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Afdeling gesticht op 8 november 1990 en omgevormd naar vzw op 31 maart 2009.

Vergaderlokaal: leeszaal van het documentatiecentrum, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-Bijgaarden.

Vergaderlokaal ledenvergaderingen: cc Westrand, Kamerijklaan te 1700 Dilbeek.

Bestuur

– Voorzitter:
Alfons DEPESTER, Schapenstraat 76 te 1750 Lennik

– Ondervoorzitter:
Guy VANSNICK, Busingenstraat106 te 1750 Lennik

– Secretaris:
Gilbert BUYST, Snikbergstraat 46 te 1700 Dilbeek

– Penningmeester:
Gilbert PUTTAERT, Kleinekapellaan 66 te 1700 Dilbeek

– Bestuursleden:
Jan ERKELBOUT, Smissenbosstraat 79 te 1700 Dilbeek
Majella MARTELÉ, Kattestraat 5 te 1750 Lennik
Danny MATTHYS, Velodroomstraat 233 te 1710 Liedekerke
Léon VERHEYLEWEGEN, Gaasbeekstraat 18 te 1701 Itterbeek

– Effectieve leden:
Gustaaf COOREMAN, Itterbeeksebaan 124 te 1700 Dilbeek
Piet de CONINCK van NOYEN, Lusthuizenlaan 11 te 1700 Dilbeek
Georgette ROGIER, Moestuin 10 bus 10 te 1702 Groot-Bijgaarden
Jos SEGERS, Reuzestraat 44 te 1761 Roosdaal
Petrus VAN DEN CRUYCE, Broekstraat 1 te 1730 Kobbegem
Paul VANDENSTEENE, Openveldlaan 12 te 1702 Groot-Bijgaarden

– Ere-ondervoorzitter: Piet de CONINCK van NOYEN
– Bibliothecaris: Alfons DEPESTER
– Webmeester: Paul VANDENSTEENE
– Redactie nieuwsbrief: Gilbert BUYST
– Netwerkbeheerder: Petrus VAN DEN CRUYCE
– Indexering tijdschriften en bidprentjes: Gustaaf COOREMAN
– Indexering bevolkingsregisters: Gilbert PUTTAERT en Jos SEGERS
– Vrijwillige medewerker:

 Luc DE GREEF, FRANCOIS, Marcel HOLLANTS
– Gelegenheidsmedewerkers op de PKW: Chris, Marie-Claire
– Project rouwbrieven: Alfons DEPESTER, Danny MATTHYS, Guy VANSNICK, Jos SEGERS en 
Paul VANDENSTEENE
– Project Volkstelling 1702 in Westelijk Brabant: Danny MATTHYS, Majella MARTELÉ, Gilbert 
PUTTAERT
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Vertegenwoordiging

– Lid van de Algemene Vergadering van Familiekunde Vlaanderen vzw:
Gilbert BUYST
Alfons DEPESTER
Majella MARTELÉ
Gilbert PUTTAERT
Guy VANSNICK

– Lid van de Raad van Bestuur van Familiekunde Vlaanderen vzw
Gilbert BUYST
Alfons DEPESTER
Majella MARTELÉ

– Afgevaardigde in de Cultuurraad gemeente Dilbeek
Gilbert BUYST
Gilbert PUTTAERT (vervanger)

– Bestuurslid Heraldisch College
Majella MARTELÉ

Bestuursvergaderingen

8 januari 2018 Dagelijks Bestuur
22 januari 2018 Algemene Statutaire Vergadering
5 februari 2018 Dagelijks Bestuur
5 maart 2018 Dagelijks Bestuur
19 maart 2018 Raad van Bestuur
16 april 2018 Dagelijks Bestuur
14 mei 2018 Dagelijks Bestuur
4 juni 2018 Dagelijks Bestuur
12 juni 2017 Raad van Bestuur
25 juni 2018 Dagelijks Bestuur
3 september 2018 Dagelijks Bestuur
24 september 2018 Raad van Bestuur
15 oktober 2018 Dagelijks Bestuur
12 november 2018 Dagelijks Bestuur
3 december 2018 Dagelijks Bestuur
17 december 2018 Raad van Bestuur
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Activiteiten

17 januari 2018
Nieuwjaarsvergadering
Het nieuwe jaar werd gestart met een gezellige bijeenkomst waarop er overgaan werd tot de officiële 
overhandiging van zijn kwartierstaat aan Jacky Duyck, kunstschilder en ereburger van Dilbeek.
Tevens was er de officiële voorstelling van onze nieuwe uitgave “Groot-Bijgaarden – Een geschiedenis
van de Sint-Wivina-abdijsite van 1794 tot 2016”.
En we stelden er ons jaarprogramma voor. De avond werd afgesloten met een drankje.
41 deelnemers.

14 februari 2018
Lezing door Joris De Beul, voorzitter van Andreas Masiuskring over “Het financieel beheer van de 
landelijke parochies vóór 1820”.
Parochies zijn de oudste structuren in onze samenleving, veel ouder dan gemeenten. Vele zijn meer dan
1000 jaar oud. De manier waarop deze instellingen financieel werden bestuurd verschilt totaal van de 
huidge toestand. Zij dienden namelijk zelf te voorzien in hun werkingsmiddelen. Een beeld hiervan 
vindt men terug in het parochie-archief, meer bepaald in de kerkrekeningen. Deze documenten geven 
een klare kijk op het reilen en zeilen van zowel de parochie als het dorp in de periode vóór 1800, 
alsook op de internationale politiek. Op deze manier zullen we kennis maken met renten, cijnsen, 
tienden, rent- en kerkmeesters, jaargetijden, personaat, spijkerprijzen, enz.
27 deelnemers.

19 februari 2018
Geleid bezoek aan het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis.
Jubelpark 3 te 1000 Brussel. 
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Het KLM bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Voorts bewaart het ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de Belgische 
Militaire geschiedenis. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 1900 alsook de 
dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888.
Dit was dus zeer interessant voor wie voorouders zoekt in het Belgisch leger.
10 deelnemers.

14 maart 2018
Lezing door Dr. Maarten Larmuseau over “De genetische revolutie in de familiekunde”.
Wie waren mijn voorouders? Hoe en waar leefden ze? En wie uit de regio is een verre verwant van 
mij? Veel kans dat u dergelijke vragen ooit heeft gesteld. Volgens een recente enquête blijkt maar 
liefst 7 op 10 Vlamingen interesse te hebben in hun familiegeschiedenis. Heel wat mensen gaan ook
daadwerkelijk op zoek naar antwoorden rond hun afkomst. Genealogie en stamboomkunde is 
daarom onder Vlamingen één van de populairste hobby’s. Tegenwoordig bestaat die hobby niet 
alleen maar uit het opzoeken van akten in stoffige archieven maar ook in het laten analyseren van je
DNA. Het erfelijke materiaal dat in het DNA van iedere persoon geschreven staat, is immers een 
levend archiefdocument waarin genetici op zoek gaan naar sporen uit het verleden. Wanneer 
stambomen en familienamen gekoppeld worden aan genetische gegevens, kunnen er daarom nieuwe
inzichten verkregen worden over de geschiedenis van iemands familie en regio. Het nut van DNA 
binnen de genealogie zal worden voorgesteld tijdens een boeiende lezing waarin o.a. 
koekoekskinderen, Koning Albert I, en de Spaanse Furies een hoofdrol zullen spelen.
33 deelnemers

11 april 2018
Lezing “Gericht zoeken op internet naar genealogische bronnen en gegevens” door Pascal 
Dobbelaere, grafisch expert, erkend beroepsfotograaf en webmaster voor Familiekunde Vlaanderen
Regio Gent
Het internet biedt de dag van vandaag een heel resem aan mogelijkheden om zaken terug te vinden. 
Maar iets vinden doe je door te zoeken…
Aan de hand van concrete voorbeelden en vraagstukken gaan we in de presentatie heel wat 
elementen aan bod laten komen om niet alleen gericht te zoeken naar “iets”, maar ook de 
mogelijkheden en beperkingen van het internet weer te geven want op het internet staat veel, maar 
niet alles.
We gaan onder meer de mogelijkheden van Google bekijken en de syntaxen gebruiken die gerichte 
resultaten opleveren.
We geven ook een overzicht van enkele websites die niet altijd voor de hand liggend zijn, doch die 
een extra mogelijkheid kunnen bieden in het vinden van genealogische gegevens
28 deelnemers.

9 mei 2018
“Oefening Oud Schrift” onder de deskundige leiding van de heer René Jammart. De praktijk is de 
beste leermeester. Een les met enkele eenvoudige opgelegde oefeningen die we samen met de 
lesgever zullen oplossen. 
Met voorbeelden uit het schepenarchief en het notariaat, periode 18e en 17e eeuw.
9 deelnemers.

4



9 juni 2018
24ste Praat- Kaas- en Wijnavond
Zoals vorige jaren werd het een gezellige bedoening met een verzorgd kaas en vlees buffet. Bij een 
hapje en een drankje kon je er praten over genealogie. Een kans om in een gemoedelijke sfeer 
genealogische collega's te ontmoeten en gegevens uit te wisselen. Uiteraard waren familie, vrienden
en kennissen ook van harte welkom.
104 deelnemers.

12 september 2018
“Waar komen onze gemeentenamen vandaan” een lezing door Prof. dr. Magda Devos, ere-
professor van de universiteit Gent.
Al sinds onheuglijke tijden geven mensen namen aan de plaatsen uit hun dichte of verdere 
omgeving. Plaatsnamen of toponiemen zijn vaste verwijzers naar plekken in het landschap, ze 
maken het de mens mogelijk zich te oriënteren in de ruimtelijke wereld. Voor het moderne 
taalgevoel zijn plaatsnamen net zoals alle eigennamen betekenisloze etiketten: bij het gebruik van 
bv. de naam Lichtervelde  vragen we ons geen ogenblik af of daar misschien een betekenisdragend 
woord achter schuilt; we denken alleen aan die ene gemeente, die nu eenmaal zo heet.
Toch gaan al onze plaatsnamen terug op elementen uit de gewone woordenschat die gangbaar was 
op het moment van hun ontstaan. Namen waren dus ooit zinvolle, beschrijvende uitdrukkingen. 
Naamsverklaring houdt in dat we de woorden en woorddelen waaruit de naam is opgebouwd 
identificeren en op die manier doordringen tot de oorspronkelijke (of “etymologische”) betekenis 
van de naam. Die bevat informatie over de plaats zelf op het moment van de naamgeving. Vandaar 
dat toponiemen niet taalkundigen interesseren, maar ook historici. Voor de bewoningsgeschiedenis 
in de oudste tijden vormen plaatsnamen tezamen met archeologische vondsten veelal de enige 
kennisbron.
Toponiemen verklaren is geen gemakkelijke opdracht want ze zijn veelal erg oud, ze bevatten 
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woordmateriaal uit historische taalstadia, die vaak erg ver van het moderne Nederlands verwijderd 
liggen. De moderne naamsvorm is dan ook dikwijls misleidend: het eerste deel in de naam 
Lichtervelde heeft niets te maken met licht, maar is het verdwenen woord licht uit ouder lift, dat 
hetzelfde is als Engels left en dus ‘links’ betekent. En in aardrijkskundige zin staat ‘links’ gelijk met
‘oostelijk’. Lichtervelde was dus ‘het oostelijk gelegen veld’. In Bellem en Schellebelle rinkelden 
niet méér bellen dan elders, en Denderwindeke verwijst noch naar de wind, noch naar een “eek” of 
eik. Aartrijke verwijst noch naar aarde, noch naar rijkdom…
Om tot een enigszins betrouwbare verklaring te komen, moet je dus uitgaan van de oudste vormen 
van de naam, zoals die in historische documenten zijn opgetekend. 
De lezing is een historische verkenning van de verschillende plaatsnaamtypes in onze streken, vanaf
de voorhistorie tot in de late middeleeuwen. Het verhaal wordt rijk geïllustreerd met voorbeelden 
uit Vlaanderen in het algemeen en West-Vlaanderen in het bijzonder.
39 deelnemers.

10 oktober 2018
Oefening Oud Schrift onder de deskundige leiding van de heer René Jammart. 
De praktijk is de beste leermeester. Een les met enkele eenvoudige opgelegde oefeningen die we 
samen met de lesgever zullen oplossen. 
Met teksten uit het notariaat van de 17e eeuw.
11 deelnemers.

14 november 2018
“De Zeven Geslachten van Brussel” een lezing door historicus Roel Jacobs.
Is Brussel gesticht door zeven families die het bestuur van de stad gemonopoliseerd hebben tot in de
15de eeuw? Of hebben ze dat zelf uitgevonden om hun monopolie te rechtvaardigen? Zijn 
geslachten trouwens wel families? En wat is het verschil tussen patriciaat en adel? Of is er niet zo 
veel verschil? Op deze en vele andere vragen probeert Roel Jacobs tijdens deze lezing een antwoord
te formuleren.
Roel Jacobs is jurist van opleiding en werd historicus uit passie. Hij heeft tal van publicaties over 
(de geschiedenis van) Brussel, maar ook over Brugge op zijn naam staan en organiseert in beide 
steden wandelvoordrachten. Roel Jacobs werkt ook als historisch consultant voor Visit Brussels.
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem
88 deelnemers.
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12 december 2018
'Genealogische contactavond' – De leden zelf aan het woord.
Traditiegetrouw sloten wij het jaar af met een genealogische contactavond waar de leden zelf aan 
het woord komen en hun bevindingen en opzoekingen kunnen delen met de ander leden.
17 deelnemers.

Publicaties

'GROOT-BIJGAARDEN Een geschiedenis van de Sint-Wivina-abdijsite van 1794 tot 2016'
Auteurs: Roland Vermeiren en Marcel Van Liedekerke.
Na de uitgave in 2016 van het mooie boek “Abbessae Bigardiae Majoris – De abdissen van de abdij
van Groot-Bijgaarden” heeft de auteur Roland Vermeiren samen met Marcel Van Liedekerke een 
vervolg gemaakt over de geschiedenis van de Sint-Wivinabdij. 
Dit tweedelig boek, in totaal 366 pagina's, overspant
een periode van meer dan 220 jaar en gaat van 1794
tot 2016.
Deel 1 behandelt de periode van 1794 tot 1798 en
bespreekt de abdij op het einde van de 18de eeuw
onder de laatste abdis, het verloop van de Franse
revolutie en de verkoop van de abdij.
Deel 2 behandelt de periode van 1798 tot 2016 en
bespreekt de verschillende kopers van de abdij-site.
Van de eerste koper Jean Claude Bourdon de la
Marne tot de vijfde koper de bvba Wivina.
Het boek vermeldt heel wat biografische en
familiale gegevens van de verschillende kopers, is
zeer ruim gedocumenteerd en bevat vele illustraties.
Een niet te missen uitgave.

D/2018/9754/1A en 1B – Kostprijs: 45,00 euro –
366 pagina's (2-delig)

'Gezinsreconstructies Itterbeek en Sint-Ulriks-
Kapelle'
Auteur: Léon Verheylewegen.
Half september verscheen, als derde in de reeks, het boek “Sint-Martens-Bodegem – 
Gezinsreconstructies van 1615 tot 1918” samengesteld door Léon Verheylewegen.
Bij het opmaken van deze gezinsreconstructies bleken er heel wat linken te zijn met de twee vorige 
gemeenten, Itterbeek en Sint-Ulriks-Kapelle.
Daarom was het wenselijk van beide boeken een tweede, aangevulde en verbeterde, editie uit te 
geven.
Al wie de eerste uitgave van "Gezinsreconstructies Itterbeek" of "Gezinsreconstructies Sint- Ulriks-
Kapelle" aangekocht heeft, kan vanaf nu via itterb.suk@proximus.be gratis een bestand met de 
verbeteringen en belangrijkste aanvullingen aanvragen en per mail ontvangen.
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Gezinsreconstructies Sint-Ulriks-Kapelle van 1692-1916
D/2018/9754/2 – Kostprijs: 60,00 euro
Gezinsreconstructies Itterbeek van 1568-1915
D/2018/9754/3 – Kostprijs: 60,00 euro

'Gezinsreconstructies SINT-MARTENS-BODEGEM 1615-1918'
Auteur: Léon Verheylewegen.
Opnieuw heeft ons bestuurslid Léon Verheylewegen een huzarenstukje afgeleverd. 
In een turf van 781 blz. reconstrueert hij alle gezinnen die in Sint-Martens-Bodegem verbleven de 
voorbije 300 jaar.
Na Itterbeek en Sint-Ulriks-Kapelle is dit al de derde Dilbeekse gemeente die op deze manier 
ontleed is. 
Opnieuw werden àlle akten uit de parochieregisters en de Burgerlijke Stand ter hand genomen om 
de puzzel van de gezinnen te ontwarren. Ook uit de naburige gemeenten dienden veel akten te 
worden bekeken. Het valt ook op dat er tot in 1918 gezocht werd. Hiertoe werden de originele akten
uit het gemeentelijke archief bestudeerd.
De jarenlange ervaring van Léon Verheylewegen maakt dat zijn nieuw boek opnieuw van 
uitstekende kwaliteit is. Het boek wordt ingeleid door Frans Jozef Van Droogenbroeck met een stuk 
geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem. Voor wie een specifieke familie zoekt, is er de onmisbare 
alfabetische index op familienamen.

D/2018/9754/4 – Kostprijs: 60,00 euro – 781 pagina's.
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Website

De website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld door onze webmeester.

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief omvatte dit jaar 100 bladzijden en werd verstuurd naar 496 abonnees.
De nieuwsbrief bevatte naast de vaste rubrieken  “Activiteiten”, “Interessante websites”, “Nuttige 
tips” en “Schenkingen” ook heel wat mededelingen, interessante artikels, nieuws en nieuwe 
publicaties.

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum was in 2018 op volgende dagen geopend:
11/01 – 27/01 – 05/02 – 08/02 – 24/02 – 08/03 – 24/03 – 12/04 – 23/04 – 28/04 – 07/05 – 26/05 – 
14/06 – 23/06 – 13/09 – 22/09 – 11/10 – 15/10 – 27/10 – 05/11 – 08/11 – 19/11 – 24/11 – 13/12 – 
22/12.

In totaal was het documentatiecentrum dus 25 maal geopend voor het publiek en in totaal waren er 
91 bezoekers.

Projecten

Indexeringen in gemeentelijk archief Dilbeek
Ook dit jaar waren onze medewerkers actief in het gemeentearchief van Dilbeek waar ze verder 
werkten aan het indexeren van de bevolkingsregisters van Dilbeek en zijn deelgemeenten 
Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens-Bodegem, Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle.
Intussen werd ook gestart met het verwerken van de reeds bestaande indexen in de algemene 
index.

Volkstelling 1702 in Westelijk Brabant
Van FV regio Leuven kwam het voorstel om samen te werken voor het samenstellen van de 
publicatie 'De Telling van 1702 in Westelijk Brabant'.
Gezien dit volledig over ons werkgebied gaat zijn we ingegaan op het voorstel.
Wij kunnen hier bouwen op de ondervinding van FV regio Leuven die reeds twee gelijkaardige 
werken uitgegeven hebben, namelijk 'De volkstelling van 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant' in 
2015 en 'De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving', samen met FV Brussel in 2018.

Cijnsboeken van Dilbeek, Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem
Op basis van de gefotografeerde originelen uit het archief van het Kasteel van Gaasbeek wordt een
publicatie klaargemaakt. 
Deze publicatie zal uitgegeven worden in de loop van 2019.
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Bibliotheek

De bibliotheek in ons documentatiecentrum bevat een rijke schat aan informatie voor de 
genealogen. Hierna volgt een beknopt overzicht van wat u er zoal kan vinden. Kom dus gerust eens 
een kijkje nemen tijdens de openingsuren.

Boeken
Onze bibliotheek bevat momenteel ca 2100 boeken waarvan ongeveer:

– Parochie- en burgerlijke stand: 
o 285 boeken met klappers en akten
o 24 burg. stand boeken en indexen
o 24 burg. stand boeken, indexen en akten

– Namen en families: 
o 505 boeken over personen en families en 4 digitale boeken
o 3100 kwartierstaten
o 117 boeken met verzamelingen van kwartierstaten

– Gemeenten: 
o 705 boeken
o 100 digitale documenten

– Gezinsreconstructies: 
o 83 boeken

– Algemene werken: 
o 255 boeken
o 4 digitale boeken

– Indexen: 
o 101 boeken
o 15 digitale boeken

– Kiezerslijsten: 
o 146 boeken
o 10 digitale boeken

– Heraldische werken: 
o 27 boeken

Verzamelingen
– 102.000 rouwbrieven met index, uitsluitend te raadplegen in digitale vorm.
– 141.000 bidprentjes met index, volledig in digitale vorm. Hiervan zijn 34.000 bidprentjes 

op papier en met een gedetailleerde digitale index raadpleegbaar.
– bidprentjes van de “ Broeders van de Christelijke Scholen” en oude bidprentjes.

Tijdschriften
Daarnaast bevat onze bibliotheek:
– 16 tijdschriften van FV-afdelingen en andere genealogische verenigingen, waaronder 
“Vlaamse Stam”, samen 175 jaargangen en een 1000-tal nummers.
– 3 familietijdschriften, samen 45 jaargangen en 200-tal nummers.
– 21 tijdschriften van heemkundige, geschiedkundige en culturele kringen, samen 290 
jaargangen en 1500 nummers.
Sommige jaargangen zijn niet volledig of ontbreken.
– De volledige reeks van L’Intermediaire / De Bemiddelaar van SCGD is beschikbaar met indexen 
op papier.
– Van 6099 artikelen in de tijdschriften is een gezamenlijke digitale index opgesteld.
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Deze digitale index is volledig in de cataloog geïntegreerd en raadpleegbaar met de cataloog.

Standen

“53 ste Congres Familiekunde Vlaanderen te Heverlee”
Zaterdag 17 maart 2018
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen regio Brugge
Locatie: H. Hartinstituut te Heverlee

“Erfgoeddag 2018”
Zondag 22 april 2018
Organisatie: Cultuurdienst gemeente Dilbeek
Locatie: Castelhof te Sint-Martens-Bodegem

“Huldiging Pastoor Nerinckx”
Zondag 23 september 2018
Organisatie: Gemeente Herne
Locatie: Kerk te Herfelingen

“Dag van de Dilbekenaar”
Zaterdag 29 september 2018
Organisatie: Cultuurraad gemeente Dilbeek

“Erfgoedmarkt te Sint-Pieters-Leeuw”
Zondag 2 december 2018
Organisatie: Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
Locatie: Trefcentrum Laekelinde te Sint-Pieters-Leeuw

Opgemaakt door:
Gilbert Buyst
Secretaris
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