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EN HUN VOOROUDERS

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde heeft reeds in 1976 tijdens haar 11de 
Nationaal Congres te Brussel de aandacht getrokken op de kwartierstaten van de Brus-
selse burgemeesters. Er werd toen in de Militiezaal van het Brussels stadhuis een 
algemene genealogische tentoonstelling ingericht door de W.F., in samenwerking met 
het Stadsarchief. Deze educatieve tentoonstelling die plaats had van 9 tot 17 mei 1976 
had als thema : ’ ’Familiekunde, bindteken tussen mensen” . De algemene leiding was 
in handen van wijlen Michiel Mispelon (t Handzame 1980) en de toenmalige V.V.F.- 
afdelingsvoorzitter — nu ere-voorzitter — Dr. Jan G. De Brouwere. Eén van de blik-
vangers op deze tentoonstelling waren de kwartierstaten van de Burgemeesters van 
de Stad Brussel, vanaf 1830.

Een ploeg van plaatselijke actieve V.V.F.-leden hebben toen, op zeer korte tijd, 
heel wat genealogisch onderzoek verricht. Bij deze ploeg behoorden : René Bormans- 
Maselis uit Oudergem, Roger Caluwaerts (t) uit Wezembeek-Oppem, Albert (ï) en Anita 
De Clerck-Vanderwaeren uit Watermaal-Bosvoorde (genealogie Fontainas), Louis De 
Meuter (t) uit Koekelberg (kwartierstaat Fréderic-Joseph Vandemeulebroek en Lucien 
Cooremans), Broeder Antoon Huysentruyt (t) uit Zaventem, Jos Laporte uit Brus-
sel (kwartierstaat Pierre Van Halteren), Remy Leenaerts (t) uit Elsene, Baron Jean-Pierre 
Ruzette (t) uit Elsene, Marcel Van Averbeke (t) uit Watermaal-Bosvoorde, François Van 
Doornick(t) uit Ukkel en Roger Vergaerde uit Ganshoren. Er werd toen meerdere malen 
vergaderd in het privé-appartement — pardon privébibliotheek — van wijlen Baron Jean- 
Pierre Ruzette in de Lied van Sotternieënlaan te Elsene. De kwartierstaten werden uit-
geschreven en enkel gepresenteerd op de tentoonstelling. Zij werden nooit in Vlaamse 
Stam gepubliceerd. Na de tentoonstelling heeft ondergetekende de hand kunnen 
leggen op het bestaande genealogisch studiemateriaal en heeft deze kwartierstaten 
verder trachten aan te vullen. Uiteraard is het gemakkelijker een kwartierstaat uit te 
werken van een burgemeester geboren in 1911 (Pierre Van Halteren) dan een burge-
meester geboren in 1779 (François-Jean Wyns de Raucour). Het is eveneens gemak-
kelijker een kwartierstaat uit te werken van een burgemeester met Brabantse voorouders 
(Lucien Cooremans) dan van iemand met buitenlandse origines (André Fontainas).

Zeer graag dank ik bijzonder de heer Guy Waltenier, voorzitter van de S.C.G.D. 
en zijn bestuur voor de welwillende toelating voor het overnemen van de kwartierstaten 
van burgemeester Adolphe Max door E. Van Win en burgemeester Pierre Van Halte-
ren, door Marcel Bergé en Pierre De Tienne, die vroeger in hun tijdschrift ’ ’L’ Intermé-
diaire des généalogistes”  (1967 en 1979) zijn verschenen.

De V.V.F. heeft sedert haar bestaan in 1964 steeds geijverd voor de samenstel-
ling van een ’ ’ware familiegeschiedenis” . Dit is meer dan een ’ ’gewone steekkaarten- 
bak”  met de technische genealogische gegevens. Ik heb in deze artikelenreeks getracht 
de familiegeschiedenis in de ruimste betekenis te benaderen.
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In dit werk heb ik getracht om van ieder burgemeester zijn kwartierstaat, de 
zuivere genealogische familiegegevens, de verwantschapsbanden met andere familie-
leden, en een beknopte bibliografie weer te geven. Ook trek ik uw aandacht op zijn 
grafmonument, een straatnaam en een monument op de openbare weg. Hierdoor 
komen wij eveneens in aanraking met de geschiedenis van de plaatselijke en nationale 
politiek, maar vooral met plaastelijke geschiedenis, met kunsten funeraire archeologie. 
Familiegeschiedenis is informatie verzamelen van onze voorouders, familieleden en 
naamgenoten. Uiteraard kunnen wij meer informatie vergaren van hen die hun sporen 
dieper hebben getrokken en nagelaten in het openbaar en maatschappelijk leven van 
hun tijd. Burgemeesters behoren nu eenmaal tot deze groep.

Jos LAPORTE
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Stadhuis van Brussel.
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