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

Zetel: Kleinekapellaan 66 te 1700 Dilbeek
Secretariaat: Snikbergstraat 46 te 1700 Dilbeek
E-mail adres: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Website: https://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Vergaderlokaal: leeshoek van het documentatiecentrum, bibliotheek 'De Wolfsput', 
D' Arconatiestraat 1 te 1700 Dilbeek.

Vergaderlokaal ledenvergaderingen: cc Westrand, Kamerijklaan te 1700 Dilbeek en Kasteel La 
Motte te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek).

Voorwoord

Door de nog steeds geldende beperkingen, opgelegd van hogerhand, zagen wij ons verplicht om de 
de vergadering van het bestuursorgaan en de ledenvergadering van januari te annuleren.

Gelukkig werden nadien de beperkingen opgeheven zodat we vanaf februari weer een normaal 
werkjaar konden starten.

Onze maandvergaderingen met spreker mochten steeds op een ruime belangstelling rekenen. Er 
waren steeds meer dan 20 aanwezigen.
Ook de jaarlijkse samenwerking met het Davidsfonds en de samenwerking met de Andreas 
Masiuskring mag succesvol genoemd worden 

Dit jaar stond ook in het teken van de hernieuwde inrichting van ons documentatiecentrum.
Dank zij de inspanningen van het gemeentebestuur en de bibliotheek zullen we vanaf volgend jaar 
kunnen beschikken over een rolarchief en een volledig ingerichte werkplek.
Dit alles geïntegreerd in de nieuwe leeshoek van de bibliotheek “De Wolfsput”.

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
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– Bestuursleden:
Jan ERKELBOUT, Smissenbosstraat 79 te 1700 Dilbeek
Majella MARTELÉ, Kattestraat 5 te 1750 Lennik
Danny MATTHYS, Velodroomstraat 233 te 1710 Liedekerke
Myriam SMET, Oudstrijdersstraat 9 te 1700 Dilbeek
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
Charly HAELTERMAN, Kroonweg 18 te 1700 Dilbeek
Marcel HOLLANTS, Steenpoelweg 25 te 1790 Affligem
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
– Adjunct bibliothecaris: Myriam SMET
– Webmeester: Paul VANDENSTEENE
– Redactie nieuwsbrief: Gilbert BUYST
– Netwerkbeheerder: Petrus VAN DEN CRUYCE
– Indexering tijdschriften en bidprentjes: Gustaaf COOREMAN, Charly HAELTERMAN en 
Myriam SMET
– Indexering bevolkingsregisters in gemeentearchief: 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 Familiekunde Vlaanderen vzw
Majella MARTELÉ, ondervoorzitter

– Bestuurslid Heraldisch College
Majella MARTELÉ
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Bestuursvergaderingen

17 januari 2022 Bestuursorgaan (Afgelast)
31 januari 2022 Algemene Vergadering
1 maart 2022 Dagelijks Bestuur
9 maart 2022 Bestuursorgaan
5 april 2022 Dagelijks Bestuur
10 mei 2022 Dagelijks Bestuur
21 juni 2022 Dagelijks Bestuur 
12 juli 2022 Dagelijks Bestuur
23 augustus 2022 Dagelijks Bestuur
27 september 2022 Dagelijks Bestuur
31 oktober 2022 Dagelijks Bestuur
28 november 2022 Degelijks bestuur
19 november 2022 Bestuursorgaan

Werkvergaderingen
15 januari 2022 Overlegvergadering herinrichting leeshoek/werkplek bibliotheek
12 juli 2027 Overlegvergadering herinrichting leeshoek/werkplek bibliotheek

Activiteiten

Woensdag 12 januari 2022
Deze ledenvergadering werd afgelast ingevolge de opgelegde voorzorgsmaatregelen in verband met
de corona maatregelen.

Woensdag 9 februari 2022
Jean Paul DE CLOET, voorzitter van vzw Geschiedkundige Heruitgeverij, met zijn lezing “De 
bastaardkinderen van de graven van Leuven, de hertogen van Brabant en de staatshoofden 
van België”.
De graven van Leuven, de hertogen van Brabant en de staatshoofden van het onafhankelijke België 
hebben zich zeker niet onbetuigd gelaten wanneer het om avontuurtjes ging buiten het echtelijke 
bed. In deze voordracht is het enkel de bedoeling om een geschiedkundig overzicht te geven van de 
buitenechtelijke kinderen van alle graven, hertogen en staatshoofden, zonder een moreel oordeel te 
vellen over de handelswijze van al deze machthebbers. Er wordt uitgelegd waarom deze kinderen 
“bastaardkinderen” genoemd worden.
Er wordt achtereenvolgens gesproken over: de 73 bastaarden van de graven van Leuven en de 
hertogen van Brabant en de 35 bastaarden van de staatshoofden van België. Daarbij zal het verschil 
in behandeling van de bastaarden onder het “Ancien Règime” en in het onafhankelijk België 
benadrukt worden.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
31 deelnemers, waarvan 6 niet-leden

Woensdag 9 maart 202
Maarten LARMUSEAU, wetenschappelijk onderzoeker aan de KU Leuven en docent in de 
genetische genealogie, met zijn lezing "Het genetisch geheugen, wat DNA ons leert over ons 
verleden".
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
27 deelnemers, waarvan 7 niet-leden
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Woensdag 14 april 2022
Officiële voorstelling van onze nieuwste publicatie “GROOT-BIJGAARDEN – Indexen van 
Geboorten, Huwelijken en Overlijdens” en Officiële overhandiging van de kwartierstaten aan 
Anneleen Van den Houte en Ivo Evenepoel.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
28 deelnemers, waarvan 18 niet-leden

Tijdens deze vergadering, gevogld door een receptie mochten wij een delegatie van het nationaal
bestuur van Familiekunde Vlaanderen vzw verwelkomen.

Wilfried Devoldere, voorzitter, Etienne Van de Kauter, penningmeester en Majella Martelé,
ondervoorzitter (Foto Marcel Hollants)

Woensdag 11 mei 2022
Maite DE BEUKELEER, historica en Adviseur informatie- en dienstverlening Maurits 
Sabbebibliotheek, met haar lezing “In haar voetsporen - op zoek naar onze voormoeders". 
Familiegeschiedenis wordt nog vaak geschreven vanuit een mannelijk standpunt; vrouwen spelen 
hierin meestal slechts een bijrol. De vrouwelijke variant van een voorvader – ‘voormoeder’ – 
veroverde pas sinds kort een plaats in het woordenboek. Toch bestaan er voldoende bronnen om het 
leven van onze voormoeders te reconstrueren: familieverhalen, archiefdocumenten, erfstukken, 
DNA, … 
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
24 deelnemers, waarvan 3 niet-leden

Zaterdag 4 juni 2022
26ste Praat- Kaas- en Wijnavond.
Locatie: zaal Solleveld, Solleveld 11, 1700 Sint-Martens-Bodegem
91 deelnemers

Woensdag 14 september 2022
Claude Gekiere met zijn lezing “Poorters en buitenpoorters in de Nederlanden”
Poorter en buitenpoorter zijn een in de Nederlanden voorkomende historische benaming voor 
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bevoorrechte burgers. Na de Franse invasie verdwenen de voorrechten bij de afschaffing van het 
ancien régime in 1794-1795. Komen aan bod: formaliteiten tot het bekomen van het poorterschap 
(eisen, poorterseed, poortersgeld, borgstelling, poortersbrief); voordelen verbonden aan het 
poorterschap (op rechterlijk, economisch, fiscaal en militair gebied, beroep, functie, politiek, bij 
overlijden). Registratie van poorters, verplichtingen opgelegd aan poorters (vestiging, issuwerecht) 
en verlies van het poorterschap komen eveneens ter sprake. Als slot volgen een voorstelling en een 
bespreking van een poortersbrief (oud schrift) van in het jaar 1703 met transcriptie in een voor ons 
leesbare vorm. (Iedere aanwezige ontvangt een kopij van deze poortersbrief). Voorstelling met 
PowerPoint-presentatie.
Locatie: Club 1, cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 32 te 1700 Dilbeek
21 deelnemers, waarvan 1 niet-lid

Woensdag 12 oktober 2022
Historicus Pieter De Reu, archivaris Rijksarchief Brussel en medewerker aan UGent en VUBrussel
met zijn lezing “De erfenis van overgrootvader. Vind ik die terug?”.
Locatie: Club 1, cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 32 te 1700 Dilbeek
33 deelnemers, waarvan 9 niet-leden

Een aandachtig publiek tijdens de lezing van Pieter De Reu
(Foto Gilbert Buyst)

Woensdag 9 november 2022
Joren Vermeersch, jurist en historicus, met zijn lezing ‘1349, hoe de Zwarte Dood Vlaanderen 
en Europa veranderde’. Aan de hand van prikkelend eigentijds beeldmateriaal en getuigenissen 
van ooggetuigen zal historicus Joren Vermeersch het toeslaan en de impact van de Zwarte Dood in 
onze contreien schetsen. Daarbij zal hij diep ingaan op de onzekerheden in het historisch onderzoek,
maar ook op de economische en culturele impact van de massale sterfte en de politieke reactie 
daarop. Onwillekeurig duiken daarin verschillende parallellen op met de corona-pandemie.
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat  20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek)
deelnemers: 24 FV-leden en 27 davidsfondsleden
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Woensdag 14 december 2022
Harald Deceuleer, archivaris Rijksarchief Brussel, met zijn lezing “De Brusselse gevangenissen: 
geschiedenis en archief”.
De gevangenissen in Brussel kennen een lange en bewogen geschiedenis. Archiefbronnen over de 
gevangenissen in Brussel gaan zeker terug tot de 16de eeuw, maar de manier waarop gevangenissen
functioneerden doorheen de tijd is sterk veranderd, vooral vanaf de 19de eeuw. Archivaris Harald 
Deceulaer  schetst de geschiedenis van de Brusselse gevangenissen en vertelt ook welke archieven 
bewaard zijn, wat er in te vinden is, en waar we ze kunnen raadplegen. Hij zal ook praktische tips 
geven over hoe je gegevens kan vinden over personen die werden opgesloten in de Brusselse 
gevangenissen. Steekkaarten, rollen, of 'antropologische dossiers': na deze lezing kennen ze geen 
geheimen meer! 
In samenwerking met Andreas Masiuskring uit Lennik.
De avond werd afgesloten met een eindejaarsdrink!
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat  20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek)
deelnemers: 19 FV-leden, 14 leden van Masiuskring en 8 niet-leden

Kwartierstaten

Eindelijk, na twee jaar uitstel, werden de kwartierstaten overhandigd aan Anneleen Van den 
Houte, schepen van Vrije Tijd gemeente Dilbeek en Ivo Evenepoel, dichter tijdens de 
ledenvergadering op 13 april 2022.

Uitreiking van haar kwartierstaat aan Anneleen Van den Houte
hier samen met de samenstellers Gilbert Puttaert en Gilbert Buyst 

(Foto Marcel Hollants)
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Uitreiking van zijn kwartierstaat aan Ivo Evenepoel
hier samen met de samenstellers Joske Rogier en Gilbert Buyst 

(Foto Marcel Hollants)

Publicaties

Na de publicatie van de indexen van Ternat, Wambeek, Sint-Katherina-Lombeek, Schepdaal en 
Dilbeek was het nu de beurt aan Groot-Bijgaarden.

INDEXLIJSTEN VAN GEBOORTEN,
HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS

van
GROOT-BIJGAARDEN
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Deze indexlijsten bevatten alle geboorten van 1796 tot 1925, huwelijken van 1794 tot 1950 en 
overlijdens van 1792 tot 1950 uit de burgerlijke stand voor de gemeente Groot-Bijgaarden.

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.

Het boek werd officieel voorgesteld op 13 april 2022 in het Auditorium van Kasteel La Motte te 
Sint-Ulriks-Kapelle.

De overhandiging van het eerste exemplaar aan Jos Segers, samensteller van de index.
(Foto Marcel Hollants)
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Website

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

Bij steekproeven genomen tussen 6/02/2022 en 6/03/2022 konden we vaststellen dat onze website 
353 maal bezocht werd.

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief omvatte dit jaar 156 bladzijden en werd verstuurd naar 505 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 verschenen ook regelmatig kwartierstaten en familiegeschiedenissen.

In de reeks naar aanleiding van Open Monumentendag 2021 in Sint-Martens-Bodegem
– DE BRUECKER Cornelius, eigenaar boerderij De Wael
– STORMS Raymond, advokaat

– DUTRIEU Hélène, wielrenster, pilote
– METTEWIE Louis, burgemeester Sint-Jans-Molenbeek

Familiegeschiedenissen
– Families RONFLETTE – DELBROUCK – CUVELIER
– Familie DANSAERT
– Familie COLLON

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

Een alfabetische lijst van de artikels verschenen in de nieuwsbrieven 2015-2022 is raadpleegbaar op
onze website via volgende link:  https://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/nieuwsbrief.html

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum was dit jaar enkel in het voorjaar beperkt toegankelijk mits voorafgaande 
afspraak.
Wegens de herinrichtingswerken van de leeshoek van de bibliotheek en onze werkplek diende ons 
archief voorlopig opgeborgen te worden en was dus niet meer consulteerbaar.
Wel konden kopieën verkregen worden van de gescande rouwbrieven en bidprentjes.

In het najaar werd gestart met de herinrichtingswerken van de leeshoek en onze werkplek en werd 
ook het rolarchief geplaatst.

De officiële opening van de leeshoek wordt, georganiseerd door de bibliotheek, zal plaatsvinden op 
zaterdag 28 januari 2023.
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Om ons in staat te stellen ons archief weer ordentelijk te installeren wordt de officiële inhuldiging 
van ons documentatiecentrum gepland voor zaterdag 6 mei 2023.

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.

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
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– 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

 Verzamelingen

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

– 188.000 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
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Facebook

Er werd in 2019 gestart met een Facebookgroep “Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek”.
De groep telt intussen 156 leden.

Er werden door de leden dit jaar 98 berichten geplaatst.
Hierop kwamen 22 opmerkingen en 112 reacties.
Deze berichten werden 3775 bekeken.

Uit de analyse van de bezoekers per leeftijdscategorie blijkt het volgende:

65+ 47% 30% man 17% vrouw
55-64 26% 12% man 14% vrouw
45-54 15% 9% man 6% vrouw
35-44 7% 3% man 4% vrouw
25-34 4% 3% man 1% vrouw
18-24 1% 1% man 0% vrouw

totaal 100% 58% man 42% vrouw

SCHENKINGEN
Ook dit jaar mochten we weer heel wat schenkingen ontvangen.

Rouwbrieven/Bidprentjes
René Jammart (Halle), Charly Haelterman (Dilbeek), Lisette Herinckx (Dilbeek), Guido Andries 
(Dilbeek), Liliane Ripol (Dilbeek), Veerle Ronsmans (Opwijk), Janique Van Boterdael (Viane), 
Ariane Vandenbosschelle (Merchtem), Gordts Clement (Liedekerke); Joske Rogier (Groot-
Bijgaarden), Boeynaems Cyriel (Liedekerke), Stadsarchief Halle, Patrick Veys (Dilbeek), Hilda 
Geers-De Malderé (Dilbeek), Krista Coene (Dilbeek),Joske Janssens (Dilbeek), Joanna Van den 
Dries (Dilbeek), Familie Vandermauten (Wambeek), Walter De Decker (Dilbeek) 

Boeken/Tijdschriften/Documenten
Charly Haelterman (Dilbeek), Gemma Van Vaerenbergh (Dilbeek), Luycx André (Wemmel), Dirk 
Raedemaekers (Dilbeek), Rogier Joske (Groot-Bijgaarden), Francine Van Beveren (Itterbeek), 
Patrick Veys (Dilbeek), Marcel Hollants (Affligem), Majella Martelé (Lennik), Roger Puttaert 
(Lembeke-Kaprijke) 

Diverse activiteiten

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

“55 ste Congres Familiekunde Vlaanderen te Lier” 
Zaterdag 19 maart 2022
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen regio 
Thema: De Groten van Lier
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Onze stand op het  Congres te Lier

“Dag van de Dilbekenaar” 
Zaterdag 24 september 2022 
Organisatie: Cultuurraad gemeente Dilbeek 
Locatie: gemeenteplein te Dilbeek 

Opgemaakt door:
Gilbert Buyst
Secretaris
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