
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13 nummer 1 januari 2018

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.

Namens het bestuur wensen wij u en uw familie een
voorspoedig 2018.

Werkten mee aan dit nummer
Gilbert Puttaert, Jan Erkelbout, 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Zoals u reeds kon merken in de nieuwsbrief van december hebben wij dit jaar weer heel wat 
in petto om onze genealogen te helpen bij hun opzoekingen. Via onze nieuwsbrief kan u 
steeds als eerste kennismaken met ons activiteitenprogramma. Inschrijven kan vanaf nu!
Nieuw in 2018 is ook de uitbreiding van het dienstbetoon en openstelling van ons 
documentatiecentrum. Voortaan kan u ook terecht, mits voorafgaande afspraak, op de eerste 
en vierde maandag van de maand. De juiste data en uren van de opening vindt u terug onder 
de rubriek “Openingsdagen documentatiecentrum” in onze nieuwsbrieven.
Wij hopen u alvast te mogen begroeten op onze nieuwjaarsvergadering.

De redactie.

ACTIVITEITEN

OPGELET GEWIJZIGDE DATUM !!!!!
Woensdag 17 januari 2018 te 20.00 uur houden we onze Nieuwjaarsvergadering.
We willen het nieuwe jaar starten met een gezellige bijeenkomst waarop we overgaan tot de 
officiële overhandiging van zijn kwartierstaat aan Jacky Duyck, kunstschilder en ereburger van 
Dilbeek.
Tevens is er de officiële voorstelling van onze nieuwe uitgave “Groot-Bijgaarden – Een 
geschiedenis van de Sint-Wivina-abdijsite van 1794 tot 2016”.
En we stellen er ons jaarprogramma voor. We sluiten de avond af met een drankje.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 4 
januari 2018 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Raadszaal Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

Woensdag 14 februari 2018  te 20.00 uur komt Joris De Beul, voorzitter van Andreas Masiuskring 
een lezing geven over “Het financieel beheer van de landelijke parochies vóór 1820”.
Parochies zijn de oudste structuren in onze samenleving, veel ouder dan gemeenten. Vele zijn 
meer dan 1000 jaar oud. De manier waarop deze instellingen financieel werden bestuurd 
verschilt totaal van de huidge toestand. Zij dienden namelijk zelf te voorzien in hun 
werkingsmiddelen. Een beeld hiervan vindt men terug in het parochie-archief, meer bepaald 
in de kerkrekeningen. Deze documenten geven een klare kijk op het reilen en zeilen van 
zowel de parochie als het dorp in de periode vóór 1800, alsook op de internationale politiek. 
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Op deze manier zullen we kennis maken met renten, cijnsen, tienden, rent- en kerkmeesters, 
jaargetijden, personaat, spijkerprijzen, enz.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
Gelieve u  w aanwezigheid te bevestigen voor 10 februari 2017 via info@fv-
dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Maandag 19 februari 2018 te 14 uur geleid bezoek aan het documentatiecentrum van het 
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
Jubelpark 3 te 1000 Brussel. Parking op de esplanade van het Jubelpark.
Het KLM bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. Voorts bewaart het ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de
Belgische Militaire geschiedenis. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 
1900 alsook de dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888.
Dit is dus zeer interessant voor wie voorouders zoekt in het Belgisch leger.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
Inschrijven voor 1 februari 201  8 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 14 maart 2018 te 19.30 uur komt Dr. Maarten Larmuseau zijn lezing brengen “De 
genetische revolutie in de familiekunde”.
Wie waren mijn voorouders? Hoe en waar leefden ze? En wie uit de regio is een verre 
verwant van mij? Veel kans dat u dergelijke vragen ooit heeft gesteld. Volgens een recente 
enquête blijkt maar liefst 7 op 10 Vlamingen interesse te hebben in hun familiegeschiedenis. 
Heel wat mensen gaan ook daadwerkelijk op zoek naar antwoorden rond hun afkomst. 
Genealogie en stamboomkunde is daarom onder Vlamingen één van de populairste hobby’s. 
Tegenwoordig bestaat die hobby niet alleen maar uit het opzoeken van akten in stoffige 
archieven maar ook in het laten analyseren van je DNA. Het erfelijke materiaal dat in het 
DNA van iedere persoon geschreven staat, is immers een levend archiefdocument waarin 
genetici op zoek gaan naar sporen uit het verleden. Wanneer stambomen en familienamen 
gekoppeld worden aan genetische gegevens, kunnen er daarom nieuwe inzichten verkregen 
worden over de geschiedenis van iemands familie en regio. Het nut van DNA binnen de 
genealogie zal worden voorgesteld tijdens een boeiende lezing waarin o.a. koekoekskinderen, 
Koning Albert I, en de Spaanse Furies een hoofdrol zullen spelen.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
Gelieve u  w aanwezigheid te bevestigen voor 10 maart 2018 via info@fv-
dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

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.
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NIEUW VANAF 2018 – voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons
documentatiecentrum op de 1e maandag en de 4e maandag van de maand van 09.00 tot

11.00 uur echter alleen op voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be

Openingsdagen voorjaar 2018

maandag 15 januari (op afspraak)
donderdag 11 januari – zaterdag 27 januari

maandag 5 februari – maandag 19 februari (op afspraak)
donderdag 8 februari – zaterdag 24 februari

maandag 5 maart – maandag 19 maart (op afspraak)
donderdag 8 maart – zaterdag 24 maart

maandag 16 april (op afspraak)
donderdag 12 april – zaterdag 28 april

maandag 7 mei (op afspraak)
donderdag 10 mei (gesloten O.H.Hemelvaart) – zaterdag 26 mei

maandag 4 juni – maandag 18 juni (op afspraak)
donderdag 14 juni – zaterdag23 juni

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

NIEUWE UITGAVE: INDEXEN SCHEPDAAL

INDEXLIJSTEN VAN GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS
 van 1827 tot 1920 van SCHEPDAAL

Deze indexlijsten bevatten alle geboorten,
huwelijken en overlijdens uit de burgerlijke stand
van 1827 tot 1920 voor de gemeente Schepdaal.

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 het nummer van de huwelijksakte, de
geboortedatum, geboorteplaats en 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.
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Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor 
wie in de betrokken gemeente opzoekingen doet.

De boeken kunnen besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be .
Ze kunnen eveneens, vanaf januari, bekomen worden tijdens de openingsuren in ons 
documentatiecentrum en tijdens de ledenvergaderingen.

Kostprijs:
– indexen Schepdaal (255 blz.) 20,00 euro, verzendingskosten 6,00 euro

Bij verzending vooraf het bedrag van 26,00 euro overschrijven op het rekeningnummer van 
FV regio Dilbeek vzw, BE69 7510 0154 6178 met vermelding 'indexen Schepdaal'.

NIEUWE UITGAVE: GESCHIEDENIS SINT-WIVINA-ABDIJSITE

GROOT-BIJGAARDEN
Een geschiedenis van de Sint-Wivina-abdijsite van 

1794 tot 2016

Na de uitgave in 2016 van het mooie boek
“Abbessae Bigardiae Majoris – De abdissen van de
abdij van Groot-Bijgaarden” heeft de auteur Roland
Vermeiren samen met Marcel Van Liedekerke een
vervolg gemaakt over de geschiedenis van de Sint-
Wivinabdij. 
Dit tweedelig boek, in totaal 366 pagina's,
overspant een periode van meer dan 220 jaar en
gaat van 1794 tot 2016.
Deel 1 behandelt de periode van 1794 tot 1798 en
bespreekt de abdij op het einde van de 18de eeuw
onder de laatste abdis, het verloop van de Franse
revolutie en de verkoop van de abdij.
Deel 2 behandelt de periode van 1798 tot 2016 en
bespreekt de verschillende kopers van de abdij-site.
Van de eerste koper Jean Claude Bourdon de la
Marne tot de vijfde koper de bvba Wivina.
Het boek vermeldt heel wat biografische en
familiale gegevens van de verschillende kopers, is
zeer ruim gedocumenteerd en bevat vele illustraties.
Een niet te missen uitgave.

Deze kwaliteitsuitgave kost 40 € bij voorintekening. Nadien kost het boek 45 €.
Het boek zal verschijnen en officieel voorgesteld worden op woensdag 17 januari 2018,

tijdens de nieuwjaarsvergadering in ons documentatiecentrum te Groot-Bijgaarden
waar het kan afgehaald worden.

Voorintekenen kan tot woensdag 10 januari 2018 
via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be (duidelijk uw naam en adres

vermelden) 
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De voorintekening is pas definitief na overschrijving van het bedrag van 40,00 euro op het
rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw, BE69 7510 0154 6178 met vermelding

“Groot-Bijgaarden Sint-Wivina-abdijsite”.

Het kan eveneens, vanaf half januari, bekomen worden tijdens de openingsuren in ons
documentatiecentrum en tijdens de ledenvergaderingen.

Kostprijs: 45,00 euro
Verzendingskosten: 10,00 euro

VLAAMSE KASSELRIJEN

Titel: De Vlaamse Kasselrijen in kaart gebracht 
Auteur: Paul I.C. Vandewalle, Ph.D. 

Korte inhoud: In 1540 publiceerde Gerard Mercator een zeer
mooie en degelijke kaart van het Graafschap Vlaanderen. 
Op die kaart, bewaard in het Plantin-Moretus museum, staan
stippellijnen getekend die de grenzen van kasselrijen
veronderstellen. Gedurende de volgende eeuwen werden zeer
mooie kaarten getekend die voortdurend, en schaamteloos,
werden gekopieerd. Ook op deze kaarten komen 
kasselrijgrenzen voor, maar de vraag is of deze afbakeningen
correct zijn. Ook wij stelden ons die vraag en zochten naar een
antwoord. Dit antwoord zou er nooit snel kunnen komen indien
wij niet konden beschikken over computers, aangepaste 
software en de bijna onoverzienbare berg informatie op het
internet. Het aantal kasselrijen en stadsgebieden bleef 
gedurende het Ancien Regime constant, en alleen in 1769
werden de grenzen van de Kasselrijen Veurne, Ieper en Waasten
aangepast. Iedere kasselrij bestond uit een reeks parochies die in 1795 bijna geruisloos en 
zonder veel wijzigingen overgingen in gemeenten. De grenzen van de kasselrijen werden dan 
ook meestal bepaald door de grenzen van de parochies. Die grenzen waren ofwel waterlopen 
(stromen, rivieren, beken, grachten), ofwel wegen, ofwel perceelsgrenzen maar ook 
willekeurige lijnen die 2 punten met elkaar verbinden. Dankzij het Transport van Vlaanderen 
van 1517 kennen wij exact welke parochies en grote heerlijkheden deel uit maakten van de 
kasselrijen. Zowel de Kabinetskaart als de Carte Marchande van Ferraris uit 1776-1778 
bevatten stippellijnen die de kasselrijgrenzen weergeven. Dank zij georeferentie konden wij 
met de steun van UGent een kaart tekenen met voor 99 % exacte grenzen. De grenzen die 
Ferraris tekende vallen bijna altijd samen met de parochiegrenzen uitgezonderd waar beken of
grote wegen de kasselrijgrens vormden. Zo splitst de Gaverbeek in het zuiden van West-
Vlaanderen een aantal gemeenten in twee en loopt de kasselrijgrens dwars door de gemeente 
(vb Waregem). Historici werken met het verleden maar leven in het heden, daarom hebben wij
geprobeerd de kasselrijgrenzen uit te tekenen op een hedendaagse kaart met schaal 1/100000. 
Zo kunnen wij te weten komen in welke kasselrij onze voorouders woonden. 
Formaat: A4; 140 pagina’s, 122 kaarten en plannen waarvan 20 in kleur, foto-papier 160 gr 
Prijs: € 35,00 + verzendingskosten € 7,70 
Bestellen bij: paul.vandewalle2@telenet.be
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MILITAIRE KAART VAN EDINGEN EN HALLE

Carte des camps d’Enghien et de Halle 
Les 28 et 29 May 1691 

Corrigée et augmentée par le chevalier de Beaurain 
Géographe ordinaire du Roy

Deze kaart geeft enkele troepenbewegingen weer uit de Negenjarige Oorlog, ook wel de 
oorlog van de Liga van Ausburg genoemd. Deze Liga, opgericht in 1689, is een politiek en 
militair verbond tussen de Hollandse Republiek, Engeland, Spanje en enkele Duitse Staten om
zich te beschermen tegen de dreiging van de Franse koning Lodewijk XIV. Reeds vanaf het 
midden van de 17de eeuw voert Frankrijk tegenover de Zuidelijke Nederlanden een politiek 
van invasie en annexatie. Tegenover de ambities van Lodewijk XIV wordt door Willem van 
Oranje, stadhouder van Holland en later koning van Engeland, een coalitie tot stand gebracht, 
de zgn. Liga van Ausburg, bestaande uit de Verenigde Provinciën (Nederland), Spanje, de 
Duitse Keizer en enkele Duitse gewesten. Een lange reeks van militaire operaties neemt een 
aanvang in 1658 met de slag bij Duinkerke. De oprichting van de Liga van Ausburg is voor 
Lodewijk XIV het startsein tot een reeks militaire operaties op ons grondgebied die in 1697 
beëindigd wordt door het verdrag van Rijswijk, zonder enig beslissend voordeel voor één van 
de strijdende partijen.
Chronologie van de oorlog van de Liga van Ausburg 1689 – 1697

1689 slag bij Walcourt
1690 slag bij Fleurus
1691 slag bij Leuze en beleg van Mons door de Franse Generaal Vauban
1692 het beleg van Namen en de slag bij Steenkerke
1693 slag bij Neerwinden en het beleg van Charleroi
1695 beleg van Namen en het bombardement van Brussel
1697 verdrag van Rijswijk

Vanaf het begin met de oorlog van de Liga van Ausburg worden, in opdracht van Lodewijk 
XIV, door de Franse militaire ingenieurs op basis van eigen terreinopmetingen een aantal 
kaarten gemaakt van het grootste deel van de Zuidelijke Nederlanden. De auteur van de 
bijgevoegde kaart is de chevalier Jean de Beaurain. Geboren in 1695 krijgt hij te Parijs een 
opleiding tot cartograaf wat hem reeds op 25-jarige leeftijd de titel van cartographe du roi 
oplevert. Hij overlijdt in 1771. Door zijn Calendrier perpétuel ecclésiastique et civil verwerft 
hij de belangstelling van koning Lodewijk XV, voor wie hij vervolgens een groot aantal 
kaarten maakt. Van zijn hand is de Histoire militaire de Flandre depuis l’année 1690 jusqu’en
1694, uitgegeven in 1755 in 3 volumes, waaruit de bijgevoegde kaart komt. Deze kaart is dus 
ruim 60 jaar na de gebeurtenissen gemaakt op basis van de notulen van cartografen die de 
militaire campagne hebben meegemaakt. Het jaar nadien wordt een nieuwe, minder luxueuze 
editie uitgebracht, met aangevulde en verbeterde kaarten, augmenté et corrigé, waarschijnlijk 
door hem zelf. De meeste kaarten zijn opgesteld op een schaal van ca. 1/72.000. Beaurains 
meesterwerk is een atlas in 14 delen. Zijn zoon, eveneens gekend onder de naam chevalier de 
Beaurain, treedt als cartograaf in de voetsporen van zijn vader. Hij tekent de kaarten voor het 
werk Histoire de la campagne du prince de Condé en Flandre en 1675, en nog vele andere 
kaarten met vooral militaire doeleinden. De gereproduceerde bijgevoegde kaart geeft militaire
posities weer uit het jaar 1691 in West-Brabant. De voorhoede van de Franse troepen houdt 
zich enerzijds op in de nabije omgeving van Edingen en anderzijds rond Halle op de hogere 
gebieden rond Breedhout. Beide posities worden op de kaart omschreven als Tête du Camp. 
De troepen van de Liga staan opgesteld te Sint-Pieters-Leeuw, tussen de strategisch 
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belangrijke samenvloeiing van de Zuunbeek en de Zenne aan de linkerzijde en Sint-Anna-
Pede aan de rechterzijde. Het aanvankelijke plan bestaat erin om Brussel aan te vallen, maar 
de Fransen zien hiervan af en bekoelen hun woede op de stad Halle.
Het idee om Brussel aan te vallen komt enkele jaren later, in 1695, terug naar voor. Op dat 
ogenblik zijn de Franse troepen in de buurt van Namen ingesloten door de legers van de Liga. 
In de hoop zijn leger te ontzetten, geeft Lodewijk XIV aan zijn aanvoerder maarschalk de 
Villeroi, op diens eigen suggestie, de opdracht om met zijn troepen op te rukken naar Brussel 
en de stad aan te vallen in de hoop dat de gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden, 
Maximiliaan-Emmanuel van Beieren, de strijd te Namen zal staken en Brussel te hulp zal 
snellen. Gedurende ruim 48 uur, van 13 augustus ‘s avonds tot de ochtend van 15 augustus, 
daalt over Brussel een zondvloed van vuur neer. De spits van het stadhuis doet dienst als 
doelwit voor de kanonniers, die opgesteld staan op de hogere gebieden aan de westkant van 
de stad. Het gevolg is dat er van de hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden slechts een ruïne
overblijft. Vrijwel onmiddellijk na de beschieting wordt begonnen met de heropbouw van de 
stad. Het lot van Brussel wordt aldus bepaald door een groot strategisch spel maar ook wel 
door de ingewikkelde verhouding tussen de Franse koning en zijn maarschalk. De kaart meet 
48,4 cm bij 36,6 cm en hoort thuis in een ruime reeks van kaarten. De afgebeelde regio wordt 
vandaag omschreven als het Pajottenland en Zenne en Zoniën, van Ninove in het noordwesten
tot het Zoniënwoud in het zuidoosten. Van elk dorp wordt op een uniforme manier de kerk 
afgebeeld, soms aangevuld met enkele andere gebouwen, veelal kastelen, ook met een 
gelijkvormige afbeelding, dus zonder onderscheid te maken tussen grote en kleine bouwsels. 
Voor wat betreft Lennik worden naast de kerken van Gaasbeek, Sint-Kwintens- en Sint-
Martens-Lennik, ook de kapel en kasteel van Saffelberg, het hof te Walle, de molen van 
Tomberg, de molen van Tuitenberg, de H. Berlindiskapel op het Nelleken, het kasteel van 
Gaasbeek, de hoeve van Dammerval, d.i. het huidige Hof te Rammeken, alsook een kapel 
gelegen tussen Sint-Martens-Lennik en Gaasbeek, op de kaart geheten chapelle del Cave of 
Cauve, afgebeeld. De situering is niet steeds even precies en de gebruikte namen zijn soms de 
fonetische neerslag van de door de landmeters opgevangen namen, wat soms leidt tot 
eigenaardige kronkels. Zo wordt Saffelberg als Sasselberghe weergegeven, Tomberg als 
Tombel, Ten Nelleken als Teneleng, enz. Op de kaart worden ook de grote wegen aangeduid: 
de steenweg Asse-Edingen is duidelijk merkbaar alsook de weg van Brussel naar Edingen, de 
zgn. Postweg. Ook Lennik en omstreken kreeg het in de loop van de 17de eeuw onder invloed 
van het krijgsgewoel zwaar te verduren. De streek ligt op de doorgang van de Fransen naar 
hun belangrijkste doelwit, Brussel. Een zware last om dragen voor de dorpsgemeenschap zijn 
de levensmiddelen en het geld die dienen betaald te worden aan de Franse bezetter. Dit is 
aldus het geval in 1635 en 1646. Ook de soldaten van de Liga van Ausburg dienen te worden 
onderhouden wanneer zij zich in de streek ophouden, wat gebeurt in 1667. Het jaar nadien 
wordt de kerk van Sint-Martens-Lennik door de Fransen geplunderd, iets wat in 1676 wordt 
herhaald door de Hollandse troepen. De overlast van de militairen is in deze periode dermate 
groot dat de helft van de door de boeren verschuldigde pacht wordt kwijtgescholden. Een 
triest hoogtepunt wordt bereikt in 1684 wanneer de Fransen 61 huizen te Sint-Martens-Lennik
in brand steken en de kerk opnieuw plunderen alsook het dorp een zware oorlogsbelasting 
opleggen. Nieuwe lasten worden opgelegd tussen 1689 en 1695 en stort de dorpen in de streek
in totale armoede. Tijdens het beleg van Brussel in 1695 wordt de hele regio volledig 
geplunderd en verwoest, met uiteraard de plaatselijke bevolking als grootste slachtoffer. Een 
aantal Lennikse inwoners worden zelfs als gijzelaar door de Fransen meegevoerd om betaling 
van de brandschatting af te dwingen. Het zal verschillende jaren vergen alvorens het 
economische leven in de streek van deze zwarte periode herstelt.

Bron:  Joris De Beul, Andreas Masiuskring
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De kaart kan geconsulteerd worden in ons documentatiecentrum.
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BRONS VOOR MISIA'S MISSIE

“Misia's Missie – Op speurtocht naar je familieverleden”
Een lessenpakket voor de 2de graad lager onderwijs.

Dit lessenpakket werd ook genomineerd voor de Bib Web Awards 2017, georganiseerd door 
de Bibliotheekschool van Gent. De award wordt uitgereikt voor verdienstelijke websites en 
-toepassingen binnen de Vlaamse BDI-sector. De uitreiking vond plaats op 4 december 2017
en 'Misia's Missie” werd bekroond met de bronzen award in de categorie “Vroeg Wijs”.

PAROCHIEREGISTERS NIEUWENRODE

Waar vind je de parochieregisters van Nieuwenrode?
Het  antwoord  is  niet  zo  evident.  We  spreken  niet  over  de  mogelijke  verwarring  met
Nieuwrode, deelgemeente van Holsbeek.
Volgend  concreet  probleem  was  de  aanleiding  van  onze  zoektocht:  in  d  etafels  van
parochieregisters van Meise vonden we van een bepaald echtpaar hun huwelijksdatum en
folio-referentie, maar … de akte bleek onvindbaar! We zochten in alle richtingen en het bleek
dat ook tal van andere referenties in het huwelijksregister ontbraken! Wat was hier aan de
hand? We kregen een gouden tip van tandarts/heemkundige Marc Gillisjans uit Kapelle-op-
den-Bos toen die zei: probeer eens in de registers van Nieuwenrode!
Nieuwenrode  heeft  eigen  DHO-akten,  meer  bepaald  vanaf  1721.  De  periode  voordien  is
waarschijnlijk verloren gegaan. 'Schijnbaar' ontbreekt een index. Een illusie, want de akten
zijn toegankelijk gemaakt door de referenties die we in de tafels van Meise vinden, dan wel
zonder de minste aanduiding waar het om akten van Nieuwenrode gaat!
Ook nuttig om weten: wanneer men in de parochieregisters van Meise over 'Rode' spreekt,
gaat het over het gehucht Sint-Brixius-Rode.
Ook tijdens de Franse bezetting en nadien, tot in 1874, bleef Nieuwenrode een deel van Meise
(dus wat bvb. De akten van de burgerlijke stand betreft, zie die van de gemeente Meise.
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In 1874 werd Nieuwenrode zelfstandig en GHO-akten vinden we er vanaf 1875. In 1977 werd
Nieuwenrode gefusioneerd met Kapelle-op-den_Bos.
Deze beknopte situering van een gemeente doorheen de tijd is ook nuttig om volkstellingen en
andere bronnen op het spoor te komen.

Bron: Jan Caluwaerts, Brabant Cronikel

U kan een abonnement nemen op Brabant Cronikel.
– leden van FV vzw : 5 euro
– niet-leden : 7 euro 
Bedrag overschrijven op rekeningnummer BE10 0013 1130 4604 van "Familiekunde 
Vlaanderen regio Leuven"

meer info op http://brabantcronikel.blogspot.be/

PORCELEINKAARTEN

Porseleinkaart huwelijk Van Uitberghe – Van Hese

“Porseleinkaarten werden gedrukt tussen 1825 en 1870. Ze dienden als uitnodiging, 
visitekaartjes, reclamekaarten,...
Het was een typisch Belgisch product met een wereldwijde uitvoer. 
Haar naam ontleent ze door de glans op het drukwerk, alsof het porselein was.
Na 1870 werd het procedé nog nauwelijks gebruikt. Het personeel in de drukkerijen werd ziek
door het loodoxide in de kleurpoeders.
Er bestaan grote collecties van deze kaarten, die een unieke kijk geven op het leven in de 19de
eeuw.”

Jan Erkelbout
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SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Nicolaas Degroote (Ukkel), Peter Hens (Dilbeek), Eric Welvaert (Dilbeek), Jos Segers 
(Roosdaal), Renaat Erkelbout (Pamel)

Familiedocumenten/boeken/documenten
Roland Vermeiren (Dilbeek)

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: Alfons Depester
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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