
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 18 nummer 2 februari 2023

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.

Mandement de Jean sans Peur au bailli de Bergues
(Onderzoekproject Pardons)

Werkten mee aan dit nummer:

Jan Erkelbout

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Het is zover! Op zaterdag 28 januari 2023 werd onder ruime belangstelling de nieuwe 
leeshoek van de bibliotheek De Wolfsput en de daarin geïntegreerde werkplek voor 
Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek officieel geopend door Harry De Win, schepen van 
Vrije Tijd.
Onze bibliothecarissen en medewerkers gaan nu aan de slag om het, voorlopig opgeborgen, 
archief weer een definitieve plaats te geven in het nieuwe rolarchief.
Wij hopen hiermee eind februari klaar te zijn zodat vanaf dan consultaties weer mogelijk 
worden. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de volledige informatica te 
vernieuwen. Dus nog even geduld! 
We voorzien alleszins een officiële inhuldiging van ons vernieuwd documentatiecentrum op 
zaterdag 6 mei 2023.

(Foto © Jean-Paul Van den Abeele)
Gilbert Buyst
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DOCUMENTATIECENTRUM

De werkzaamheden zijn achter de rug. Nu nog alles terug op zijn plaats krijgen en dan kunnen
we ons documentatiecentrum na 3 jaar weer helemaal openstellen voor het publiek en kunnen 
er opzoekingen gebeuren.
Maar zoals in het voorwoord reeds gezegd, nog even geduld!
Hieronder alvast no wat sfeerbeelden van de opening.

Digitale kopieën van bidprentjes en rouwbrieven uit onze collectie blijven intussen 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 135.000 rouwbrieven en 188.000 
bidprentjes. En wekelijks wordt de collectie nog aangevuld.

(Fotos © Jean-Paul Van den Abeele)
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ACTIVITEITEN

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

Woensdag 8 februari 2023 om 20.00 uur brengt  dr. Gert GIELIS, projectmedewerker
Algemeen Rijksarchief, een lezing met als thema 

“ Pardonbrieven als bron van familiegeschiedenis “.
Wie in het ancien régime voor een ernstig misdrijf werd vervolgd, een zware straf had gekre-

gen of riskeerde, kon daarvoor gratie vragen aan de vorst. Het Belgische Rijksarchief be-
waart duizenden zulke gratiebrieven uit de 15e tot de 18e eeuw. Het zijn fantastische bronnen,

want in de verleende gratiebrief staat het relaas van het misdrijf – doodslag, fraude, scha-
king, een religieuze overtreding, ambtsmisbruik, … – vaak tot in de details opgetekend. De
levendige verhalen over conflicten, geweld en ontwrichting van het dagelijkse leven bieden
een unieke blik op alledaagse lokale geschiedenis. Deze verhalen zijn van belang voor ver-

schillende historische disciplines, niet in het minst voor lokale historici en genealogen. 
Maar hoe werd het relaas over het misdrijf verteld en wat is de waarde van deze verhalen?

Wat kunnen genealogen en familiehistorici ermee? Waar kunnen we deze bronnen vinden en
hoe worden ze ontsloten? Op deze vragen geeft dr. Gert Gielis, projectmedewerker bij het

Rijksarchief, een antwoord. Hij licht daarbij ook het ‘PARDONS-project’ toe, dat de reeksen
genadebrieven ontsluit via digitalisering, metadatering en transcriptie.

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.

 Inschrijven verplicht!

Woensdag 8 maart 2023 om 20.00 uur brengt Clauder Gekiere een lezing met als thema 
“Parochieregisters – véél meer dan alleen maar akten”.
Parochieregisters zijn de belangrijkste databanken van de vorige eeuwen. De grote 
gebeurtenissen in en mensenleven (doop, huwelijk en begrafenis) tijdens het ancien regime 
werden er ingeschreven. Dat is de regel die elke genealoog wordt voorgeschoteld.
Maar er is meer: bij deze voordracht wordt dieper ingegaan over het hoe en waarom: het 
Concilie van Trente, de burgerlijke en de kerkelijke verwantschappen, de dispensaties, de 
communicantenlijsten, de cijfers, status animarum, visitieverslagen zijn enkele onderwerpen 
die aan bod komen. Een uitstapje naar gelijkwaardige bronnen uit het ancien regime brengt 
ons naar het muntstelsel en de handmerken.
Aandacht wordt ook besteed aan de klasse en de prijzen van een begafenisdienst van destijds. 
Tot slot worden een paar bewerkte statistieken getoond die betrekking hebben op de drie 
voornoemde levensgebeurtenissen.
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. Inschrijven verplicht!
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Zaterdag 18 maart 2023 van 10.00 tot 18.00 uur heeft het 56ste Nationaal Congres 
Familiekunde Vlaanderen plaats.
Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen vzw, het Heraldisch College vzw en FV 
afdeling Brugge.
Locatie: Sint Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te 8200 Brugge (vlakbij station)
Meer informatie en het volledige programma op www.familiekunde-vlaanderen.be
Inschrijven kan tot 28 februari 2023 online via www.familiekunde-vlaanderen.be
FV regio Dilbeek vzw zal met een stand aanwezig zijn.

Woensdag 12 april 2023 om 19.30 uur brengt Maite De Beukeleer een lezing met als thema
"Het belang van het fonds Saint Jean-François REGIS voor de genealogie".
100.000 Dossiers rond kerkelijke en burgerlijke huwelijken, afgesloten in Brussel en 
omgeving uit de periode 1867-1912. Een droom voor een genealoog? 
Neen, een fonds dat zich bevindt in het archief van FV Nationaal in Merksem.
De Brusselse Société charitable de Saint Jean-Francois Régis hielp ongehuwde en arme 
koppels financieel en administratief om te huwen en om hun onwettige kinderen te 
legitimeren. Dit alles vanuit een religieus oogmerk.
De dossiers die hierbij van de koppels werden opgesteld bevatten heel wat familiale gegevens 
en documenten. In een aantal gevallen is er zelfs informatie van de periode na het huwelijk in 
te vinden. 
Belangrijk is dat het fonds informatie geeft over dat deel van de bevolking, dat relatief gezien 
minder informatie over zichzelf achtergelaten heeft in de andere bronnen.
Maite De Beukeleer geeft ons meer informatie over de ontstaansgeschiedenis, de ontsluiting 
en het gebruik van het fonds; dit alles binnen de context van het huwelijk en het gezinsleven 
in de negentiende eeuw.
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. Inschrijven verplicht!

Zaterdag 17 juni 2023 nodigen wij u uit voor onze 27e Praat- Kaas- en Wijnavond
Vanaf 18 uur bieden wij u een uitgebreid kaas- en vleesbuffet aan met zelfbediening
Locatie: Zaal Solleveld te Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)
Houd deze datum alvast vrij in uw agenda!

NIEUWE GENEALOGISCHE WEBSITE

Ontdek onze nieuwe genealogische website!

Goed nieuws voor doorwinterde genealogen en al wie op zoek wil gaan naar sporen van zijn 
of haar voorouders: de nieuwe website met de genealogische bronnen van het Rijksarchief 
staat online! De zoekrobot bevat ruim 38,6 miljoen geboorte-, doop-, huwelijks- en 
overlijdens- en begrafenisakten evenals de tienjarige tafels voor heel België. Alle bronnen 
zijn gratis raadpleegbaar. We hopen dat deze langverwachte lancering alle verwachtingen 
inlost!

Met dit nieuw genealogieportaal wil het Rijksarchief in de eerste plaats het genealogisch 
onderzoek faciliteren in 28.527 parochieregisters (tot 1796) en 36.780 registers van de 
burgerlijke stand (vanaf 1796), zowel gedigitaliseerde originelen als microfilms. Daartoe 
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werd een nieuwe interface ontwikkeld die een snellere raadpleging en een vlottere weergave 
mogelijk maakt én waarmee je akten kan downloaden. Zoals voorheen moet je ingelogd zijn 
om toegang te krijgen tot de gedigitaliseerde akten.

Wat is er nieuw? 
• Vereenvoudigde opzoekingen 
• Een nieuwe viewer 
• Gratis downloaden van de akten 
• Update van de burgerlijke stand 
• Toevoeging van ontbrekende parochieregisters 
• Permanente links

Bron: Rijksarchief, Nieuwsbericht, 17/01/2023

OP REIS MET EEN DOODSPRENTJE

Op reis met een doodsprentje:
Bij de inventarisering van geschonken doodsprentjes worden we regelmatig meegesleurd in 
een oud verhaal. Zo vinden we op het prentje van soldaat Gerard van den Neucker dat hij op

18 mei 1918 overleed te ‘Cap Ferrat’ in Frankrijk.
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Cap Ferrat slaat op Saint-Jean-Cap-
Ferrat, een mooie plaats op een schier-
eiland nabij Nice in Frankrijk.

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog 
bevond zich daar een hospitaal gespeci-
aliseerd in longziekten. Dat hospitaal 
kon zich daar vestigen in een vroegere 
eigendom van koning Leopold II, ge-
naamd ‘Les Cèdres’.

Het spreekt vanzelf dat deze patiënten 
vooral slachtoffers waren van de gas-
aanvallen aan het front. Gerard werd er 
enige maanden verzorgd maar zal er 
overlijden en begraven worden.

Vandaag nog bevindt zich daar een be-
graafplaats van bijna honderd Belgische soldaten. We konden het graf van Gerard van den 
Neucker niet terugvinden. Dus vermoeden we dat zijn stoffelijk overschot na de oorlog is 
overgekomen naar België.

Over de naam Van den neuker

Gerard was geboren in Boom. De familienaam Van den Neucker heeft daar inderdaad een 
kern, zoals ook te Haaltert. De variante Vandenneucker komt dan weer meer voor in het Pa-
jottenland. >Het woord nueker komt trouwens ban ‘noker’ wat noteboom betekende. Zo be-
staan de plaatsnamen Noker en Nokere. Vergelijk de naam met vandereycken of Vanderlin-
den.
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Andere graven van Belgiscje soldaten in Saint-ean-Cap-Ferrat

Op Geneanet staat de begraafplaats geïnventariseers en kunnen we een aantal namen terugvin-
den van deze Belgische soldaten. Het is wel duidelijk dat de Franse medewerkers niet thuis 
zijn in Vlaamse familienamen. Door de slijtage van de zerken konden vele namen niet exact 
worden weergegeven. Mits wat speurwerk konden we de lijst hierna corrigeren en vervolledi-
gen.

Uit de onmiddellijke omgeving vinden we Maurice Capploen uit Koekelberg, Charles 
Carion uit Schepdaal, Jean Leuckx uit Halle, Andre Parent uit Anderlecht en Felix 
Vandersmissen uit Sint-Pieters-Leeuw. 
Zie ook https://bel-memorial.org/names_on_memorials/display_names_on_mon.php?
MON_ID=437 

Familienaam Voornaam Geboren te
Abicht Louis Oostende
Adam Julien Vivy
Adam Prosper Nazareth
Asseler  Brugge
Baetens Jan Hombeek
Baeyens Karel Ledeberg
Basse Henri Estaimbourg
Bauvir Joseph Freux
Billemont Marius Wasmuel
Bougelet Edgard Nijvel
Brunswyck Eugene Saint-Ghislain
Cales Ernest Hemiksem
Capploen Maurice Koekelberg
Carion Charles Schepdaal
Charles Gaston Elsene
Chuffart Leon Diest
Cnudde Jozef Gent
Coene Leon Passendale
Colpaert Florimond Ninove
Cras Alfons Antwerpen
Cromheecke Guido Oedelem
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Croonen Martin Kaulille
Danhiez Jules Harveng
De Bruycker Adolf Middelburg
De Clercq Heliedor Wachtebeke
De Clippel Julien Gent
De Coster Désiré Brussel
De Geeter Hubert Nederbrakel
De Roy Cornelius Werchter
De Ruyver Desiderius Mater
De Vos Oscar Wijtschate
De Weerdt Lucien Hoogstade
Deceur Leonard Aartrijke
Deconinck Jules Wakken
Delattre Gustave Charleroi
Delporte Felix Brussel
Delva Jozef Kortrijk
Detrixhe Joseph Laken
Devroey Charles Etterbeek
D'hoore Emiel Sint-Kruis
D'hoore Kamiel Oostkamp
Doyen Jacques Fléron
Dupont Albert Ieper
Englebert Oscar Grez-Doiceau
Everaert Theofiel Zeveren
Fourneau Hubert Jehay-Bodegnée
Franck Georges Verviers
Gesquiere Julius Zonnebeke
Gilson Louis La Gleize
Gryson Leo Jabbeke
Heirbrant Robrecht Zwijnaarde
Honshoven Karel Tienen
Isselee Omer Brugge
Jacobs Emile Marcinelle
Jorion Alphonse Frasnes-lez-Buissenal
Lampe Jozef Mater
Leriche Auguste Doornik
Leuckx Jean Francois Halle
Ligot Paul Mechelen
Loncke Edmond Pervijze
Lugen Jean Luik
Luyten Adolphe Parijs
Maes Francois Deux-Acren
Malaise Emile Ciney
Marchal Charles Vyle-et-Tharoul
Matagne Anatole Trélon (Fr)
Noyon David Aiseau
Nuyens Jozef Turnhout
Opsomer Jan Aalter
Parent Andre Anderlecht
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Paridaens Emile La Louvière
Plaetevoet Livinus Koksijde
Pousseur Alexandre Evrehailles
Ramon Julius Passendale
Rottiers Gustave Wetteren
Scharre Jerome Proven
Schunt Louis  
Secember Robrecht Deerlijk
Soudan Victor Brussel
Torfs Jan Lier
Troch Raphael Wieze
Van den Bossche Desiderius Bevere
Van Lembergen Oscar Appels
Van Snick Renaat Ninove
Vandenberghe Germain Mouvaux (Fr)
Vandenheede Gustaaf Oostrozebeke
Vanderjeugd Juliaan Hooglede
Vandersmissen Felix Sint-Pieters-Leeuw
Vandevelde Daniel Sint-Joost-ten-Node
Vanpeborgh Pieter Antwerpen
Vercamer Francois Klerken
Verleye Joris Poperinge
Wauthelet Stephany Surice
Van Hoevorst Hendrik Schaarbeek
Van Houtte Julien  

Jan Erkelbout

ONDERZOEKSMOGELIJKHEDEN PRIMITIEF KADASTER

Het kadaster laat in zijn kaarten kijken: de vele onderzoeksmogelijkheden van het 
‘primitief’ kadaster

Het Rijksarchief heeft in mei 2017 een onlinecollectie kadastrale kaarten en documenten ge-
lanceerd, die in totaal zo’n 85.000 scans omvat. In dit artikel verneem je meer over het ont-
staan van het kadaster, de inhoud van de collectie en de vele onderzoeksmogelijkheden die 
deze collectie in combinatie met andere bronnen biedt. 

Download hier de pdf:

https://historiesvzw.be/wp-content/uploads/
2020/11/Bladwijzer21_primitiefkadaster.pdf

Bron: Histories, Nieuwsbrief 1, 2023
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AAN ONZE HELDEN

Toevallig kregen we onderstaande foto onder ogen.
Het leek ons een goed idee om de personen op deze foto nader te belichten en op te zoeken 
wie ze waren. Op één van hen gaan we dieper in en konden we zijn kwartierstaat opmaken.
Allen hebben hun laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats te Schepdaal.

Petrus Alfons De Greef (1894 – 1983)
Felix Cool (1894 – 1953)

Petrus Peetermans (1894 – 1919)
Jan Baptist Liefferinckx (1894 – 1939)

De Greef Petrus Alphonsus, oud-strijder 14-18,
vrijwilliger

° Schepdaal, 07/05/1894
+ Schepdaal, 14/08/1983
zoon van Simon Joannes en Tassenon Maria 
Ludovica
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Cool Felix, zie kwartierstaat verder in deze nieuwsbrief

Peetermans Petrus, soldaat, gesneuveld voor het vaderland
° Sint-Martens-Bodegem, 10/04/1894 
+ Havre (FR), 26/01/1919
zoon van Joseph en Walravens Marie Rosalie

Liefferinckx Jan Baptist, oud-strijder 14-18, vrijwilliger
° Schepdaal, 02/04/1894
+ Schepdaal, 06/06/1939
zoon van Ludovicus en Renders Maria Constantia
x Schepdaal, 19/10/1921 met
Peeters Maria Philippina
° Schepdaal, 13/10/1892
+ Schepdaal, 09/09/1947
dochter van Gaspard Joseph en De leener Joanna 
Catharina

Bronnen:
Geneanet, Begraafplaatsen en gedenkstenen
Schepdaal, Indexen geboorten, huwelijken en overlijdens, 1911-1950, FV regio Dilbeek vzw

Gilbert Buyst
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KWARTIERSTAAT COOL FELIX

Kwartierstaat van COOL Felix

1. Cool Felix, soldaat 16e Linie
° Schepdaal, 23/12/1894 (akte 52)
+ 1953
zoon van Dominicus (zie 2) en
Segers Albertina (zie 3)
x Schepdaal, 10/04/1920 (akte 8) met
De Jonghe Joanna,
° Schepdaal, 06/12/1900
+ Schepdaal, 06/09/1983 (bidprentje)
dochter van Egidius Franciscus en Arijs Catharina

Uit dit huwelijk:
– Dominicus Mauritius, ° Schepdaal, 07/03/1921 (akte 12) en + 28/01/1921 (akte 26)
– Judocus Renatus, ° Schepdaal, 16/07/1922 (akte 37) x Van der Meeren Yvonna 
Delphina
– Joannes Baptista, ° Schepdaal, 24/06/1927 (akte 29) x Jans Dionysia Therezia

2. Cool Dominicus, landbouwer
° Schepdaal, 17/03/1862
+ Schepdaal, 01/01/1947 (akte 1)
zoon van Judocus (zie 4) en Baedis Joanna Catharina (zie 5)
x Schepdaal, 13/02/1889 (akte 3) met

3. Segers Albertina, landbouwster
° Schepdaal, 21/01/1862
+ Schepdaal, 25/01/1924 (akte 5)
dochter van Petrus Josephus (zie 6) en Van Den Eede Maria Francisca (zie 7)

Uit dit huwelijk:
– Catharina Justina, ° Schepdaal, 27/12/1889
– Melanie, ° Schepdaal, 16/09/1891
– Jan Baptist, ° Schepdaal, 17/05/1893
– Felix, zie 1
– Franciscus, ° Schepdaal, 26/06/1896 x Walravens Juliette
– Jeanne Marie, ° Schepdaal, 25/03/1898
– Jérôme, ° Schepdaal, 20/10/1899 en + Schepdaal, 23/04/1925
– Theophilus, ° Schepdaal, 09/06/1901 x Lottin Marie Julie
– Leonia, ° Schepdaal, 06/09/1903 x De Beys Henricus

4. Cool Judocus, landbouwer
° Schepdaal, 04/07/1830
+ Schepdaal, 05/10/1898
zoon van Martinus (zie 8) en Renders Elisabeth (zie 9)
x Schepdaal, 06/11/1861 (akte 10) met
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5. Baedis Joanna Catharina, landbouwster
 ° Schepdaal, 12/03/1834

 + Schepdaal, 13/07/1909 (akte 30)
 dochter van Leonardus (zie 10) en De Coster Joanna Catharina (zie 11)

6. Segers Petrus Josephus, landbouwer
° Sint-Martens-Lennik, 14/06/1822
+ Schepdaal, 06/09/1897 (akte 25)
zoon van Joannes Baptista (zie 12) en Timmermans Anna Maria (zie 13)
x Schepdaal, 09/09/1859 (akte 13) met

7. Van Den Eede Maria Francisca, landbouwster
° Sint-Martens-Lennik, 23/06/822
+ Schepdaal, 11/08/1868
dochter van Carolus (zie 14) en Heijmans Joanna Maria (zie 15)

8. Cool Martinus, landbouwer
° Sint-Martens-Lennik, 23/01/1795
+ Schepdaal, 11/02/1862
zoon van Adrianus (zie 16) en Van Lathem Maria Anna (zie 17)
x Schepdaal, 26/02/1829 (akte 2) met

9. Renders Maria Elisabeth, dienstmeyt, landbouwster
° Sint-Martens-Bodegem, 26/08/1798 (15/09/1798?)
+ Schepdaal, 16/08/1874
dochter van Egidius (zie 18) en Walckiers Maria (zie 19)

10. Baedis Leonardus, landbouwer
° Brussel, ca 1787 (79 jaar bij overlijden)
+ Schepdaal, 22/03/1866 (akte 10) 
zoon van onbekende ouders (vondeling)
x met

11. De Coster Joanna Catharina, landbouwster
° Schepdaal, ca 1786 (98 jaar bij overlijden)
+ Schepdaal, 23/02/1882 (akte 10)
dochter van Josephus en Claes Barbara

12. Segers Joannes Baptista, landbouwer
° Sint-Martens-Lennik, ca 1788 (29 jaar bij huwelijk)
+ Schepdaal, 24/01/1844 (akte 3)
zoon van Engelbertus en Van Schepdael Anna Maria
x1 met De Beijs Anna Catharina
x2 Sint-Martens-Bodegem, 25/0/1821 (akte 6) met

13. Timmermans Anna Maria, dienstmeid
° Schepdaal, ca 1792 (29 jaar bij huwelijk)
+ Schepdaal, 27/02/1871 (akte 12)
dochter van Petrus en De Paepe Anna Maria

14. Van Den Eede Carolus, molenaar
° Sint-Martens-Lennik, ca 1778 (67 jaar bij overlijden)
+ Schepdaal, 18/10/1845 (akte 33)
zoon van Joannes en Willems Josina
x met
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15. Heijmans Joanna Maria, maelderresse
° Sint-Kwintens-Lennik, ca 1783 (83 jaar bij overlijden)
+ Schepdaal, 06/06/1866 (akte 18) 
dochter van Guilielmus en Van Tricht Catharina

16. Cool Adrianus,
° Sint-Martens-Lennik, 
+ Sint-Martens-Lennik, 06/03/1819
zoon van 
x met

17. Van Lathem Maria Anna, landbouwster
° Sint-Martens-Lennik, ca 1761 (68 jaar bij overlijden)
+ Schepdaal, 13/12/1829 (akte 29)
dochter van Egidius en Raspoet Anna

18. Renders Egidius, paardensmid, dagloner
° Itterbeek, 24/03/1766
+ Sint-Martens-Bodegem, 29/05/1809
zoon van Judocus en Seghers Catharina
x Sint-Martens-Bodegem, 16/08/1796 met

19. Walckiers Maria, landbouwster
 ° Sint-Martens-Bodegem, 1701/1768
 + Sint-Martens-Bodegem, 01/12/1845
 dochter van Petrus en Borremans Cecilia

Bronnen:
– Rijksarchief, Zoeken personen
– Rijksarchief, akten Burgerlijke Stand
– Familysearch, akten Burgerlijke Stand
– Schepdaal, Indexen geboorten, huwelijken en overlijdens (FV regio Dilbeek vzw)

Samengesteld door Gilbert Buyst

BANNELING VAN SOLTAU

Een vergeten verhaal uit de streek van Eppegem.

Bij de inventarisering van geschonken doodsprentjes worden we regelmatig meegesleurd in 
een oud verhaal. Zo lazen we onlangs volgende intrigerende vermelding op het doodsprentje 
van Clemens Buelens, afkomstig van Eppegem: 'Banneling van Soltau'. 
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Een kleine zoektocht levert ons volgend verhaal:

Op 25 augustus 1914, wanneer Duitse legers 
oprukken door ons land, worden circa 200 mannen 
en kinderen uit Eppegem en omgeving gegijzeld en 
als levend schild gebruikt om de Belgische troepen 
geen kans te geven om de Duitse linies te 
doorbreken. 

Kort nadien worden zes van hen onmiddellijk 
gefusilleerd, als wraak voor de dood van een Duitse 
officier. 

De  overigen  worden  onder  doodsangsten  op
transport gezet naar Soltau. Soltau verwijst naar een

stadje  in  Pruisen  waar  tijdens  de  oorlog  van  1914-18  het  grootste  kamp  van
krijgsgevangenen zal worden ingericht.

Wanneer ze daar toekomen vinden ze een leeg terrein, zodat ze de eerste nachten onder de 
blote hemel moeten slapen. Met zeer weinig voedsel en met lange werkdagen moeten ze de 
komende weken en maanden het kamp opbouwen. Na zes verschrikkelijke maanden mogen ze
huiswaarts keren. Om vast te stellen dat meer dan honderd huizen in Eppegem vernield zijn. 
Sommigen onder hen zullen het trauma nooit verwerken.
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Zwijgen en verder leven

Zoals wel meer oudstrijders die verschrikkelijke oorlogstoestanden meemaakten, zwijgen veel
van hen nadien over wat er juist is gebeurd. Ze komen wel jaarlijks samen om elkaar te 
steunen. Deze geschiedenis raakte snel in de vergetelheid.

Op het kerkhof van Eppegem vind je nog wel enkele graven met de vermelding 'Banneling 
van Soltau'. 

Wie meer details wil weten, kan nog volgende boeiende 
filmmontage volgen op de website van Ring-TV:     https://www.ringtv.be/video/bange-
tijden-de-bannelingen-van-soltau 

Jan Erkelbout

PROCESDOSSIERS PARTICULIEREN

Archieven van de Raad van Brabant: procesdossiers van particulieren (1452-1794)

De archieven van de Raad van Brabant blijven intrigeren. In een nieuwe inventaris zijn nu de 
procesdossiers van particulieren aan de beurt, bewaard door de procureur-generaal in de 
periode 1452-1794. Bijzonder, om verschillende redenen!
De procureur-generaal bewaarde deze dossiers omdat ze een bredere politieke, militaire of 
economische betekenis hadden. Ze overstijgen dus het individuele of anekdotische niveau. Je 
komt in dit archief vele interessante personen en instellingen tegen: lokale en regionale 
besturen, edellieden, kooplieden, ambachtsgilden, kerken en abdijen, een bisschop en zelfs de 
schilder David Teniers.
Aan de hand van de dossiers ontdek je personen verdacht van hekserij, moord en doodslag, 
lees je over ondervragingen onder tortuur of over ontsnapte gevangenen. Er zijn ook civiele 
betwistingen beschreven over molens, heidegronden, handelsvennootschappen, belastingen of
aanpassingen in het landschap. 

Omdat het vaak om principiële zaken ging, werden soms kopieën toegevoegd uit 
middeleeuwse akten.
De inventaris bestaat in hoofdzaak uit meer dan duizend 17de- en 18de-eeuwse dossiers, maar
bevat ook drie dossiers uit de 15de eeuw en een kleine honderd uit de 16de eeuw!
De dossiers worden bewaard in het Rijksarchief Brussel (Vorst), waar ze vrij raadpleegbaar 
zijn in de leeszaal.
Bijzonder is dat deze inventaris niet alleen het werk is van archivaris Harald Deceulaer, maar 
eveneens van drie ervaren vrijwilligers.

Je kan de inventaris online raadplegen via de zoekrobot of downloaden als pdf via de 
webshop. Beide opties zijn gratis. Wil je liever een papieren versie? Kom dan langs in 
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het Rijksarchief Brussel (Vorst) of in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Of 
plaats je bestelling via publicat@arch.be.
BEHETS Paul, DE BEUL Joris, DECEULAER Harald en SLACHMUYLDERS Martine, 
Inventaris van het archief van de Raad van Brabant: Procesdossiers van particulieren 
bewaard door de procureur-generaal (1452-1794), reeks Inventarissen Rijksarchief Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest nr. 96, publicatie nr. 6317, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022, € 
9,00.

Bron: Rijksarchief; Nieuwsbericht 05/12/2022

MERKWAARDIGE GEBOORTEAKTE

Hieronder de geboorteakte van Pierre Van Droogenbroeck, geboren te Sint-Ulriks-Kapelle 
op 31/03/1808, zoon van Jean Van Kerckhoven en Jeanne Catherine Borremans.
Het kind heeft noch de familienaam van de vader, noch van de moeder.
De getuigen zijn Josse Van Kerckhoven en Antoine Faes.
Heeft de ambtenaar zich hier vergist en verkeerdelijk de familienaam van de eerste getuige 
genoteerd als vader?
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Noot van de redactie

In de ‘Gezinsreconstructies 1692-1916 van Sint-Ulriks-Kapelle’ (Léon Verheylewegen),vinden
we het gezin van Joannes Van Droogenbroeck en Joanna Catharina Borremans terug met als 
vierde kind Petrus, geboren op 31/03/1808 en overleden op 17/05/1809.
In de overlijdensakte (akte 12) wordt Pierre Van Droogenbroeck inderdaad vermeld als zoon 
van Jean Van Droogenbroeck en Jeanne Catherine Borremans.

Ingezonden door Dany Mertens

SCHENKINGEN

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

B  idprentjes/rouwbrieven  
familie Van Sevenant-Erkens (Dilbeek), Simone Leuckx (Dworp)

Boeken/documenten
Simone Leuckx (Dworp), 

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.

BRION JOANNES te GRIMBERGEN

Vraag 2023/02-01
Mijn oudst bekende voorvader Brion is Joannes Brion, trouwt te Woluwé-Saint-Lambert 22-
5-1667 met Anna van der Stappen, overl. Eppegem 6-11-1698. De herkomst van Joannes Bri-
on kon ik niet vaststellen. Ik stam af van hun zoon Franciscus Brion, geb. ca 1670, meier van 
Grimbergen, overleden aldaar 4-2-1742 en begraven in het koor van de kerk aldaar.
Ik vermoed dat Joannes identiek is aan de Joannes Brion die op 30-3-1691 overlijdt in Grim-
bergen, 75 jaar oud, na 30 dagen in quarantaine te hebben gelegen in een huisje van een brou-
werij in de tuin van de Abij, na een vreselijke aanval door een hondsdolle hond. Hij zou den 
rond 1616 geboren zijn en wel aan de oude kant om in 1667 te trouwen met Anna van der 
Stappen, hoewel het een tweede huwelijk kan zijn geweest. Ik heb zelf de omringende paro-
chieregisters doorzocht (omgeving Grimbergen) maa geen spoor van de herkomst gevonden. 
Ook de doop van hun zoon Franciscus heb ik niet kunnen vaststellen. Heeft u wellicht iets 
meer informatie over dit echtpaar en hun herkomst?

Ingezonden door André Sijnesael, Spijkenisse (NL) 
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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  s  ://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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