
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 17 nummer 10 oktober 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.

Louis Mettewie, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek
(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 12 oktober 2022 om 20.00 uur ontvangen we historicus Pieter De
Reu, werkzaam als historicus bij het Rijksarchief Antwerpen-Beveren 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
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 – brengt Joren Vermeersch, jurist en historicus, 
zijn lezing ‘1349, hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde’. Aan de hand 
van prikkelend eigentijds beeldmateriaal en getuigenissen van ooggetuigen zal historicus 
Joren Vermeersch het toeslaan en de impact van de Zwarte Dood in onze contreien schetsen. 
Daarbij zal hij diep ingaan op de onzekerheden in het historisch onderzoek, maar ook op de 
economische en culturele impact van de massale sterfte en de politieke reactie daarop. 
Onwillekeurig duiken daarin verschillende parallellen op met de corona-pandemie.
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem.
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.
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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.
De avond wordt afgesloten met een eindejaarsdrink!
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 BRUSSEL

Rijksarchief Brussel (Vorst) opnieuw drie dagen per week open

Vanaf 1 oktober is de leeszaal van het Rijksarchief Brussel (Vorst) open op dinsdag, woensdag
en donderdag. Het is niet langer verplicht om een afspraak te maken, maar documenten min. 
24 uur op voorhand reserveren per e-mail blijft sterk aangeraden.

Bron: Rijksarchief, Nieuwsbericht, 23/09/2022

LOUIS METTEWIE

Tentoonstelling: Louis Mettewie, veel meer dan een Brusselse laan

Louis Mettewie? Dat is toch de naam van die drukke Brusselse laan? Ja, maar het is ook de 
naam van een bekende liberale burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek? Christoph De 
Spiegeleer, verantwoordelijke onderzoek in Liberas, coördineerde de Nederlandse vertaling 
van een studiebundel over Louis Mettewie onder redactie van Anne Morelli (ULB). In de 
volgende nieuwsbrief leest u meer over de boekvoorstelling, maar bij het boek hoort ook een 
expo. Liberas brengt een aangepaste versie van de tentoonstelling die afgelopen zomer te zien 
was in het Molenbeekse park Karreveld. Deze expo toont niet enkel de politicus, maar ook de 
mens én de bedrijfsleider Mettewie, die met het merk Belgica naam maakte als fiets- en 
automobielfabrikant.

Van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 25 november 2022 – Blauwe Zaal Liberas.
Gratis te bezoeken tijdens de kantooruren.

Bron: Liberas,Nieuwsbrief, 14 september 2022
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KWARTIERSTAAT METTEWIE LOUIS

Naar aanleiding van de aankondiging van de tentoonstelling over Louis Mettewie zijn we op 
zoek gegaan naar zijn afkomst en zijn voorouders.

Louis Mettewie (Sint-Jans-Molenbeek, 23/10/1855 – Sint-Pieters-Woluwe, 17/11/1842), 
Belgisch liberaal politicus en burgemeester.

Ondernemer
Louis Mettewie was ambtenaar bij het Ministerie van Oorlog, maar werd in disponibiliteit 
gesteld toen hij militeerde voor het algemeen stemrecht. Hij ging werken voor een 
aannemersbedrijf, werd fabrikant van drukmateriaal, fietsenfabrikant en autofabrikant. In 
1897 ontwierp hij een militaire plooifiets, de Belgica, die het Belgische leger na een 
internationale wedstrijd aanschaft.

Politieke carrière
Louis Mettewie werd op 24 januari 1899 gemeenteraadslid en schepen van financiën van Sint-
Jans-Molenbeek tot december 1906. De laatste maanden van dat jaar cumuleert hij het 
schepenambt van financiën met dat van openbaar onderwijs en schone kunsten. Van deze 
laatste blijft hij schepen tot 7 februari 1912. Als schepen van onderwijs bewees hij grote 
diensten aan scholen en Vlaamse toneelkringen. Na 1912 werd hij opnieuw schepen van 
financiën en op 20 augustus 1914 verving hij de zieke burgemeester Hanssens en toen deze 
overleed op 17 oktober nam hij de taak op zich van dienstdoend burgemeester.

Oorlogsburgemeester
Mettewie weigerde om tijdens de bezetting officieel benoemd te worden tot burgemeester en 
verzette zich halsstarrig tegen elke administratieve scheiding van het land die de Duitse 
bezetter wilde opleggen. Mettewie was de eerste burgemeester van Brussel die op 22 
november 1918 koning Albert plechtig ontving toen die aan het hoofd van het Belgische leger
zijn Blijde Intrede maakte op de Gentsesteenweg.
Op 27 januari 1919 werd hij officieel bekrachtigd als burgemeester. Hij was toen al 63 jaar 
oud. Na een wisselmeerderheid van katholieken en socialisten nam Mettewie ontslag als 
burgemeester op 20 december 1938 en verliet hij ook de gemeenteraad waarmee een einde 
kwam aan een politieke carrière van bijna 40 jaar.
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Vrijmetselaar
Mettewie werd in 1882 lid van de vrijmetselaarsloge Les Amis Philanthropes en werd er 
erelid in 1935. 

Kwartierstaat van Mettewie Louis

1. Mettewie Louis
° Sint-Jans-Molenbeek, 23/10/1855 (akte 509)
+ Sint-Pieters-Woluwe, 17/11/1942
zoon van Jean François (zie 2) en Appelmans Béatrice (zie 3)
x Brussel, 07/04/1880 (akte 391) met 
Ficher Celinie Albertine
° Brussel, 02/01/1856 (akte 61 )
+ 1938
dochter van François Auguste en Lance Jeanne Catherine

Uit dit huwelijk:
– Georges Emile Louis, ° Brussel, 05/10/1884, x Narcisse Jeanne Andrée
– Hortense Henriette Augustine, ° Brussel, 09/10/1883, x Du Bois Armand Jacques 

Geboorteakte Mettewie Louis

Generatie 2 – ouders
2. Mettewie Jean François, industrieel

° Brussel, 15/01/1821 (akte 132)
+ Brussel, 24/08/1898 (akte 2824)
zoon van Guillaume (zie 4) en Meuris Marie Anne (zie 5)
x Sint-Jans-Molenbeek, 20/08/1846 (akte 62) met *
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3. Appelmans Béatrice
° Denderwindeke, 01/10/1818 (akte 60)
+ na 1899 
dochter van Egide (zie 6) en De Clercq Benoîte (zie 7)

* bij dit huwelijk werden 3 kinderen gewettigd
François Appelmans, ° Brussel, 23/01/1841
Jean Baptiste Appelmans, ° Sint-Jans-Molenbeek, 01/01/1844
Joseph Alphonse Appelmans, ° Sint-Jans-Molenbeek, 09/08/1845

Uit dit huwelijk:
– Francois, ° Brussel, 23/01/1841, x Van Bockxlaer Eugénie
– Jean Baptiste, ° Sint-Jans-Molenbeek, 01/01/1844, x Marcus Marie Pauline
– Joseph Alphonse, ° Sint-Jans-Molenbeek, 09/08/1845, x De Brie Mélanie
– Guillaume, ° Sint-Jans-Molenbeek, 02/08/1848, x Adriaens Françoise
– Pierre, ° Sint-Jans-Molenbeek, 07/12/1849, x Cammaerts Philippine
– Sophie, ° Brussel, 11/01/1852, x Dupont François Paul Joseph
– Marie Hortense, ° Sint-Jans-Molenbeek, 27/09/1854, x Walckiers Oscar Justin Jo-

seph
– Louis, ° Brussel, 23/10/1855 - zie 1
– François Victor, ° Sint-Jans-Molenbeek, 04/10/1857 x Mirjolet Catherine
– Marie, ° Brussel, 15/12/1859, x Ficher Louis Augustin Justin

Generatie 3 – grootouders
4. Mettewie Guillaume, bakker

° Etterbeek, 15/06/1770 (huwelijksakte)
+ Brussel, 23/01/1855 (akte 375)
zoon van Jean (zie 8) en Coenraedts Marie (zie 9)
x2 Brussel, 22/11/1820 (akte 693) met *

5. Meuris Marie Anne
° Schaarbeek, 02/10/1779 (huwelijksakte)
+ Brussel, 09/04/1857 (akte 1290)
dochter van Pierre (zie 10) en De Godt Anne Marie (zie 11)

* voor beiden een tweede huwelijk
Guillaume was weduwnaar van Ryckaert Agnes (+ Brussel, 19/01/1819)
Marie Anne was weduwe van Meuris Pierre François ( + Brussel, 19/06/1816)

6. Appelmans Egide, landbouwer
° Denderwindeke, 05/10/1783 (huwelijksakte)
+ Ukkel, 18/05/1855 (akte 103)
zoon van Joseph (zie 12) en Van Snick Catharina (zie 13)
x Zarlardinge, 02/03/1811 (akte 2) met

7. De Clercq Benoîte (Benedicta), landbouwster
° Zarlardinge, 02/07/1792 (huwelijksakte)
+ Ukkel, na 1855
dochter van Benoit (zie 14) en Noë Joanna Catharina (zie 15)

Generatie 4 – overgroootouders
8. Mettewie Jean

°
+ voor 1798
x Etterbeek, 02/02/1758 (klapper PR + akte) met
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9. Coenraedts Marie
° 
+ Etterbeek, 17/11/1776 (PR klapper + Akte)

10. Meuris Pierre
° Brussel, 
+ Brussel, 17/02/1794 (klapper BS blad 378)
x Elsene, 07/01/1775 (PR blad 430) met

11. De Godt Anne Marie
° Anderlecht, 14/01/1742 (PR akte blad 71)
+ Brussel, 25/04/1825 (akte 1189)
dochter van  Adrien en Abbeloos Anne

Huwelijksakte Pierre Meuris en Maria De Godt

12. Appelmans Joseph, landbouwer
° Denderwindeke, 28/10/1752 (PR blad 310)
+ Denderwindeke, 15/07/1809 (akte 40)
zoon van Gillis en Thienpont Catharina
x Denderwindeke, 11/05/1780 (PR klapper blad 166) met

13. Van Snick Catharina
° Denderwindeke, 30/01/1752 (PR blad 309)
+ Denderwindeke, 14/04/1808 (huwelijksakte zoon)
dochter van Petrus en De Pas Theresia

14. De Clercq Benedictus (Benoit)
° Oosterzele, 08/07/1740 (PR akte blad 61)
+ Zarlardinge, 26/06/1812 (akte blad 12)
zoon van Gillis en De Mey Joanna
x Voorde, 30/09/1766 (PR klapper blad 120) met

15. Noë (Noye) Joanna Catharina
° Voorde, 08/01/1751 (PR blad 146)
+ Zarlardinge, 22/12/1816 (akte)
dochter van Joannes en De Lantsheere Adriana

Bronnen:
– Rijksarchief, zoeken naar personen
– Rijksarchief, akten Burgerlijke Stand
– Familysearch, akten Burgerlijke Stand en parochieregisters
– Wikipedia

Samengesteld door 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/  foto’s  
Roger Puttaert (Lembeke-Kaprijke)

VRAAG EN ANTWOORD

Antwoorden en nieuwe vragen altijd sturen naar volgend mailadres:
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Uw antwoord wordt dan overgemaakt aan de vraagsteller en gepubliceerd in de eerstvolgende 
nieuwsbrief.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be

Voorzitter: Alfons Depester                                                         Volg ons op
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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