zodra zij huwden of in
het klooster traden werden zij ambtshalve uitgesloten. Wie het boek leest, leert veel bij over 
het godsdienstig denken in onze contreien dat zich vertaalde in allerlei facetten van het dage-
lijks leven: cultuurbeleving, toerisme, sociaal leven, vriendschap,…
Dat ook de kerk zulke Congregaties serieus nam leren we al op de eerste bladzijde. Daar is 
een heuse akte ingekleefd waarbij monseigneur Van Roey de vereniging erkende en toestem-
ming gaf tot oprichting. In het latijn nog wel. 
Bij de oprichting telde men al 48 leden die bij naam worden vermeld. We zien er natuurlijk de
typische Dilbeekse familienamen. Drie van hen zullen later intreden in het klooster. Was zul-
ke vereniging misschien een opstapje naar het klooster?
Jaar na jaar wordt vermeld wie lid wordt, en wie de congregatie verlaat. We lezen over de uit-
stappen en de kerkelijke feesten.
Het lijkt mij dat zulke verenigingen verdwenen bij de vernieuwing van de Kerk met het conci-
lie van 1963. Voor wie de tijden vóór 1963 niet kende, is zulke vereniging zeer eigenaardig. 
Die kan hier zeker wat leren over zijn voorvaderen, of voormoederen in dit geval. 
De lezer beseft ook dat onze voorouders redeneerden en handelden zoals de sociale structuren
hen stuurden.

Jan Erkelbout

WO II ARCHIEF RIJKSPOLITIE ONLINE

WO II-archief van de Algemene Rijkspolitie online raadpleegbaar

De Algemene Rijkspolitie (ARP), in de jaren 1930 opgericht als een bescheiden studiedienst 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken, kreeg tijdens WO II een bijzondere taak. Ze werd
het zenuwcentrum van de Belgische politiediensten en verzamelde vier jaar lang de meest 
diverse inlichtingen over de veiligheidssituatie in de steden en dorpen van het land. De 12.000
processen-verbaal van de ARP die worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief kunnen 
vanaf nu online worden geraadpleegd. 

Vanaf 1941 beschouwt het ministerie van Binnenlandse Zaken, met aan het hoofd secretaris-
generaal Gerard Romsée, de ordehandhaving in België als een prioriteit. De Algemene 
Rijkspolitie (ARP) wordt de gewapende arm van de steeds meer gecentraliseerde 
politiediensten en moet de strijd tegen de criminaliteit helpen versterken. De ARP staat onder 
leiding van een man die banden heeft met de Nieuwe Orde, Emile Van Coppenolle, en neemt 
geleidelijk aan de aanwerving en de opleiding van een groot deel van de agenten van het 
Belgisch politieapparaat volledig in handen. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, 
specialiseert de ARP zich ook in informatiegaring.
Meer dan vier jaar lang krijgt de ARP van rijkswachtbrigades en gemeentepolitie uit heel het 
land dagelijks honderden “processen-verbaal over buitengewone gebeurtenissen”. Die 
verslagen bieden een zeldzame kijk op het leven in bezet België: sabotagedaden, aanslagen, 
verspreiding van vlugschriften en sluikpers, gewapende overvallen, politieke meetings, 
stakingen, betogingen van vrouwen tegen de levensduurte, enz. Vanaf 1944 zien we ook 
sporen van de strijd op leven en dood tussen verzetslui en medestanders van de collaboratie.
Wie de verslagen van een bepaalde plaats of periode inkijkt, merkt spijtig genoeg dat er heel 
wat leemtes zitten in dit archiefbestand. Van de 50.000 processen-verbaal die door de ARP 
werden ingezameld, bleven er slechts 12.000 bewaard.
In 2022 staat er vanuit het Algemeen Rijksarchief een oproep gepland aan onze lezers om 
deze lacunes virtueel te helpen invullen. Blijf ons dus volgen en dompel je intussen zeker eens
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onder in dit archief! Het vertelt heel wat over de spanningen die de Belgische samenleving 
beroerden tijdens de bezetting.

Online raadpleging
Er zijn bijna 12.000 digitale beelden van dit archiefbestand online raadpleegbaar.
Opgelet: om online archieven te kunnen raadplegen, moet je ingelogd zijn of als nieuwe 
bezoeker een account aanmaken .
Ga rechtstreeks naar de digitale beelden in onze zoekrobot.

Bron: Rijksarchief, Nieuwsbrief december 2021

GECENSUREERDE EN CLANDESTIENE PERS ON-LINE

De gecensureerde en clandestiene pers van de twee wereldoorlogen vanaf nu 
toegankelijk via de on-line catalogus Abraham

De website The Belgian War Press, opgezet en beheerd door het CegeSoma, geeft online 
toegang tot de sluikpers die in België tijdens de twee wereldoorlogen verscheen en tot de 
gecensureerde pers die in ons land tijdens 1914-1918 werd gepubliceerd. De dagbladen die 
door de bezetter tijdens 1940-1944 gedoogd werden, kunnen in onze leeszaal geraadpleegd 
worden.
De toegang tot onze website wordt vanaf nu eenvoudiger dank zij de online catalogus 
Abraham van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Dit instrument omvat, in een vrij 
raadpleegbare databank de Belgische dagbladen die tussen 1800 en 2020 verschenen en in 
meer dan honderd bibliotheken en documentatiecentra in Vlaanderen en Brussel bewaard 
worden. Tot nu toe zijn meer dan 11.000 dagbladtitels beschreven. 849 daarvan staan nu in 
verbinding met The Belgian War Press.
Dit onderdeel van het repertorium geeft alle dagbladen van de website The Belgian War Press 
alfabetisch weer en kan je hier raadplegen. Het vormt een verdere verrijking van de 
zoekinstrumenten van de CegeSoma-website (meer over de oorsprong en de vele 
functionaliteiten van de website Te Belgian War Press vindt u hier). Elk dagblad wordt 
immers via een tiental specifieke categorieën beschreven. Die hebben meer bepaald 
betrekking op de verschillende titels van de krant in kwestie, de uitgevers, de plaats en data 
van verschijning en de taal. De beschrijving omvat ook meerdere trefwoorden over de aard 
van het dagblad (bij voorbeeld: communistische pers, sluikpers, enz.) en vaak ook de regio 
waar het dagblad verdeeld werd. De categorie « toegankelijkheid », tot slot, leidt rechtstreeks 
naar de website The Belgian War Press.
Misschien nog interessanter: via filters kan je voorafgaand selecties uitvoeren op de 849 titels 
volgens de aard van de krant (meer dan dertig categorieën), de taal, de bewaarplaatsen van de 
originelen, de jaren van verschijning en de drager.
Abraham biedt dus niet alleen een nieuwe toegang tot de pers van de beide wereldoorlogen 
die via The Belgian War Press kan geconsulteerd worden, maar is ook een aanvulling van de 
website van het CegeSoma.

Bron: Cegesoma, Nieuwsbrief nr. 71, december 2021
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UPDATE ERFGOEDAPP

Update ErfgoedApp met historische kaarten 

Voortaan integreert de ErfgoedApp vier historische kaarten. Die verschijnen via een 
eenvoudige schuifbalk als extra kaartlaag op het scherm. Door de schuifbalk naar links te 
schuiven reist de gebruiker steeds verder terug in de tijd. Zelf deze nieuwe update ontdekken?
Download dan de ErfgoedApp of update de app via de Apple App Store of Google Play Store.

Ontdek hoe u zelf deze kaarten gebruikt: 
https://faro.be/civicrm/mailing/url?u=19095&qid=2136616

Bron: Faro, Nieuwsbrief, 14/12/2021

INTERESSANTE PUBLICATIES VAN DERDEN

Het heemkundig genootschap 'van witthem' Beersel
publiceerde een nieuw tijdschrift 'En het dorp zal duren...'
nr. 92 okt-dec 2021 (66 blz).
Het thema is de vier jeugddomeinen in Dworp.
Eén jeugddomein was het Kajottersdomein waar mijn
ouders met hun gezin ongeveer 30-jaren hebben
gewoond.
Voor diegenen die van ver of kortbij betrokken waren bij
het Kajottersdomein is het interessante lectuur (blz. 32 tot
58).

Men kan het tijdschrift bestellen bij het heemkundig
genootschap (heemkunde.beersel@gmail.com). Kostprijs
is €10 exclusief verzendingskosten.

Bron: Joseph van Impe

INTERESSANTE WEBSITES

Heb jij ook soldaten onder jouw Belgische voorouders? 

Mogelijk heb je al eens een of meerdere soldaten onder je Belgische voorouders gevonden. 
Helaas is het vinden van informatie hierover niet gemakkelijk. 
Dit komt omdat het huidige Belgische grondgebied doorheen de eeuwen tot verschillende 
staten heeft behoord. Om je op weg te helpen schets ik de ontwikkeling van het Belgisch 
grondgebied. Ik zet uiteen waar je in welke periode terecht kan om informatie over Belgische 
soldaten te vinden. 

Meer info: https://www.yory.nl/heb-jij-ook-soldaten-onder-jouw-belgische-voorouders/?
fbclid=IwAR2JWDsS2FpayJqMiKVSu1QpriYCxVAIrthfhJOc520fUSvmQll8HUC3tvs

Bron: Indie Van Leshout
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Inkleuren van oude zwart-wit foto’s

Er bestaat nog altijd een mogelijkheid om gratis een foto in te kleuren.
De afbeeldingskleuring “API-informatie” is gebaseerd op paren van kleurenafbeeldingen met 
hun tegenhanger in grijswaarden. Het programma werkt slechts op foto’s van beperkte 
resolutie (1200 px in elke dimensie). Wanneer je een grotere foto aanbiedt, zal het programma
automatisch de resolutie verlagen tijdens het uploaden. 
Ga naar de website https://deepai.org/machine-learning-model/colorizer , klik op en upload 
vervolgens een foto uit je bestanden. De foto wordt opgeladen en automatisch ingekleurd. Het
resultaat is meteen zichtbaar. Met de rechtermuisknop kan je de nieuwe foto opslaan en 
bewaren. 

Wij hebben het even uitgetest!

Originele zwart-wit foto Ingekleurde foto
(Foto: privécollectie Gilbert Buyst)
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Originele zwart-wit foto

Ingekleurde foto
(Foto: privécollectie Gilbert Buyst)
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SCHENKINGEN

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

Boeken/tijdschriften/documenten
Charly Haelterman (Dilbeek)

Bidprentjes/rouwbrieven
René Jammart (Halle), Charly Haelterman (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.

Familie JANSSENS-SCHELSTRAETE te SINT-PIETERS-LEEUW

Vraag 22/01-01

In ben op zoek naar meer gegevens (huwelijk, overlijden) van Urbain Bernard Janssens, ° 
Wachtebeke, 24/05/1889, Maurits Hendrik Lodewijk Janssens, ° Wachtebeke, 23/10/1891 
en Paul Joseph Janssens, ° Wachtebeke, 19/09/1895, uit het gezin van Jacobus Ludovicus 
(Louis Jacques) Janssens (° Bouchout, 18/11/1855 en + Sint-Kruis-Winkel, 1918) en Irma 
Maria Schelstraete (° Bellem, 20/11/1869 en + Sint-Kruis-Winkel, 25/02/1952), gehuwd te 
Bellem, 22/11/1888.

Wat we al weten:
Het gezin verhuist vanuit Wetteren naar Sint-Pieters-Leeuw op 24/01/1903. Vader is ‘Chef de 
station te Loth’
Urbain Janssens verhuist op 13/07/1911 vanuit Sint-Pieters-Leeuw naar Gent en verhuist van 
Gent  in 1913 naar Floreffe.
Maurits Janssens verhuist op 25/09/1907 vanuit Sint-Pieters-Leeuw naar Lier, vanuit Lier op 
04/03/1908 naar Sint-Kruis-Winkel en op 03/10/1908 terug naar Sint-Pieters-Leeuw

Wie kan mij verder helpen. Bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw krijg ik geen 
gehoor.

Ingezonden door Bart Schelstraete

VAN BREE-HOFMAN te DILBEEK

Antwoord op vraag 21/12-01

Van Brée Michel, ° Anderlecht, 13/09/1892 (akte 812), zoon van Jean Jérôme Michel (° 
Anderlecht) en Mertens Marie Thérèse Augustine Françoise (° Brussel)
x Le Havre (Graville-Sainte-Honorine), 08/04/1918 (akte 47) met
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Hofman Joanna Coletta Théophile, ° Antwerpen, 09/12/1896 (akte 7373), dochter van 
Petrus Gislinus (° Sint-Niklaas), wachtmeester bij de Kompanie vuurwerkers en Goethals 
Ludovica Philomena (° Sint-Niklaas)

Uit dit huwelijk:
Van Brée Guy Ghislain Augustine, ° Sint-Lambrechts-Woluwe, 26/09/1919
x Dilbeek, 19/12/1942 (akte 49) met
De Keyzer Simonne Denise Albertine (° Sint-Niklaas), dochter van Camille Eugene en 
Bault Marianne Rachel

Van Brée Michel zou ook de "médaille de la croix de feu" ontvangen hebben, eenheid 1ste 
grenadiers

Gilbert Buyst

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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