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Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Werkten mee aan dit nummer
Gilbert Puttaert, Léon Verheylewegen

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Wij mogen terugblikken op een bijzonder jaar 2015 met veel activiteiten en als orgelpunt onze
tentoonstelling in cultuurcentrum Westrand te Dilbeek naar aanleiding van ons 25-jarig 
bestaan.
Zo hadden we een viertal zeer interessante lezingen, een les Oud Schrift, brachten we een 
bezoek aan het Stadsarchief van Brussel, hielden wij een stand op het Nationaal Congres van 
Familiekunde Vlaanderen en op de Dag van de Familiegeschiedenis in Antwerpen, op de Dag 
van de Dilbekenaar en de Erfgoedmarkt van Ergoedcel Pajottenland-Zennevallei in Beersel.
In samenwerking met Arch' educ hadden wij in Lennik en Halle een cursus 'Klim in je 
stamboom”.
Traditiegetrouw hielden wij ook onze drukbezochte jaarlijkse Praat- Kaas- en Wijnavond.

Via volgende link kan je sfeerbeelden bekijken van de vernissage van de tentoonstelling 
“Klim in je stamboom – Eén grote familie”:
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/foto-25jaar.html

In 2016 proberen wij jullie alweer een gevarieerd aanbod aan te bieden.

ACTIVITEITEN

Woensdag 13 januari 2016 te 20 uur verwelkomen we de heer Paul Behets, bestuurslid van 
FV Leuven, die het zal hebben over “Processen bij de Raad van Brabant”.
Spreker werkt als vrijwilliger in het Rijksarchief in Anderlecht mee aan het repertoriëren van 
het archief van de Raad van Brabant. Het archief van dit hoogste rechtscollege binnen het 
hertogdom Brabant bevat een enorme verzameling van allerhande processtukken gaande van 
de 16e eeuw tot ca 1795.
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De heer Behets zal ons wegwijs maken in deze verzameling, de verschillende onderdelen 
toelichten en ook veel aandacht besteden aan de bijlagen zoals getuigenverhoren, kaarten en 
plannen, stambomen, affiches van verkopen, tekeningen van kerken en pastories, losse 
voorwerpen, boekhoudkundige stukken enz.
Wil je meer weten aarzel dan niet en kom die avond langs.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro. 
Bij sneeuw of ijzel wordt in een vervangprogramma voorzien.
 
Zaterdag 20 februari 2016  “51ste nationaal congres van Familiekunde Vlaanderen” in het 
teken van “Genealogie zonder grenzen”. Dit vindt plaats in het Stadhuis van Waver (Place de 
l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre.
OPGELET: vergeet niet in te schrijven voor dit congres.  
Alle details vind je op www.familiekunde-vlaanderen.be

Zondag 21 februari 2016  “2e Dag van de Familiegeschiedenis”. (Stadhuis van Waver, Place 
de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre). U kan die dag met alle vragen omtrent familienamen en 
familiegeschiedenis terecht bij onze gespecialiseerde vrijwilligers van Familiekunde 
Vlaanderen. Dit evenement is GRATIS toegankelijk voor alle geinteresseerden.
FV regio Dilbeek vzw zal gedurende deze twee dagen aanwezig zijn met een stand.

DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2  e   donderdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur en elke 4  e   zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Openingsuren voorjaar 2016

donderdag 14 januari – zaterdag 23 januari
donderdag 11 februari – zaterdag 27 februari

donderdag 10 maart – zaterdag 26 maart gesloten (Paaszaterdag)
donderdag 14 april – zaterdag 23 april
donderdag 12 mei – zaterdag 28 mei
donderdag 9 juni – zaterdag 25 juni
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Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

LIDMAATSCHAP 2016

Vergeet niet tijdig uw lidmaatschap voor 2016 te vernieuwen. Voor slechts 35 euro kan u 
genieten van al onze voordelen. Een inwonend gezinslid kan zich aansluiten aan de zeer 
voordelige prijs van 10 euro.
Met uw lidkaart krijgt u Vlaamse Stam in uw bus en verder kan u terecht in alle 
documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen en profiteert u van korting bij aankoop van 
genealogische publicaties en bij het bijwonen van gespecialiseerde cursussen en voordrachten.
Wij hopen u in 2016 terug te mogen verwelkomen als lid van onze afdeling.

Wie nog geen lid is kan zich steeds inschrijven via volgende link:
http://familiekunde-vlaanderen.be/word-lid

EDUCATIEF ONDERWIJSPROJECT

Studenten van de hogeschool VIVES stelden op vrijdag 11 december 2015 in Dilbeek het 
resultaat voor van hun educatief genealogisch onderwijsproject.
Familiekunde Vlaanderen werkte hieraan mee en zag dat het zeer geslaagd was!

Vanuit de werkgroep zal het door de studenten ontwikkelde materiaal grondig worden 
doorgenomen, geëvalueerd en verder ontwikkeld. Er is in de tussentijd een subsidie 
aangevraagd bij de Provincie Vlaams-Brabant. We hopen op een positief bericht één van de 
komende weken ivm deze subsidies zodat we in het voorjaar van 2016 het educatief pakket 
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kunnen professionaliseren en vormgeven. De bedoeling is dat we in september 2016 een 
educatief pakket rond familiekunde kunnen lanceren voor één of graden en gratis ter 
beschikking kunnen stellen van scholen uit Pajottenland & Zennevallei. 
De werkgroep ‘Familiekunde op school’ bestaat uit:
Familiekunde Vlaanderen Regio Dilbeek, Heemkundige kring Gooik, den Ast Stadsarchief 
Halle, Gemeentearchief Dilbeek, Familiekunde Vlaanderen, Erfgoedcel Pajottenland 
Zennevallei, Vives Hogeschool Tielt, FARO, Regionaal bibliotheekoverleg Pajottenland 
Zennevallei.

SCHEPENBANK VAN LEUVEN

In het kader van het Itinera Nova project van het Stadsarchief van Leuven zijn reeds meer dan
700 registers van de schepenbank van Leuven te lezen en te consulteren online. Ze gaan van 
eind 14e tot eind 18e eeuw en dit voor de drie schrijfkamers. Het zijn vooral de 17e eeuwse 
registers die nog ontbreken. 
Het is de moeite waard eens te gaan kijken, met volgende link: 
http://www.itineranova.be/in/1/chamber

Het stadsarchief van Leuven ging in 2009 van start met het project Itinera Nova. De 
doelstelling van het project bestaat erin om de meest omvangrijke bron uit het ancien régime 
die het Leuvense stadsarchief bewaard wordt integraal te digitaliseren en gaandeweg ook voor
onlineraadpleging te ontsluiten. 
Die archiefbron bestaat uit 1.128 registers van de Leuvense schepenbank, die samen een 
onafgebroken periode van meer dan vier eeuwen (1362-1795) bestrijken. Ze vormen een 
belangrijke en tot op heden onontsloten gebleven historische bron voor de geschiedenis van 
Leuven en van het hertogdom Brabant (de huidige provincies Vlaams- en Waals-Brabant, 
Antwerpen en Noord-Brabant). Het project maakt gebruik van de modernste technieken en 
bestaat uit een gemeenschap van meer dan 50 vrijwilligers, die zich in hun vrije tijd ervoor 
inzetten om deze handgeschreven registers folio per folio in te scannen en te transcriberen. 

Bron: www.itineranova.be
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GEMEENTELIJKE SPOTNAMEN

Gemeentelijke spotnamen en hun ontstaan.

Spotnamen, spotverhalen, domme gezegden en geestigheden hebben altijd bij de mensen in 
een hoge gunst gestaan. De mens heeft steeds heel gaarne met zijn nabuur gespot! Zulks was 
reeds het geval in de oudheid. Tijdens de middeleeuwen en later ging het er al even erg aan 
toe. De na-ijver en afgunst die onze gemeenten bezielden was misschien wel de hoofdoorzaak
van de gegeven spotnamen. Een tweede reden waaraan het ontstaan van spotnamen te wijten 
is, was de afzondering van de verschillende plattelandsdorpen. Er was gebrek aan 
gemeenschapswegen en er waren ook geen verkeersmiddelen. Onze voorouders bleven steeds 
binnen de perken van hun eigen gemeente en ze kwamen zelden of nooit in contact met de 
bewoners van andere dorpen, zodat ze mekaar voor vreemdelingen aanzagen. Dit alles gaf 
aanleiding tot wederzijds wantrouwen en onderlinge vijandschap. Om met de bewoners van 
de nabij gelegen dorpen te schimpen, nam men alles te baat. De kleinste gebeurtenis, het 
minste feit, werd verdraaid, vergroot en rondgebazuind. Deze feiten lagen dan meestal aan de 
basis van de spotnaam. Onze voorouders waren beslist niet kieskeurig met het kiezen van hun 
namen. Sommige schimpnamen waren wel wat plat en realistisch. Eens de spotnaam in voege,
werd deze dan overgeleverd van geslacht tot geslacht.

Enkele voorbeelden uit onze regio:
Alsemberg (B.): trapschijters, klokluiers
Beersel (B.): kèèsboeren, paret-ters
Dilbeek (B.): konijnenfretters.
Gooik (B.): botermelkzakken, hespendrogers, teljoorlikkers, vechters
Halle (B.): vaantjesboeren
Hoeilaart (V-B): doenders , kolenbrander, eierzuiper, spekdief,stoefers 
Lennik: strobranders, windheren
Merchtem (B.): houten ballekens, theedrinkers
Sint-Kwintens-Lennik: windheren, strobranders

Bron: http://henkdeconinck.be/spotnamen/
Ingezonden door Gilbert Puttaert

UPDATE BURGERLIJKE STAND

Update van 1 miljoen pagina’s Burgerlijke Stand

Toevoeging van nieuwe gemeenten, aktetypen of jaren voor alle provincies.
Verbetering van fouten in de beschrijvingen + toevoegen van ontbrekende pagina’s.
Terbeschikkingstelling van de jaren 1914 en 1915.
Enkele steden/gemeenten die ofwel volledig nieuw beschikbaar zijn of waar er nieuwe 
aktetypen of jaren bij komen: Vlaanderen: Boutersem, Erembodegem, Hamme, Kemmel, 
Lochristi, Mechelen, Moelingen,Tollembeek, Waregem, Zelzate,…
Brussel: Brussel, Etterbeek, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde,…

Veel succes met de opzoekingen in http://search.arch.be!

Bron: Rijksarchief in België, Nieuwsbrief december 2015
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ARCHIEVEN OVER MIGRATIESTROMEN

Archieven over migratiestromen

Migratie is van alle tijden, zoals dat heet. Vanaf de 19de eeuw is dit fenomeen steeds beter 
gedocumenteerd in overheidsarchieven. De opkomst van de moderne natiestaat verbreedde 
het onderscheid tussen ‘binnen- en buitenlanders’ en ging gepaard met een nauwgezettere 
registratie van migranten. De actualiteit en de huidige vluchtelingencrisis nopen meer dan ooit
tot herinneringseducatie, ook op het vlak van migratiegeschiedenis.
Lees meer via: http://www.arch.be/lists/lt.php?id=eRhQBwRJVA8dDQwDAg

Bron: Rijksarchief in België, Nieuwsbrief december 2015

LEGATEN PROVINCIE BRABANT 

Vrijwilligersproject ‘Legaten provincie Brabant, 1935-1976’ geïntegreerd in zoekrobot

De (voormalige) provincie Brabant oefende een administratief toezicht uit op de giften en 
legaten aan kerkfabrieken, burelen van weldadigheid/OCMW’s, gemeenten of 
hulporganisaties zoals het Rode Kruis. De dossiers over deze giften en legaten vormen 
geschikt studiemateriaal voor de geschiedenis van het schenken aan en steunen van goede 
doelen. De analyse ervan door vrijwilligers leverde 3.542 nieuwe namen op in de zoekrobot 
‘Zoeken naar Personen’.
Lees meer via: http://www.arch.be/lists/lt.php?id=eRhQBwVJVA8dDQwDAg

Bron: Rijksarchief in België, Nieuwsbrief december 2015

MECHELSE PAROCHIEREGISTERS ONLINE

Uniek: bijna 400.000 Mechelse akten online verzameld

Dankzij het jarenlange werk van vrijwilligers kan je voortaan 391.143 akten uit de Mechelse 
parochieregisters van 1303 tot 1796 online terugvinden.
De akten werden toegevoegd aan de website mechelsegenealogischebronnen.be, het 
vertrekpunt voor stamboomonderzoek in Mechelen. Van 2002 tot 2009 indexeerden 
vrijwilligers van De Ware Vrienden van het Archief de akten uit de parochieregisters binnen 
de stadsmuren. Een titanenwerk dat ze uitvoerden met de steun van Familiekunde Vlaanderen 
regio Mechelen. In 2013 en 2014 scande het Rijksarchief Antwerpen alle parochieregisters uit
het Stadsarchief Mechelen. Dit gebeurde ook voor de parochieregisters van de Mechelse 
deelgemeenten, die in Antwerpen bewaard worden. De Ware Vrienden schoten daarvoor 
opnieuw in actie en indexeerden ook de akten van laatstgenoemde parochieregisters.

Bron: www.familiekunde-vlaanderen/in-de-kijker
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ONZE EIGEN UITGAVEN

Volgende uitgaven zijn nog steeds te koop:

Gezinsreconstructies Itterbeek 1568 tot 1915 60,00 euro
Abbessae Bigardiae Majoris 25,00 euro
Huwelijken te Dilbeek 1792-1920 20,00 euro
Huwelijken te Groot-Bijgaarden 1792-1920 15,00 euro
Huwelijken te Itterbeek 1792-1910 15,00 euro
Huwelijken te Schepdaal 1827-1910 20,00 euro
Huwelijken te Sint-Martens-Bodegem 1796-1910 15,00 euro
Huwelijken te Sint-Ulriks-Kapelle 1796-1910 15,00 euro
Huwelijken te Sin-Kwintens-Lennik 1792-1913 20,00 euro
Huwelijken te Sint-Martens-Lennik 1792-1920 20,00 euro
Huwelijken te Gaasbeek 1792-1920 10,00 euro
Hoofd- en Haardtellingen 1702 en 1747 12,00 euro
Voorouders 8 Dilbeekse burgemeesters 10,00 euro
45 Kwartierstaten 10,00 euro

Deze uitgaven kunnen aangekocht worden tijdens de openingsuren van ons 
documentatiecentrum of besteld worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be 
Ingeval van verzending dient rekening gehouden te worden met portkosten.

NIEUWE BIBLIOTHEEKCATALOGUS VAN FV

De nieuwe (BIDOC-)bibliotheekcatalogus van FV is gelanceerd: http://bib.familiekunde-
vlaanderen.be . De oude bibliotheekcatalogus zal daarom binnenkort verdwijnen.
In Vlaamse Stam, 1 (2016) zal een artikel opgenomen worden waarin het gebruik van de 
nieuwe catalogus wordt toegelicht.
Lees ook meer in onze volgende nieuwsbrieven.

Bron: Familiekunde Vlaanderen vzw

NOTARIAAT BRUSSEL ONTSLOTEN

Het Notariaat van Brussel ontsloten voor de 17de en 18de eeuw

In het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) wordt meer dan 2 km archief bewaard van 
honderden notarissen die actief waren in de Brusselse regio tussen de 16de eeuw en ruwweg 
1940. Het probleem was echter dat je steeds de naam van de notaris en de datum van de akte 
moest kennen om iets te kunnen terugvinden over een persoon, een familie, of één van je 
voorouders. Dankzij de nota’s van Fernand de Jonghe d’Ardoye is daar nu verandering in 
gekomen.

De rijkdom van notariaatsarchief
Notarisakten handelen over testamenten, verkoopovereenkomsten, leningen, getuigenissen, 
huwelijkscontracten, boedelinventarissen, leercontracten, enz. Wie deze akten leest, komt 
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direct in aanraking met de leefomgeving, de bezittingen en familierelaties van onze 
voorouders. Je ziet als het ware een wereld van enkele eeuwen geleden tot leven komen…
De nota’s van Fernand de Jonghe d’Ardoye
Burggraaf Fernand de Jonghe d'Ardoye (1911-1989) heeft decennia lang duizenden bundels 
uit het 17de-eeuwse, 18de-eeuwe en vroeg 19de-eeuwse Notariaat van Brussel doorgenomen. 
In zijn nota’s maakte hij beknopte samenvattingen van de akten die hij tegenkwam. Het gaat 
om referenties naar 73.913 notariële akten, bij elkaar gebracht in elf delen, samen goed voor 
meer dan 6.000 pagina's. Elk deel bevat een index op naam, een index op plaats, en voor 
Brussel ook namen van huizen en straten, functies, instellingen en beroepen.
Na zijn dood werden de nota’s bewaard bij de Association Royale Office Généalogique et 
Héraldique de Belgique, gehuisvest in Brussel. Het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) heeft 
de toestemming gekregen van deze vereniging om deze nota’s te scannen en aan te bieden in 
de leeszaal.

Lees meer: http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2015-
12-14-het-notariaat-van-brussel-ontsloten-voor-de-17de-en-18de-eeuw

Bron: Rijksarchief van België, nieuws

BIJZONDERE VONDST

Drie parochieregisters teruggevonden op brokantemarkt

In november laatstleden heeft Willy Thiry, inwoner van Jodoigne, drie parochieregisters uit de
XVIIe en XVIIIe eeuw teruggegeven aan het Rijksarchief in Louvain-la-Neuve.
Deze registers van de parochie van Neerheylissem, nu behorend tot de gemeente Hélécine, 
werden toevallig terug gevonden op een brokantemarkt in Tienen.
Dank zij de waakzaamheid  van deze genealoog, die zeer vertrouwd is met de rijksarchieven, 
zijn deze onuitgegeven gegevens gered en zullen binnenkort raadpleegbaar zijn.
Het gaat over de geboorteakten van Neerheylissem tussen 1659 en 1809, de huwelijksakten 
tussen 1635 en 1809 en de overlijdensakten tussen 1635 en 1808.
Hoe deze registers op deze brokantemarkt terecht gekomen zijn blijft een mysterie.

Bron: Meegedeeld door Daniel Cloes en gelezen in “Vlan”
Ingezonden door Léon Verheylewegen

PROJECT 'DE GEN-IALE STAMBOOM'

Zoek een verwante naamgenoot en maak de koppeling tussen genetica en jouw 
stamboom ...

De KU Leuven startte samen met Familiekunde Vlaanderen vzw in 2009 een grootschalig 
wetenschappelijk onderzoek binnen Vlaanderen om via het DNA de genetische verschillen 
tussen regio’s te bestuderen en verre verwantschappen tussen en binnen families aan te tonen 
of te bevestigen.
Een nieuw luik in dit onderzoek is het project "De Gen-iale Stamboom". Hierin vergelijken
we het mannelijke Y-chromosoom binnen genealogische koppels, mannen die ver verwante 
naamgenoten zijn van elkaar. Hierdoor zullen we meer inzichten verwerven in genetische 
verschillen tussen verwanten, mutatiesnelheden en de graad aan buitenechtelijke kinderen.
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Wie komt in aanmerking?

Voor "De Gen-iale Stamboom" zijn wij op zoek naar genealogische koppels van twee 
mannelijke volwassen kandidaten met dezelfde familienaam (of een gelijkaardige), dus een 
gemeenschappelijke voorvader langs paternale lijn. Deze kandidaten moeten minstens 7 
meioses of 'generaties' van elkaar verwijderd zijn, dus geen broers en neven (zie figuur), 
maar liefst met de recentste voorouder geboren vóór de 19

Wat wordt er van u verwacht?

- Wij vragen bijkomende informatie over uw genealogie (indien gekend) of informatie over 
uw overgrootvader (langs paternale lijn), waaronder de geboortedatum en geboorteplaats, 
zodat wij zelf de stamboom verder kunnen opstellen. Deze datum moet vóór het jaar 1915 
liggen, aangezien de privacy in België loopt over een periode van 100 jaar. 
- Dan wordt er enkel nog een wangslijmvliesstaal gevraagd. Het nodige materiaal wordt via 
de post opgestuurd naar uw adres en wordt afgenomen door de kandidaat zelf (zie video). Er 
is hiervoor zeker geen bloedafname vereist. Indien gewenst komen wij persoonlijk bij de 
kandidaat langs om het wangslijmvliesstaal af te nemen.

Hoe inschrijven?

Indien u geïnteresseerd bent om aan dit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen, is het nodig
om ons de naam en geboortegegevens van uw (over)grootvader langs vaderlijke zijde en uw 
adres op te sturen, alsook de contactgegevens van uw (mogelijk) verwante naamgenoot.
Met verdere vragen en opmerkingen kan u altijd terecht bij masterstudente Sofie Claerhout 
(sofie.claerhout@student.kuleuven.be) of bij de onderzoekscoördinator dr. Maarten 
Larmuseau (maarten.larmuseau@bio.kuleuven.be). 
Inschrijven kan nog tot 29 februari 2016! 

Lees meer op: http://bio.kuleuven.be/eeb/cor-project/degenialestamboom

Bron: Bio.kuleuven.be

SCHENKINGEN

Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te Groot-

Bijgaarden!

Een hartelijke dank aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes, doodsbrieven
Robert Masson (Dilbeek)

Boeken
Charlie Haelterman (Dilbeek), Niels Plas (Dilbeek)

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 11, nr. 1, januari 2016 10

http://bio.kuleuven.be/eeb/cor-project/degenialestamboom


VRAAG EN ANTWOORD

Antwoorden en nieuwe vragen altijd sturen naar volgend mailadres:
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Uw antwoord wordt dan overgemaakt aan de vraagsteller en gepubliceerd in de eerstvolgende 
nieuwsbrief.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: André Janssens, Heiligekruiswegstraat 54 – 1703 Schepdaal
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Met financiële steun van volgende sponsors
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