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Afdeling gesticht op 8 november 1990 en omgevormd naar vzw op 31 maart 2009.
Vergaderlokaal: leeszaal van het documentatiecentrum, bibliotheek 'De Wolfsput',
D' Arconatiestraat 1 te 1700 Dilbeek.
Vergaderlokaal ledenvergaderingen: cc Westrand, Kamerijklaan te 1700 Dilbeek.

Voorwoord
Wat voor onze vereniging een feestjaar had moeten worden is heel anders uitgedraaid.
Door de opgelegde maatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie dienden we bijna al onze
geplande activiteiten te annuleren.
In het voorjaar konden nog drie ledenvergaderingen plaatsvinden en in oktober, net voor de tweede
lockdown konden we nog, weliswaar onder beperkende omstandigheden, de lezing en
boekvoorstelling over Dr. Lambrechts organiseren.
De rest en het hoogtepunt, de academische zitting en tentoonstelling naar aanleiding van ons dertig
jarig bestaan, vielen in het water.
Bovenop kregen we, net voor de zomer, het bericht dat het Pampoelhuis waar ons
documentatiecentrum gevestigd was verkocht zou worden en we dus het pand moesten verlaten.
Gelukkig liet het gemeentebestuur ons niet in de kou staan en werd er gezamenlijk naar een goede
oplossing gezocht.
Deze werd gevonden door ons onderdak te geven in een ruimte binnen de gemeentelijke bibliotheek
“De Wolfsput”.
Intussen is de verhuis succesvol gerealiseerd en is onze leeszaal in gereedheid gebracht om onze
leden, genealogen en geïnteresseerden terug te ontvangen.

Zicht op de verhuis.
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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, rue de l'Eau blanche 1 te 5660 Couvin-Mariembourg
– 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
Myriam SMET, Oudstrijdersstraat 9 te 1700 Dilbeek
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 en Myriam SMET
– 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
– Beheerders Facebookgroep: Danny MATTHYS en Gilbert BUYST

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
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– Afgevaardigde in de Cultuurraad gemeente Dilbeek
Gilbert BUYST
Gilbert PUTTAERT (vervanger)
– Bestuurslid Heraldisch College
Majella MARTELÉ

Bestuursvergaderingen
6 januari 2020
27 januari 2020
17 februari 2020
9 maart 2020
22 juni 2020
3 augustus 2020
3 augustus 2020
7 september 2020
6 oktober 2020
29 december 2020
30 december 2020

Dagelijks Bestuur
Algemene Statutaire Vergadering
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
Raad van Bestuur
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
Schriftelijk Dagelijks Bestuur
Schriftelijke Raad van Bestuur

Activiteiten
8 januari 2020
Nieuwjaarsvergadering
Het nieuwe jaar werd gestart met een gezellige bijeenkomst waarop we ons jaarprogramma voor
stelden. Ook werden de nieuwigheden en speciale documenten in onze bibliotheek belicht.
Belangstellenden kregen ook een rondleiding in het centrum.
De avond werd afgesloten met een drankje.
24 deelnemers.

Rondleiding en uitleg verschaft door Alfons Depester, voorzitter. (Foto: Paul Vandensteene)
3

10 februari 2020
Geleid bezoek aan het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
CEGESOMA
Het CegeSoma, de vierde operationele directie van het Rijksarchief, is het Belgische expertisecentrum
voor de geschiedenis van de conflicten van de twintigste eeuw. Wij doen fundamenteel historisch
onderzoek, ontwikkelen projecten publieksgeschiedenis, bewaren documentatie en zijn betrokken bij
het maatschappelijk debat.
10 deelnemers.
11 maart 2020
verzorgde Edgard Van Droogenbroeck een “Oefening Oud Schrift” met als thema “Beleyden
tijdens de 17e eeuw”.
Edgard Van Droogenbroeck is erevoorzitter van FV Vlaamse Ardennen en secretaris van de
Heemkring BKW.
16 deelnemers
8 april 2020
brengt Jan Caluwaerts zijn lezing “Het Fonds Houwaert”.
Op ontdekking in de geschriften van J.B. Houwaert
Deze lezing werd geannuleerd.
13 mei 2020
Lezing en boekvoorstelling door Hubert Paulissen over “Dr. Roger Lambrechts – Arts tussen
Hippocrates en Hitler”
Deze lezing werd geannuleerd en verplaatst naar 14 oktober 2020.
6 juni 2020
26ste Praat- Kaas- en Wijnavond
Deze avond werd geannuleerd.
9 september 2020
Lezing “Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in België en Nederland”
door Jean Dewaerheid
Deze lezing werd geannuleerd.
14 oktober 2020
lezing en voorstelling door Hubert Paulissen van het boek over Dr. Roger Lambrechts ‘Van
Hippocrates tot Hitler’
De meeste inwoners van Dilbeek kennen de Dr. Roger Lambrechtslaan, die van het centrum van
Dilbeek net achter de voetgangerstunnel vertrekt en in een rechte lijn van 500 meter loopt naar het
historische Neerhof.
Bijna niemand kent nog de figuur van Dr. Lambrechts. Laat staan waarom er een straat naar hem is
vernoemd. Zijn levensverhaal is nochtans indrukwekkend, zowel op lokaal-historisch als op
persoonlijk vlak.
Als jonge hulp-arts verzorgt hij vier jaar lang de soldaten in de loopgrachten tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Zijn belevenissen schrijft hij neer in een dagboek.
Twintig jaar later zien we hem als huisdokter in Dilbeek en als gynaecoloog en chirurg in Brussel.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1932 is hij kandidaat op de afwijkende katholieke
4

partij aangevoerd door Gaëtan Moeremans.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1938 is hij kandidaat op de eenheidslijst VNV-Rex.
Op 2 april 1939 is hij 3de kandidaat bij de verkiezingen voor de senaat op de lijst Rex.
Als Leon Degrelle, de leider van de lijst Rex voor collaboratie met de bezetter kiest, keert hij ze de rug
toe. Zijn bevlogen engagement gaat verder in het ondergronds verzet. En wel zó ver dat het tot zijn
doodsvonnis zal leiden in 1943 te Keulen.
Zijn kleinzoon Hubert Paulissen zocht gedurende 10 jaar naar meer details en naar meer verklaringen
voor het merkwaardig levensverloop van zijn grootvader. Deze bevindingen schreef hij dit jaar neer in
een boek:
‘Roger Lambrechts, arts tussen Hippocrates en Hitler’
Na de spreekbeurt wordt het boek verkocht en gesigneerd door de auteur.
34 deelnemers.

Hubert Paulissen tijdens zijn lezing over Dr. Lambrechts (Foto: Gilbert Buyst)
20 november 2020
Academische zitting naar aanleiding van 30 jaar FV regio Dilbeek vzw.
De academische zitting werd geannuleerd.
Van vrijdag 20 november tot zondag 22 november 2020 tentoonstelling naar aanleiding van 30
jaar FV regio Dilbeek vzw.
Deze tentoonstelling werd geannuleerd.
9 december 2020
Lezing “Van Mozes tot …. Vondelingen in elk tijdperk” door Claude Ghekiere
Deze lezing werd geannuleerd.
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Publicaties
De Cheijnsboecken van Dilbeek, Itterbeek en
Sint-Martens-Bodegem
1740-1795
Sterffelijcken Laethboeck der Heerelijckheid in Dilbeke
Een bronnenpublicatie van Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek
gerealiseerd door

Majella Martelé, Georgette Rogier,
Paul Vandensteene, Alfons Depester

Onze nieuwste publicatie werd gelanceerd op 20 november 2020 met een voorinteken periode.
Het boek is van 13 januari 2021 beschikbaar.

Website
De website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld door onze webmeester.

Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief omvatte dit jaar 180 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.
Er werd een nieuwe reeks opgestart, 'De man in de straat'.
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Documentatiecentrum
Het documentatiecentrum was in 2020 op volgende dagen geopend:
07/01 – 10/01 – 21/01 – 26/01 – 04/02 – 14/02 – 18/02 – 23/02 en 9 maandagen namiddag.
In totaal was het documentatiecentrum dus 17 maal geopend voor het publiek en in totaal waren er
weinig bezoekers.

Projecten
Indexeringen in gemeentelijk archief Dilbeek
Door de opgelegde maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie is het indexeren
voorlopig stopgezet.
Cijnsboeken van Dilbeek, Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem
Op basis van de gefotografeerde originelen uit het archief van het Kasteel van Gaasbeek werd een
publicatie klaargemaakt.
Deze publicatie is gelanceerd met een voorinschrijving op 20 november 2020.
De officiële voorstelling was voorzien voor 13 januari 2021 maar werd geannuleerd.

Bibliotheek
De bibliotheek in ons documentatiecentrum bevat een rijke schat aan informatie voor de
genealogen.
Naar aanleiding van de verhuis van ons documentatiecentrum werd de bibliotheek volledig op orde
gezet en herschikt waar nodig.
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 29 burg. stand boeken en indexen
o 24 burg. stand boeken, indexen en akten
– Namen en families:
o 515 boeken over personen en families en 4 digitale boeken
o 3100 kwartierstaten
o 117 boeken met verzamelingen van kwartierstaten
– Gemeenten:
o 748 boeken
o 100 digitale documenten
– Gezinsreconstructies:
o 83 boeken
– Algemene werken:
o 278 boeken
o 4 digitale boeken
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– Indexen:
o 105 boeken
o 15 digitale boeken
– Kiezerslijsten:
o 146 boeken
o 10 digitale boeken
– Heraldische werken:
o 28 boeken
Verzamelingen
– 122.000 rouwbrieven met index, uitsluitend te raadplegen in digitale vorm.
– 168.000 bidprentjes met index, volledig in digitale vorm. Hiervan zijn 36.000 bidprentjes
met een gedetailleerde digitale index raadpleegbaar.
– 700 bidprentjes van de “ Broeders van de Christelijke Scholen” en 500 oude (19de
eeuwse) 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.
Deze digitale index is volledig in de cataloog geïntegreerd en raadpleegbaar met de cataloog.

Facebook
Er werd op 18 februari 2019 gestart met een Facebookgroep “Familiekunde Vlaanderen regio
Dilbeek”.
De groep telt intussen 120 leden.
Het aantal leden is opmerkelijk gestegen sinds het ingaan van de eerste lockdown in maart 2020.
Tussen 18/02/2020 en 28/12/2020 waren er 95 lidmaatschapsverzoeken.
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Evolutie ledenaantal van 18/02/2020 tot 28/12/2020.

Aantal actieve leden tussen 18/02/2020 en 28/12/2020.

Opgemaakt door:
Gilbert Buyst
Secretaris
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