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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, Kapelle-op-den-
Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Pepingen, Opwijk, 
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en de 19 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Fragment uit de ingemetste brief bij de inwijding van de kapel van Don Bosco te Groot-
Bijgaarden

Werkten mee aan dit nummer:

Jan Erkelbout, Aimé Smeyres

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Met deze nieuwsbrief sluiten we het voorjaar af van een toch weer min of meer normaal 
werkjaar, waarin we enkele interessante sprekers mochten ontvangen.
We willen hier ook de aanwezigen op onze 26 ste Praat-, Kaas- en Wijnavond danken voor 
hun aanwezigheid en hun steun. Na een onderbreking van twee jaar mogen we weer spreken 
van een geslaagde avond.

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 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.

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.
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In juli en augustus hebben we geen activiteiten.
We zijn er terug in het najaar voor volgende ledenvergaderingen:

Woensdag 14 september 2022

Woensdag 12 oktober 2022

Woensdag 9 november 2022

Woensdag 14 december 2022

We zijn nog volop in onderhandeling met mogelijke sprekers.
Meer details in onze volgende nieuwsbrieven.

INGEMETSTE BRIEF KAPEL DON BOSCO

Ingemetste brief gevonden bij Don Bosco in Groot-Bijgaarden

Op de Hendrik Placestraat te Groot-Bijgaarden bevindt zich nog de oude kapel van Don Bo-
sco. Een tiental jaar terug werd deze kapel – er konden toch meer dan honderd mensen plaats-
nemen, echter ontwijd. De ruimte wordt sindsdien gebruikt als turnzaal voor de Broeder-
school.

De kapel werd gebouwd van 1903 tot 1904. In de kronieken van de Salesianen, die deze site 
sinds 1904 bewonen, werd geschreven dat ter gelegenheid van de inwijding van deze kapel 
een brief in een kapelmuur werd ingemetst. Zo’n ingemetste brief, meestal in een metalen ko-
ker, met een boodschap aan de toekomstige generaties, kwam eind 19de eeuw wel meer voor. 
Het past perfect in de romantiek en de symboliek van die periode. 

Bij de verbouwing tot turnzaal was er dus hoop dat deze brief zou te voorschijn komen. En 
dat deed hij ook, na 118 jaar en in perfecte staat. Hij zat niet in een koker, wel onder een hou-
ten stopsel in een holte van de jaarsteen.

De brief is duidelijk opgesteld door mevrouw Clotilde Dansaert, weduwe Jules Mention. Via 
de genoemde kronieken weten we dat deze dame zeer dominant was. Deze mevrouw had de 
hele buurt geërfd van haar ouders en had de kapel op eigen kosten gebouwd. Ze stelde dan 
ook haar eisen bij het beheer van de hele site.
We vinden in de brief de verschillende redenen voor de bouw van deze kapel. Vooreerst bood 
ze een oplossing voor de plaatselijke bewoners om hun zondagsplicht te vervullen. De afstand
tot de bestaande kerken van Dilbeek of Groot-Bijgaarden was immers groot. Tevens konden 
de kinderen van de nieuwe H.Hartschool aan de overzijde, en de novicen van de paters ook 
geregeld de mis bijwonen. Een derde reden van haar investering in deze kapel was een soort 
eerherstel voor de oude abdijsite. Honderd jaar eerder hadden de Franse soldaten deze abdij 
immers verboden en laten ontmantelen.

Opvallend ook is dat mevrouw Clotilde de bouw van de kapel opdraagt aan haar voorouders 
waarbij haar ouders Ernest Dansaert en Victoire Keymeulen én haar grootouders Jean-Baptis-
te Dansaert en Jeanne Krain met naam worden vernoemd.De brief wordt ondertekend door 
mevrouw Clotilde, door enkele gezagdragende Salesianen, maar ook door enkele andere men-
sen.
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Tenslotte ontdekken we de vroegere naam van de buurt: ‘Val Ste Wivine’ of Wivinadal. De 
straat kende inderdaad nog niet zijn huidige naam. De Hendrik Placestraat is ook genoemd 
naar een Salesiaan, maar die zal pas sneuvelen in 1915.

Volgende familienamen komen voor in de ontdekte brief:
Chevet P.
Cornu Marie
Dansaert – Keymeulen
Dansaert – Krain
Dansaert Clotilde
Lauwers – Dansaert
Mention Jules Joseph
Renault
Rua Michel
Scaloni Francois

De jaarsteen ‘Anno 1903’

De ingemetste brief
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Portret van mevrouw Clotilde Dansaert (Collectie FV regio Dilbeek vzw)

Jan Erkelbout

FAMILIE DANSAERT

Familie Dansaert

Dansaert Ernest Eduard, rentenier *
° Sint-Pieters-Leeuw, 14/03/1808 (akte 21)
+ Groot-Bijgaarden, 02/04/1891 (akte 11)
zoon van Jean Baptist (° Brussel, ca 1771) en Krain Jeanne Sophie (° Brugge, ca 
1776)
x Brussel, 19/09/1833 (akte 565) met
Keymolen Victoire Amelie Jeanne
° Brussel, 21/08/1810 (akte 1858)
+ Groot-Bijgaarden, 24/02/1896 (akte 3)
dochter van Antoine Guillaume en Amelryckx Elisabeth

* Op de huwelijksakte tekenen zowel de bruidegom Ernest als zijn broer (getuige) Henri met 
de naam Dansaert Krain. Ook de huwelijksbijlagen vermelden telkens de familienaam als 
Dansaert Krain.

Uit dit huwelijk:

I.1 Dansaert Alfred Joannes Antonius – zie II
° Ukkel, 21/09/1834 (akte 158)
+ Groot-Bijgaarden, 03/12/1894 (akte 16)
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I.2 Dansaert Nathalia Elisabeth Josephina, rentenierster
° Ukkel, 23/05/1836 (akte 85)
+ Brussel, 1/04/1911
x Brussel, 17/09/1868 (akte 1226) met
Lauwers Hubert Guillaume Henri, rentenier
° Brussel, 25/01/1827 (huwelijksakte)
+ La Hulpe, 05/09/1898 (akte)
zoon van Engelbert en Bleyckaerts Henriette Jeanne Louise

I.3 Dansaert Clotildis Joanna Octavia
° Ukkel, 04/06/1845 (akte 111)
+ Jette, 21/04/1925 (bidprentje)
x Brussel, 14/05/1867 (akte 605) met *
Mention Jules Joseph, notaris
° Condé-sur-l’Escaut (Fr), 08/06/1821 (huwelijksakte)
+ Elsene, 14/03/1884 (akte 173)
zoon van Alexis Joseph en Rossy Louise Zoé

* Er is ook een huwelijksakte te Condé-sur-l’Escaut (Fr), 14/12/1869 (akte 60)

Dansaert Clotilde Joanna Octavie

II. Dansaert Alfred Joannes Antonius, rentenier
 ° Ukkel, 21/09/1834 (akte 158)
 + Groot-Bijgaarden, 03/12/1894 (akte 16) *
 x met
 Willame Céline Julie
 ° Fayt-Lez-Manage, 1850/1851 (43 jaar zeven maand bij overlijden)
 + Menton (Fr), 31/03/1894 (uittreksel bij huwelijksakte zoon Robert)
 dochter van Maximilien Joseph en Demarbaix Virginie Josèphe
* woonde in Brussel, maar overleden in de woning van zijn moeder in Groot-Bijgaarden

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 17, nr. 6, juni 2022 6 



Uit dit huwelijk:

II.1 Dansaert Berthe Victoire Maximilienne
° Sint-Joost-Ten-Node, 30/08/1874 (akte 553)
+ Brussel, 09/02/1949 (grafsteen op begraafplaats te Couture-Saint-Germain
x met
Limauge Henri Auguste Lambert
° Brussel, 29/05/1868 (akte 2585)
+ Aywiers, 13/05/1945
zoon van Victor Adolphe Ferdinand en Nieuwenhuys Emma Catherine

II.2 Dansaert Robert Jules Joseph – zie III
° Sint-Joost-Ten-Node, 01/06/1876
+ Grimbergen, /03/1951

II.3 Dansaert Marguerite Maria
° Sint-Joost-Ten-Node, 15/07/1878
+ Couture -Saint-Germain (l’ Abbaye d’Aywiers), 03/11/1893 (akte 14)

III. Dansaert Robert Jules Joseph *
° Sint-Joost-Ten-Node, 01/06/1876 (akte 343)
+ Grimbergen, /03/1951
x Sint-Ulriks-Kapelle, 11/03/1899 (akte 3) ** met
Schmedding Louise
° Sint-Gillis-Brussel, 16/03/1882 (akte 259 en huwelijksakte)
+ Ukkel, 1964
dochter van Aloysius Josephus Bernardus en Koning Wilhemina Catharina ***

* Begin 20e eeuw bouwde de gemeente Dilbeek een eigen, zeer prestigieuze paardenrenbaan,
gesitueerd in het noorden van de gemeente, vlak bij het station (gehucht Wolsem). De paar-
denrenbaan werd opgericht door Robert Dansaert. Het ingenieuze gebouw werd in 1951 ech-
ter gesloopt (en in 1964 ook de tribune) voor de aanleg van een nieuwe wijk: de Savio-wijk 
** huwelijk ontbonden door vonnis van de rechtbank van eersten aanleg in dato van 
26/04/1912, door akte aangegaan voor den ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de ge-
meente Dilbeek, den 20/09/1912.
*** Moeder afwezig bij het huwelijk en weigerde toestemming te geven.

Uit dit huwelijk:

III.1 Dansaert Louis Bertrand Robert
° Brussel, 09/04/1900 (akte 1446)
+ Brussel, 1912

III.2 Dansaert Renée Nathalie Juliette
° Groot-Bijgaarden, 1901
+ Erps-Kwerps, 18/09/1986 (rouwbrief)
x Sint-Gillis- Brussel, 27/06/1929 met
Eyben Jean Alfred Marie
° Sint-Joost-Ten-Node, 19/07/1888 (akte 402)
zoon van Jean Eugéne Marie en Dugniolle Ernestine Sophie Felicie
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III.3 Dansaert Maria Hendrica Clotildis Georgina
° Dilbeek, 08/11/1905 (akte 64)
+ Ukkel, 16/10/1975 (rouwbericht)
x Brussel, 1932 met
Hans Etienne Adelson Martial Léopold Ghislaine
° Brussel, 02/11/1896 (akte 3905)
+ Oostende, 29/04/1952
zoon van Joseph Martial Marie Victor en Dujardin Madeleine Marguerite Marie

Graf Familie Dansaert (begraafplaats Sint-Ulriks-Kapelle)

Bronnen:
– Gezinsreconstructies Sint-Ulriks-Kapelle, Léon Verheylewegen (FV regio Dilbeek vzw)
– Indexen geboorten, huwelijken en overlijden van Groot-Bijgaarden, Jos Segers (FV regio 
Dilbeek vzw)
– Rijksarchief, Zoeken naar personen
– Familysearch, akten Burgerlijke Stand en Parochieregisters
– Alexandre Hoffman (Geneanet)
– Collectie rouwbrieven en bidprentjes FV regio Dilbeek vzw

Samengesteld door Gilbert Buyst
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NAOORLOGSE VLUCHTELINGEN OPGELIJST

WOMENEXILE-project: al 40.000 namen van naoorlogse vluchtelingen opgelijst

Acht maanden geleden ging het WOMENEXILE-project van start (Gendering Political Exile:
Women’s political migrations to Belgium, 1918-1958). Ondertussen werd de databank al met 
zo’n 40.000 namen van naoorlogse vluchtelingen gespijsd. En meer goed nieuws: binnenkort 
zal iedereen die het wil deze databank online kunnen raadplegen.
Eind maart 2022 werden het onderzoek, de gebruikte archiefbronnen uit het Algemeen 
Rijksarchief en de voorlopige resultaten op twee fronten voorgesteld: tijdens de studiedag 
’Vreemdelingenzaken’ (24 maart 2022) in het CegeSoma en tijdens de International 
Database Conference 2022: Digitization and Databases of World War II Victims (29 maart 
2022) in Kazerne Dossin. Hoog tijd dus voor een breder verspreide update over het project!

In aantocht: de vluchtelingendatabank
Uit praktische overwegingen begon projectmedewerker Aline Thomas met het in kaart 
brengen van de vluchtelingen die na het einde van de Tweede Wereldoorlog België 
binnenkwamen, en niet met het eerste jaar van de onderzoeksperiode (1918). Waarom deze 
keuze? Het Algemeen Rijksarchief bewaart een onderbelichte reeks van tienduizenden 
individuele vluchtelingendossiers afkomstig van drie elkaar opvolgende 
vluchtelingenorganisaties: de IGCR (1938-1947), IRO (1947-1951) en de Belgische UNHCR-
vertegenwoordiging (°1952). Het was eerst en vooral zaak een adequate databank aan te 
maken, voor de periode 1945-1958, op basis van de vluchtelingenregisters die de net 
genoemde instanties nalieten. Niet alleen was het hoog tijd dat deze bron – een toegang tot de 
corresponderende vluchtelingendossiers – voor geïnteresseerde onderzoekers ontsloten werd. 
Zonder een overzichtelijk gegevensbestand zou het natuurlijk maar een hachelijke 
onderneming zijn om, in het kader van het project, ‘geschikte’ vrouwen te zoeken – laat staan 
te vinden. Dat terwijl de vluchtelingen die tijdens het interbellum het Belgische grondgebied 
betraden al beter gedocumenteerd zijn, onder meer via de nansenpaspoorten. Voldoende 
argumenten dus die onze niet-chronologische aanpak rechtvaardigen.

De teller van het aantal ingegeven records staat momenteel op 40.000. Daarmee zitten we in 
februari 1953. Om het tot 1958 te trekken, gaan we door tot dossiernummer 60.000 bereikt is. 
Vrouwen maken – zoals verwacht – de minderheid uit van de vluchtelingenpopulatie. Achter 
iets minder dan 20% van alle namen in de voorlopige databank schuilt een vrouw. Dit cijfer 
geeft echter een vertekend beeld. Vaak is het zo dat enkel de naam van het mannelijke 
gezinshoofd in het vluchtelingenregister genoteerd werd, terwijl de echtgenote nochtans wél 
met hem meereisde én er documenten over haar erkenningsaanvraag in het 
gemeenschappelijke dossier zitten. Ook als vluchteling bleven vrouwen dus vaker onder de 
radar of in de schaduw van hun mannelijke evenknie. 

Uitdagingen in de zoektocht naar vrouwelijke politieke vluchtelingen
Ter opfrissing: één van de uitgangspunten van het project bestaat erin om uit die uitgestrekte 
poel van vluchtelingen en vreemdelingen enkele honderden vrouwen te vissen die én politiek 
actief én (erkend) vluchteling waren. Geen evidente klus, gezien de omvang van het 
vluchtelingenbestand. Alle dossiers van vrouwelijke aanvragers raadplegen, zou ongelofelijk 
veel tijd vergen. Willekeurige steekproeven leverden slechts een beperkt resultaat op. Dus 
moest de zoektocht naar gevluchte militantes stevig uitgebreid worden.
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Lees meer op https://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-
nieuwsberichten&a=2022-05-18-womenexile-project-al-40.000-namen-van-naoorlogse-
vluchtelingen-opgelijst

Bron: Rijksarchief, Nieuwsberichten, 18/05/2022

STATIONSCHEF TE VLAAMSCH HOOFD 

Sint-Anneke? Mijn grootvader Clément Adolphe Louis Smeyers (Leopoldsburg, 1872 – 
Oostende, 1936) is stationschef geweest te “Vlaamsch Hoofd” of “Tête de Flandre, spoorlijn 
59, van 26 mei 1914 tot 29 april 1920 (woonplaats: Zwijndrecht, Digue Escaut/Sint-
Annakaai, 17).

In het proces-verbaal van aanstelling van de nieuwe stationschef in 1914 werd aangestipt dat 
hij ook belast is met la surveillance de la marche du service à la halte de Zwijndrecht. 
Hetzelfde document wijst op een bijzondere moeilijkheid bij hoogtij: Situation créée dans la 
station de Tete-de-Flandre, par des marées hautes, extraordinaires et mesures à prendre pour y 
remédier, telles que l’utilisation de passerelles mobiles, destinées à l’embarquement et au 
débarquement des voyageurs ainsi que la mise en place de barrages aux coupures faites dans 
la digue de mer, pour le passage des voies. 
Bijkomende opdracht: Surveillance des chargement et déchargement des marchandises aux 
alleges et aux bateaux de passage. Tenir la main à ce que les operations se fassent 
régulièrement.
 
De oorlog heeft de uitvoering van deze opdracht bijzonder bemoeilijkt. De frontlijn van 5 
september 1914 liep nog bezuiden Antwerpen, dat nog niet ingenomen was. Maar volgens de 
frontlijn van 29 december 1914 waren ook Antwerpen en de linkeroever door de Duitsers 
bezet. Sint-Anneke werd weinig gebombardeerd.
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In ons archief bevindt zich een door ons volgend moeilijk te ontcijferen document d.d. 11 
november 1918 (wellicht van belang bij de wapenstilstand?), met vraag of iemand dat kan 
ontcijferen:

Grootvader heeft zich blijkbaar goed zijn opdracht uitgevoerd, want werd na Vlaams-Hoofd 
gepromoveerd tot stationschef 2de klas in Zottegem.
In zijn archief vinden we volgende afscheidsrede die werd gehouden in augustus 1920:

Mijnheer de Statieoverste,
Wij nemen de eerbiedige vrijheid U met onze hartelijkste gelukwenschen ter gelegenheid 
Uwer bevordering, U ook onze wenschen aan te bieden van voorspoed, geluk, volkomen 
gezondheid en grooten vooruitgang. Aan U zullen wij eenen waren werkvader gemissen, die 
ons allen steeds rondborstig behandeld hebt en die gedurende die 50 oorlogsmaanden voor 
ons als een moedige en standvastige raadgever zijt opgetreden.
Ja, heer Statieoverste, dank aan Uwen wijzen raad, hebben wij in die droeve tijden dikwijls de
grootste bekommernissen zien verdwijnen, en door uw voorbeeld van echte vaderlandsliefde 
hebt Gij ons moed tot volharding ingeboezemd. Gij hebt U geen moeite noch last ontzien om 
ons met raad en daad bij te staan en, om ons maandelijks een voorschot van ons dagloon te 
doen geworden hebt Gij U zelf aan de grootste gevaren blootgesteld. Gij hebt voor ons 
gestreden ten allen tijde, en steeds vonden wij U bereid ons alle inlichtingen te verschaffen.
Daarom bedanken wij U, heer Statieoverste, uit ganscher harte en smeken den Heer, dat Hij U
onder zijne bescherming neme, aan U en gansch Uw huisgezin een lang en voorspoedig leven 
schenke en al uwe verlangens verhoore.
Onze beste wenschen en de uitdrukking van onze oprechte toegenegenheid en hoogachting 
vergezellen U en Uwe nieuwe bediening.
(met de handtekening van 2 onderstatie-oversten, de halte-overste van Zwijndrecht, 3 
aangestelden, 1 tijdelijk bediende, 1 ordeklerk op de proef, meerdere laders, rijtuigpoetsers, 
lampenisten, wisselwachters, bareelwachters, berichtbestellers, ladingmeesters, 
rangeermeesters, rangeerders en een waker.)
 

Als dank en eerbetoon werd hem een beeld van het Heilig Hart van Maria aangeboden.

Voor meer informatie over Sint-Anneke (en ook het station), zie: LAUWERS, Frans, Oud 
Sint-Anneke herleeft: een historische wandeling op de linker Scheldeoever met aan de 
overzijde de Antwerpse rede, Deurne, Orteliusfonds – Uitgeverij MIM, 1983, 163p, geïll.

Aimé Smeyers

Noot van de redactie:
Dit artikel kregen we toegezonden als reactie op het artikel “Vlaams Hoofd in Zwijndrecht” 
verschenen in onze vorige nieuwsbrief van mei 2022.
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GENEALOGIE FAMILIE VAN DER BURCH

Ingezonden door Pieter Donche
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SCHENKINGEN

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

Boeken/tijdschriften/documenten

Bidprentjes/rouwbrieven
Boeynaems Cyriel (Liedekerke)

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
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