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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
Marcel HOLLANTS, Steenpoelweg 25 te 1790 Affligem
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
– Gelegenheidsmedewerkers op de PKW: Chris, Marie-Claire, Nicole
– Project rouwbrieven: Alfons DEPESTER, Danny MATTHYS, Guy VANSNICK, Jos SEGERS en 
Paul VANDENSTEENE
– Project Volkstelling 1702 in Westelijk Brabant: Majella MARTELÉ en 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

3 januari 2019 Dagelijks Bestuur
11 februari 2019 Dagelijks Bestuur
18 februari 2019 Algemene Statutaire Vergadering
4 maart 2019 Dagelijks Bestuur
1 april 2019 Dagelijks Bestuur
29 april 2019 Dagelijks Bestuur
3 juni 2019 Dagelijks Bestuur
17 juni 2019 Raad van Bestuur
26 augustus 2019 Dagelijks Bestuur
1 oktober 2019 Dagelijks Bestuur
6 november 2019 Dagelijks Bestuur
3 december 2019 Dagelijks Bestuur
16 december 2019 Raad van Bestuur

Activiteiten

9 januari 2019
Nieuwjaarsvergadering
Het nieuwe jaar werd gestart met een gezellige bijeenkomst waarop er overgaan werd tot de officiële 
voorstelling van onze nieuwe uitgave “Indexen van Dopen, Huwelijken en overlijdens van Dilbeek van
1792-1920” 
En we stelden er ons jaarprogramma voor. De avond werd afgesloten met een drankje.
24 deelnemers.

13 februari 2019
Lezing door Jan Caluwaerts –  “Kinderen van der minne – bastaarden van adel en burgerij in 
je kwartierstaat”.
Geen gezeur over een Delphine meer of minder. « Bastaarden » van adel en burgerij waren ooit heel 
gewoon en werden in de late middeleeuwen en tot in de 17de eeuw niet weggestopt. Hoe kregen ze een
plaats in hun familie, in de maatschappij en welke waren hun rechten? Jan Caluwaerts bestudeerde het 
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fenomeen met zijn vele facetten en legt aan de hand van een aantal Brabantse voorbeelden ook uit hoe 
deze « kinderen van der minne » een link vormen tussen de landelijke families en vorstelijke 
dynastieën.
29 deelnemers.

13 maart 2019
Een Oefening Oud Schrift onder de deskundige leiding van René Jammart.
We ontleden samen enkele praktische oefeningen uit de prijsvraag van het Rijksarchief in 2018 en krijgen 
verklaring van enkele afkortingen uit het Cijnsboek van Gaasbeek in 1570.
Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te spijkeren, niet. Het wordt zeker en vast zoals 
steeds weer een leerrijke avond.
15 deelnemers

10 april 2019
Lezing door Herman Swinnen, secretaris van FV regio Leuven met “Vertrokken met de VOC”. 
Bronnen uit de achttiende eeuw vermelden wel eens dat verwanten ‘uijtlandigh’ waren. Soms kan je
hun spoor terugvinden en ontdek je dat ze met de Verenigde Oost-Indische Compagnie vanuit de 
republiek naar Oost-Indië vertrokken zijn. Hoe zoek je hen op, en wat kan je te weten komen. De 
zoektocht naar vijf Brabantse vertrekkers maakt een en ander duidelijk en levert stof voor een 
oefening oud schrift.
19 deelnemers.

8 mei 2019
Lezing door David GUILARDIAN, archivaris-conservator van het OCMW Brussel met “Het 
archief van het OCMW van Brussel : Sporen van duizend jaar armen- en ziekenzorg”.
OCMW’s, pas ontstaan in 1976, zijn de natuurlijke opvolgers van allerlei oudere zorginstellingen : 
Armentafels, Burelen voor weldadigheid, COO’s, hospitalen, godshuizen, weeshuizen enz. 
Geschiedenis en erfgoed van OCMW’s kunnen daardoor ver terug klimmen. Wanneer en waarom 
werden die zorginstellingen samengevoegd ? Hoe werd er vroeger naar armoede gekeken ? Welke 
oplossingen heeft men daar toen voor uitgetest ? Hoe waren de banden tussen stad en platteland ? 
Naast antwoorden op die vragen wordt er ook stilgestaan bij de mogelijkheden die het archief vandaag 
kan bieden voor onderzoek, zowel voor lokale geschiedenis als voor familiekunde.
27 deelnemers.
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15 juni 2019
25ste Praat- Kaas- en Wijnavond
Zoals vorige jaren werd deze feesteditie 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.
119 deelnemers.

11 september 2019
Lezing door Claude Ghekiere  met “De opvoeding van het kind in de 17e en 18 e eeuw”.
De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen, en 
wordt met behulp van een power-point-projectie voorgesteld.
In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte, 
kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en
het spelen, enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze, gemiddelde 
huwelijksleeftijd, enz.) aan bod.
Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten. 
Komen o.m. .aan bod het analfabetisme, de cathechismus, de verschillende onderwijsvormen, de 
leermethoden, enz.).
27 deelnemers.

9 oktober 2019
Antoon Bosselaers zal ons wegwijs maken in het genealogisch programma “Aldfaer”
Bij genealogen is Aldfaer al lang geen onbekende meer. Het programma voor het vastleggen van uw
familiegegevens timmert al 20 jaar aan de weg. Het is in die tijd een krachtig, gebruikersvriendelijk 
en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma geworden dat nog steeds gratis 
aangeboden wordt. In deze voordracht bekijken we uitgebreid de mogelijkheden van de nieuwste 
versie Aldfaer 7.2 die dit jaar uitkwam. Zowel de basisfunctionaliteit als de meer gevorderde 
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mogelijkheden komen hierbij aan bod. En wat met de toekomst van het programma? Aldfaer wordt 
nog steeds verder ontwikkeld, en we kijken kort naar welke verdere ontwikkelingen verwacht 
mogen worden.
Ook vragen van gebruikers zullen in de mate van het mogelijke behandeld worden. 
Antoon Bosselaers is al meer dan 12 jaar een van de leden van het ontwikkelingsteam van Aldfaer."
30 deelnemers.

13 november 2019
Geert Gruyaert met zijn lezing “De Adel binnenste buiten”. Hoe is de adel ooit ontstaan… van 
de vroege middeleeuwen tot heden.
Geert Gruyaert al het hebben over de adel met vragen als: waar woonden zij, wat deden zij of wie 
waren zij? Op deze lezing gaat hij dieper in op het dagelijkse leven van de adel en hun personeel. Er
wordt stilgestaan bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven en het huidig 
patrimonium, de adellijke titels of de gebruiken. Maar ook historisch wordt bekeken hoe de adel 
zich ontwikkelde, van bij de Romeinen, in de Middeleeuwen en verder in de Spaanse en 
Oostenrijkse periode. Ook de afschaffing van de adel na de Franse republiek komt aan bod en de 
herinvoering door de Belgische staat. Dus ook de Belgische adel op vandaag komt aan bod. Deze 
lezing wordt geïllustreerd met een 200-tal afbeeldingen via een PowerPointpresentatie.
67 deelnemers.

23 november 2019
Officiële voorstelling van het boek “De volkstelling van 1702 in Westelijk Vlaams-Brabant” 
tijdens een academische zitting in het kasteel La Motte, Lumbeekstraat te Sint-Ulriks-Kapelle
(Dilbeek).
Naast de voorstelling van het boek door de redacteur, zal ook Joris De Beul - voorzitter van
de Andreas Masiuskring van Lennik - een lezing geven over de historische context van de
gepubliceerde tellingen.
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11 december 2019
'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.
12 deelnemers.

Publicaties

Indexlijsten van Geboorten, Huwelijken en Overlijdens van Dilbeek van 1792-1920

Deze indexlijsten bevatten alle geboorten (vanaf 1798), huwelijken (vanaf 1792) en overlijdens 
(vanaf 1797) uit de burgerlijke stand tot 1920 voor de gemeente Dilbeek.

Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en) en geboortedatum van de boreling ook het
nummer van de geboorteakte, de naam, voornaam en geboorteplaats van de vader en de moeder 
vermeld.
Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en huwelijksdatum van de gehuwden ook de 
namen en voornamen van de ouders vermeld.
Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en overlijdensdatum ook het nummer van de 
overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam en voornaam van de vader en de moeder 
en de naam en voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor wie in
de betrokken gemeente opzoekingen doet.
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De volkstelling van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant
Een gezamenlijke project van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven en Familiekunde Vlaanderen 
regio Dilbeek
Herman Swinnen (redactie) | Paul Behets | Jan Caluwaerts
Frans Belis | Majella Martelé | Myriam Smet
Raf Van der Donckt | Paul Vanduynhoven | Lieve Vanhaecke
Kristof Van Pottelbergh | Gilbert Puttaert
In het verleden tekende u in op een van onze vorige publicaties over de volkstelling van 1702.
Vrijwilligers hebben hier nogmaals een vervolg aan gebreid, met het transcriberen van de
tellingen van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant.
De volledige transcriptie wordt eind november in boekvorm uitgegeven. Een inleiding situeert
het geheel, en achteraan is er een index op de persoonsnamen en een op de beroepen te
vinden.
De personenindex, met de meer dan 6.000 namen, is nu consulteerbaar op de website
van FV Leuven, via deze link.
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Online-bestanden/Volkstelling-1702-Westelijk-
Vlaams-Brabant-index-persoonsnamen.pdf
Technische gegevens:
Het boek wordt uitgegeven in twee delen.
Het telt meer dan 600 pagina’s waarvan 450 pagina’s transcriptie.
Er zijn indexen op de persoonsnamen en op de beroepen toegevoegd.
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Website

De website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld door onze webmeester.

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief omvatte dit jaar 113 bladzijden en werd verstuurd naar 510 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 2019 op volgende dagen geopend:
07/01 – 10/01 – 21/01 – 26/01 – 04/02 – 14/02 – 18/02 – 23/02 – 14/03 – 18/03 – 23/03 – 15/04 – 
22/04 – 27/04 – 06/05 – 09/05 – 20/05 – 25/05 – 03/06 – 13/06 – 17/06 – 22/06 – 12/09 – 28/09 – 
07/10 – 10/10 – 21/10 – 26/10 – 04/11 – 14/11 – 18/11 – 23/11 – 02/12 – 12/12 – 16/12 – 28/12.

In totaal was het documentatiecentrum dus 36 maal geopend voor het publiek en in totaal waren er 
106 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 2020.
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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 2150 boeken waarvan ongeveer:

– Parochie- en burgerlijke stand: 
o 285 boeken met klappers en akten
o 26 burg. stand boeken en indexen
o 24 burg. stand boeken, indexen en akten

– Namen en families: 
o 510 boeken over personen en families en 4 digitale boeken
o 3100 kwartierstaten
o 117 boeken met verzamelingen van kwartierstaten

– Gemeenten: 
o 740 boeken
o 100 digitale documenten

– Gezinsreconstructies: 
o 83 boeken

– Algemene werken: 
o 275 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.
– 150.000 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

We waren met onze vereniging vertegenwoordigd met een stand op volgende evenementen:

“54 ste Congres Familiekunde Vlaanderen te Heverlee”
Zaterdag 30 maart 2019
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen regio 
Thema: De Adel op het platteland
Locatie: domein de Ghellinck in Wortegem-Petegem

“Dag van de Dilbekenaar”
Zaterdag 28 september 2019
Organisatie: Cultuurraad gemeente Dilbeek
Locatie: gemeenteplein te Dilbeek

Atelierbezoek en diner

Als dank voor het opmaken van zijn kwartierstaat werden wij op zaterdag 27 december 2019 door 
Jacky Duyck en zijn echtgenote Brigiet uitgenodigd om een geleid bezoek te brengen aan zijn 
atelier.
Nadien werd de dag afgesloten met een etentje in een Italiaans restaurant.

Opgemaakt door:
Gilbert Buyst
Secretaris
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