
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 17 nummer 9 september 2022

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.

Hélène Dutrieu (1877-1961) (Foto: Wikipedia)
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DOCUMENTATIECENTRUM

Omwille van de werkzaamheden voor de herinrichting en de integratie van ons archief in de 
bibliotheek “De Wolfsput” is ons documentatiecentrum voor onbepaalde tijd gesloten. 
Opzoekingen zijn dus niet mogelijk.
Digitale kopieën van bidprentjes en rouwbrieven uit onze collectie blijven steeds verkrijgbaar.
Consulteer de alfabetische lijst op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/doodsbrieven.html

Momenteel bevat onze gescande collectie meer dan 128.000 rouwbrieven en 175.000 
bidprentjes.

ACTIVITEITEN

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

Woensdag 14 september 2022 om 20.00 uur brengt Claude Gekiere zijn lezing “Poorters 
en buitenpoorters in de Nederlanden”
Poorter en buitenpoorter zijn een in de Nederlanden voorkomende historische benaming voor 
bevoorrechte burgers. Na de Franse invasie verdwenen de voorrechten bij de afschaffing van 
het ancien régime in 1794-1795. Komen aan bod: formaliteiten tot het bekomen van het 
poorterschap (eisen, poorterseed, poortersgeld, borgstelling, poortersbrief); voordelen 
verbonden aan het poorterschap (op rechterlijk, economisch, fiscaal en militair gebied, 
beroep, functie, politiek, bij overlijden). Registratie van poorters, verplichtingen opgelegd aan
poorters (vestiging, issuwerecht) en verlies van het poorterschap komen eveneens ter sprake. 
Als slot volgen een voorstelling en een bespreking van een poortersbrief (oud schrift) van in 
het jaar 1703 met transcriptie in een voor ons leesbare vorm. (Iedere aanwezige ontvangt een 
kopij van deze poortersbrief). Voorstelling met PowerPoint-presentatie.
Locatie: Club 1, cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 32 te 1700 Dilbeek
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 12 oktober 2022 om 20.00 uur ontvangen we historicus Pieter De Reu, 
archivaris Rijksarchief Brussel en medewerker aan UGent en VUBrussel met zijn lezing “De 
erfenis van overgrootvader. Vind ik die terug?”.

Locatie: Club 1, cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 32 te 1700 Dilbeek
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Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 9 november 2022 om 20.00 uur – Ledenvergadering
Thema nog te bepalen.
Locatie: Club 1, cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 32 te 1700 Dilbeek
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 14 december 2022 om 20.00 uur komt Harald Deceuleer, archivaris Rijksarchief
Brussel, en brengt ons zijn lezing “De Brusselse gevangenissen: geschiedenis en archief”.
De gevangenissen in Brussel kennen een lange en bewogen geschiedenis. Archiefbronnen 
over de gevangenissen in Brussel gaan zeker terug tot de 16de eeuw, maar de manier waarop 
gevangenissen functioneerden doorheen de tijd is sterk veranderd, vooral vanaf de 19de eeuw.
Archivaris Harald Deceulaer  schetst de geschiedenis van de Brusselse gevangenissen en 
vertelt ook welke archieven bewaard zijn, wat er in te vinden is, en waar we ze kunnen 
raadplegen. Hij zal ook praktische tips geven over hoe je gegevens kan vinden over personen 
die werden opgesloten in de Brusselse gevangenissen. Steekkaarten, rollen, of 
'antropologische dossiers': na deze lezing kennen ze geen geheimen meer! 
In samenwerking met Andreas Masiuskring uit Lennik.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat  20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle 
(Dilbeek)
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

RIJKSARCHIEF – BELANGRIJK BERICHT

 BELANGRIJK BERICHT VOOR DE RAADPLEGING VAN DE GENEALOGISCHE 
BRONNEN

In het kader van de lancering van de genealogische website (in het najaar van 2022) zullen 
bepaalde gedigitaliseerde parochieregisters of registers van de burgerlijke stand tijdelijk niet 
beschikbaar zijn. We danken u voor uw begrip en excuseren ons bij voorbaat voor dit 
ongemak!

Daarnaast willen we alvast aankondigen dat zes maanden na de lancering van deze nieuwe 
website de huidige inventarissen in de zoekrobot (geordend per provincie en gemeente) 
offline zullen gehaald worden. De gedigitaliseerde registers zullen dan nog enkel via de 
nieuwe genealogische website geconsulteerd kunnen worden. Concreet betekent dit dat de 
huidige URL’s zullen verdwijnen. Indien u een link naar deze registers heeft gelegd (in een 
stamboom of op een website) zal deze dus, na de lancering van de nieuwe website, aangepast 
moeten worden.

Bron: Rijksarchief in België

DUTRIEU HELENE

Wielrenster, pilote en stuntvrouw Hélène Dutrieu krijgt eigen straatnaam in Brussel.
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Hélène Dutrieu (1877-1961), de eerste vrouwelijke piloot en wereldkampioene wielrennen, 
krijgt haar eigen straatnaam. De stad Brussel doopt de vernieuwde fiets- en 
voetgangersverbinding tussen de Groendreef en de Helihavenlaan om tot Hélène Dutreustraat.
Hélène Dutrieu, geboren in Doornik, was een Belgische wielrenster, stuntvrouw en pilote, 
maar is bij het brede publiek niet bekend.
Buiten duizenden krantenartikels die over haar verschenen bestond er geen enkel naslagwerk.
Nochtans is haar levensloop enorm boeiend. In 1893, ze is dan 16 jaar, rijdt ze haar eerste 
wielerwedstrijd in Oostkamp. In 1896 wordt ze dan de allereerste vrouwelijke 
wereldkampioene in het wielrennen. Daarna zal ze ook nog actrice, kunstenares, stuntvrouw 
en pilote worden.

In 1910 behaalt ze als eerste Belgische en tweede vrouw ter wereld haar vliegbrevet. Ze reist 
de wereld rond en wint verschillende vliegwedstrijden. In de Eerste Wereldoorlog doet ze dan 
dienst als luchtwacht en beschermt ze Parijs vanuit de lucht tegen Duitse aanvallen.
Op 9 januari 1913 kreeg ze van de Franse regering de onderscheiding Ridder in het Legioen 
van Eer. In België wordt ze in 1958 door de regering benoemd tot Officier in de Orde van 
Leopold.

Hélène Dutrieu in haar vliegtuig omstreeks 1911 (Foto: Wikipedia)

Dutrieu was een vrijgevochten vrouw die aantoonde dat je het in die tijd ook als vrouw kon 
maken. Op het eerste gezicht leek het een frêle en kwetsbare jongedame, maar ze was 
absoluut niet op haar mond gevallen.
Ze heeft het grootste gedeelte van haar leven in Frankrijk gewoond, maar bleef zich altijd op 
en top Belgische voelen. 
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Biograaf Gunter Segers schreef over haar een boek “Helene Dutrieu, De vrouw die door de 
Olympia vloog”. Het is verkrijgbaar in alle boekhandels en online.

Bron: Het volledige artikel verscheen in “Het Nieuwsblad” van 2 juli 2022

Gilbert Buyst

KWARTIERSTAAT DUTRIEU HELENE

Kwartierstaat van Hélène Dutrieu
Wielrenster, pilote en stuntvrouw
(° Doornik, 10/07/1877 – + Parijs, 26/06/1961)

1. Dutrieu Hélène Marguerite Marie,
° Doornik, 10/07/1877 (akte 481)
+ Parijs, 26/06/1961 (akte 847)
dochter van Florent Désiré (zie 2) en Van Tieghem Maria Clothildis (zie 3)
x Parijs, 29/06/1922 (akte 706) met *
Mortier Pierre Maurice (1882-1947), kolonel, journalist, letterkundige en Frans par
lementslid.

* Bij haar huwelijk woont Hélène in Parijs, 4 bis rue Jean Daudin

Geboorteakte Dutrieu Hélène Marguerite Marie

Generatie 2 – Ouders

2. Dutrieu Florent Désiré
° Spiere-Helkijn (Espierres), 08/09/1848 (huwelijksakte)
+ 
zoon van Louis (zie 4) en Cocu Augustine (zie 5)
x Avelgem, 21/08/1872 (akte 130) met

3. Van Tieghem Maria Clothildis
° Tiegem, 01/04/1855 (huwelijksakte)
+ 
dochter van Modestus (zie 6) en Ghevaert Maria Mathilde (zie 7)
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Generatie 3 – Grootouders

4. Dutrieu Louis Joseph, bakker
° Spiere-Helkijn, 15/04/1798 (huwelijksakte)
+ Spiere-Helkijn, 08/05/1866 (akte 29)
zoon van Jean Baptiste (zie 8) en Bayart Elisabeth (zie 9)
x Spiere-Helkijn, 18/11/1847 (akte 63) met 

5. Cocu Augustine, handelaarster (vendeuse)
° Spiere-Helkijn, 11/06/1812 (huwelijksakte)
+ Spiere-Helkijn, 30/12/1881 (akte 52)
dochter van Antoine (zie 10) en Vroman Rosalie (zie 11)

6. Van Tieghem Modestus
° Avelgem, 09/02/1829 (huwelijksakte)
+ Avelgem, 30/12/1859 (akte 240)
zoon van Joseph Léopold (zie 12) en Ballekens Angele (zie 13)
x Tiegem, 15/06/1854 (akte 40) met

7. Ghevaert Maria Mathilde, winkelierster, landbouwster *
° Tiegem, 03/06/1828 (akte 88)
+ 
dochter van Josephus (zie 14) en Depraetere Regina (zie 15)

* Huwde een tweede maal in Avelgem, 04/11/1863 met Moreau Bruno Aloysius

Generatie 4 – Overgrootouders

8. Dutrieu Jean Baptiste, 
° Spiere-Helkijn, 1765 (77 jaar bij overlijden)
+ Spiere-Helkijn, 16/01/1842 (akte 3)
zoon van Nicolas en Renard Agnès Claire Francoise
x Saint-Léger (Henegouwen), 22/05/1792 met 

9. Bayart Elisabeth, 
° Saint-Léger, 1766 (79 jaar bij overlijden)
+ Spiere-Helkijn, 08/07/1845 (akte 45)
dochter van Jean Baptiste en Corne Marie Anne

10. Cocu Antoine, ijzerhandelaar, maréchal
° Estaimbourg (Henegouwen), 16/01/1779
+ Spiere-Helkijn, 21/09/1861 (akte 51)
zoon van Hubert Ghislain en Boussemart Marie Anne
x Spiere-Helkijn, 21/11/1804 (30 Brunaire jaar 13) met

11. Vroman Rosalie, 
° Spiere-Helkijn, 27/09/1774
+ Spiere-Helkijn, 03/11/1863 (akte 57)
dochter van Jean en Verschelde Marie Flore

12. Van Tieghem Joseph Leopold, 
° Petegem, 19/09/1791 (huwelijksakte)
+ Avelgem, 12/10/1842 (akte 309)
zoon van Jean Baptiste (burgemeester van Petegem) en Van Leynseele Isabelle Rose
x Avelgem, 10/08/1816 (akte 201) met
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13. Ballekens Angele, landbouwster
° Avelgem, 26/12/1792 (huwelijksakte)
+ Avelgem, 19/12/1862 (akte 178)
dochter van Pierre Joseph en Vanhautteghem Isabelle Claire

14. Ghevaert Josephus, landbouwer
° Tiegem, 17/01/1801 (27 nivôse jaar 9) (huwelijksakte)
+ Avelgem, 08/01/1895 (akte 4)
zoon van Ambrosius en Derijcke Anne Maria
x Tiegem, 07/03/1827 (akte 43) met 

15. Depraetere Regina, landbouwster
° Ruien, 28/11/1804 (7 frimaire jaar 13) (huwelijksakte)
+ Avelgem, 19/03/1895 (akte 33)
dochter van Alphonsus en D’Oligies Maria Angelica

Huwelijksakte van Dutrieu Hélène met Mortier (Mortjé) Pierre Maurice (Parijs, 29/09/1922)
In de marge wordt de toelating genoteerd om de naam van Mortjé te wijzigen in Mortier.

Bronnen:
– Rijksarchief, akten Burgerlijke Stand en Parochieregister
– Rijksarchief, Zoeken naar personen
– Familysearch, akten Burgerlijke Stand en Parochieregister
– Gaspard Patrick (Geneanet)

Samengesteld door Gilbert Buyst

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 17, nr. 9, september 2022 7 



SCHENKINGEN

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

Boeken/tijdschriften/documenten/  foto’s  

Bidprentjes/rouwbrieven
Lisette Herinckx (Dilbeek), Krista Coene (Dilbeek),Joske Janssens (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 DE MUYLDER te DILBEEK

Vraag 2022/09-01
In 1986 werd Gabrielle DE MUYLDER, ° Schaarbeek, 16/03/1902 en + Brussel, 24/11/1986, 
begraven te Dilbeek. Alle familiebanden en gegevens gingen verloren. Ik zoek de 
afstammelingen van fam. DE MUYLDER-VAN CAMPENHOUT; DE MUYLDER-
GHIJSENS; DE MUYLDER-SCHREVENS. Laatste adres: Bouwkunstlaan 61 te Dilbeek. 
Dank voor elke suggestie. 

Ingezonden door Jo Van Campenhout

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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