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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

Voor het tweede jaar op rij werden we geconfronteerd met de beperkingen die van hogerhand 
opgelegd werden.
Dit hield in dat we in de eerste helft van het jaar volledig stil lagen en we dus geen lezingen en 
activiteiten mochten organiseren.
Ook voor het tweede jaar moesten we onze traditionele Praat-, Kaas- en Wijnavond afgelasten.

In beperkte mate kon er door onze medewerkers in het documentatiecentrum verder gewerkt 
worden aan het scannen en de indexering van de rouwbrieven en de bidprentjes.

Hopelijk wordt 2022 een ‘normaler’ jaar.

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
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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
– Adjunct bibliothecaris: Myriam SMET
– 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
– 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

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

– Bestuurslid Heraldisch College
Majella MARTELÉ

Bestuursvergaderingen

21 januari 2021 Schriftelijke Algemene Vergadering
15 juni 2021 Dagelijks Bestuur
25 juli 2021 Dagelijks Bestuur
17 augustus 2021 Dagelijks Bestuur
7 september 2021 Dagelijks Bestuur
13 september 2021 Raad van Bestuur
5 oktober 2021 Dagelijks Bestuur
8 november 2021 Degelijks bestuur
29 november 2021 Dagelijks bestuur
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Activiteiten

Door de opgelegde corona maatregelen was het niet mogelijk om ledenvergaderingen of andere 
activiteiten te organiseren van januari tot augustus.
Door de tijdelijke versoepeling van de maatregelen kon in september, oktober en november een 
ledenvergadering met lezing plaatsvinden.

Woensdag 8 september 2021
Jan Caluwaerts met zijn lezing “Het Fonds Houwaert”.
Op ontdekking in de geschriften van J.B. Houwaert Hoe werd genealogie in de 17de eeuw 
beoefend? We nemen het voorbeeld van de 17deeeuwse stadssecretaris en genealoog Jan Baptist 
Houwaert (+1688), hij liet vele nota's na die ook voor genealogen van de 21ste eeuw van bijzonder 
belang zijn en - zoals soms verondersteld wordt - lang niet alleen op Brusselse en adellijke families 
betrekking hebben. Jan Caluwaerts maakt vrijwel dagelijks dankbaar gebruik van het werk van deze
wonderlijke voorganger. Een correcte interpretatie en vlot gebruik van de handschriften van 
Houwaert vraagt wat ervaring. Bij deze lezing ziet u voorbeelden uit de verschillende rubrieken van
het fonds en krijgt u heel wat praktische tips. De aanwezigen bekomen daarenboven een herziene 
index van het "fonds Houwaert".
25 deelnemers, waarvan 3 niet-leden. 

Woensdag 13 oktober 2021
Jean Dewaerheid met zijn lezing “Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in onze 
regio”.
Deze lezing over Napoleon Bonaparte behandelt de carrière van Napoleon en de gevolgen van zijn 
beleid voor onze gewesten. De PowerPoint is gebaseerd op een frame van bijzondere postzegels 
met afbeeldingen van Napoleon en op de bekende schilderijen van onder andere David, Gros en 
Ingres. Een originele ondersteuning waarin Napoleon niet alleen vanuit de positieve kant behandeld 
wordt (wetboeken, oprichten van een degelijk onderwijsnet, moderne administratie, ...), maar die 
eveneens de donkere kant van de heerschappij belicht (dictatuur, conscriptie, verfransing, afschaffen
van persvrijheid, ...).
35 deelnemers, waarvan 10 niet-leden.

Lezing 13/10/2021 (foto Gilbert Buyst)
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Woensdag 10 november 2021
Claude Ghekiere met zijn lezing “Van Mozes tot …, Vondelingen in elk tijdperk”.
Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa 
voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel. De oudst gekende 
is Mozes. Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om 
vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in 
veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa. Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een
stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks 
geschreven sporen nalaten. Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een
reglementering? Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? 
Hadden ze overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst? In
een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze 
omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling ? Mooie verhalen, zult u zeggen, 
maar anderzijds een beetje triest… Voorstelling met PowerPoint-presentatie.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem. 
67 deelnemers, waarvan 43 niet-leden

Lezing 10/11/2021 – Zicht op het goed gevulde auditorium
(Foto: Gilbert Buyst)

De uitgestelde academische zitting naar aanleiding van 30 jaar FV regio Dilbeek vzw voorzien op 
vrijdag 10 december 2021 moest op het allerlaatste moment weer afgelast worden wegens de weer 
verstrengde maatregelen. 
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Publicaties

Dit jaar hebben we geen publicaties gerealiseerd.
Er is wel verder gewerkt aan de samenstelling en opmaak van nieuwe publicaties:
– Indexen van Geboorten, Huwelijken en Overlijdens van Groot-Bijgaarden (door Jos Segers en 
Alfons Depester); uitgave voorzien begin 2022
– Gezinsreconstructies van Sint-Pieters-Leeuw (door Léon Verheylewegen)

Website

De website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld door onze webmeester.
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief omvatte dit jaar 189 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.
In de nieuwsbrief verscheen ook telkens de kwartierstaat van een bekend persoon.

In de reeks “De man in de straat”
– WOUTERS Joannes Everardus, norbertijn en priester
– MARIVOET Adrienne, kunstenares
– TEIRLINCK Herman, dichter en auteur
– LAROCK Evert, kunstschilder en onderwijzer
– SERVRANCKX Victor, beeldend kunstenaar en architect
– BASTELEUS Petrus, gesneuveld soldaat in WO I
– DE SCHEPPER Alfons, frontsoldaat

In de reeks naar aanleiding van Open Monumentendag 2021 in Sint-Martens-Bodegem
– DE PAUW Carolus en MOSTINCKX Sofia, laatste bewoners van ‘Huisje Mostinckx’
– MARLIER Bertha, voormalige eigenares van ‘Kasteel Marlier’
– APPELMANS Henricus, burgemeester

Alle nieuwsbrieven kunnen ingekeken en gedownload worden op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/nieuwsbrief.html

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum was van januari tot augustus niet toegankelijk wegens de opgelegde 
corona maatregelen. Vanaf september alleen beperkt toegankelijk mits voorafgaande afspraak.

5

http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/nieuwsbrief.html


Projecten

Indexeringen in gemeentelijk archief Dilbeek
Door de opgelegde maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie is het indexeren 
voorlopig stopgezet.

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 2508 boeken waarvan ongeveer:

– Parochie- en burgerlijke stand:  301 boeken

– Namen en families: 

o 620 boeken over personen en families en 4 digitale boeken

o 3100 kwartierstaten

o 117 boeken met verzamelingen van kwartierstaten

– Gemeenten: 

o 920 boeken

– Gezinsreconstructies: 

o 85 boeken

– Algemene werken: 

o 294  boeken

o 4 digitale boeken

– Indexen: 

o 141 boeken

o 15 digitale boeken

– Kiezerslijsten: 

o 146 boeken

o 10 digitale boeken

– Heraldische werken: 

o 28 boeken
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 Verzamelingen

– 128.000 rouwbrieven met index, uitsluitend te raadplegen in digitale vorm.

– 175.000 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.

De index is te raadplegen op onze website via volgende link: http://fv-dilbeek.familiekunde-
vlaanderen.be/bib-cataloog.html

Facebook

Er werd op in 2019 gestart met een Facebookgroep “Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek”.
De groep telt intussen 137 leden.

56 leden hebben in 2021 een bericht geplaatst.
De berichten werden 5941 bekeken.

Open Monumentendag 2021

Op zondag 12 september 2021 waren we mede-organisator van de Open Monumentedag 2021 te 
Sint-Martens-Bodegem.
De organisatie was een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Dilbeek, de Koninklijke 
Heemkring Bodeghave, De Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap en Familiekunde Vlaanderen
regio Dilbeek vzw.

We werkten intensief mee aan de voorbereiding en de uitwerking van deze dag.
In de dorpskern van Sint-Martens-Bodegem werden enkele monumenten in beeld gebracht.
Hierbij werden ook de bewoners van deze locaties onder de loep genomen.
Van deze personen werden de kwartierstaten opgemaakt.
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Het ging om Mostinckx Sophia, laatste bewoonster van het huisje Mostinckx, Marlier Berha, 
voormalige eigenares van het gelijknamige kasteel Marlier, Weemaes Willy, privésecretaris van 
Koning leopold III en eigenaar van het Hof te Bodegem, Appelmans Henri, burgemeester en 
eigenaar van de hoeve Appelmans, De Brueker Cornelius, dorpsfiguur en bewoner van de 
boerderij De Wael en Storms Raymond, advocaat en eigenaar van het Huis Storms.

Medewerkers aan het opmaken van de kwartierstaten: Gilbert Buyst, Myriam Smet, Léon 
Verheylewegen, Jos Segers, Gilbert Puttaert en Jan Erkelbout.

Open Monumentendag 12/09/2021 – Een zicht op onze stand
(Foto  Benoit Desmet)

Opgemaakt door:
Gilbert Buyst
Secretaris
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