
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 3 maart 2016

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
André Janssens,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 16 maart 2016 (opgelet 3  e   woensdag) te 20 uur komt de heer Stefan Crick, 
stichtend voorzitter van het Jacques Baron le Roy Genootschap ons meer vertellen over 
“Obiits & rouwgebruiken bij de adel". De obiits, rechthoekige borden, vertellen meer dan 
men op het eerste zicht verwacht. Is de overledene een ongehuwde man, een kind, een 
echtpaar, een ongehuwde vrouw, een echtpaar waar de vrouw nog van in leven is of een 
echtpaar waar de man nog van in leven is. Dit en nog heel wat meer details zal de spreker ons 
in zijn voordracht, met heel wat illustraties, verduidelijken.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.

Zondag 03 april 2016 om 13.30 uur brengen we samen met Davidsfonds St. Kwintens-
Lennik een geleid bezoek aan het Kerkhof van Laken, het Brusselse Père Lachaisse. Hier 
liggen heel wat eminente figuren begraven onder grafmonumenten van de allergrootste 
architecten en kunstenaars.  Deelname in de kosten € 8 per persoon.
Afspraak om 13.30 uur aan de hoofdingang van de begraafplaats, Onze-Lieve-
Vrouwvoorplein 16, 1020 Brussel (Laken). Naast de OLV kerk.
Daar slechts 25 personen kunnen deelnemen is inschrijving en betaling ten laatste op 28 
maart 2016 verplicht. U kunt inschrijven bij Carina Rooselaers via 
davidsfondsskl@gmail.com of telefonisch op 0496 99 61 45. Betalen kan op rekening BE11 
0010 9590 1148 van Davidsfonds Sint-Kwintens-Lennik.
Carpooling kan om 12.45 uur aan CC Westrand (parking).

Zaterdag 16 april 2016 te 10 uur “Workshop over de werking van de zoekwebsite van 
het Rijksarchief”. Mevrouw Annelies Coenen van de Dienst Digitale Preservatie & Toegang 
van het Algemeen Rijksarchief zal uitleg geven over de werking van de zoekrobot: welke 
informatie kan je er mee vinden en hoe het efficiënt te doen? Het wordt een workshop dus de focus 
ligt op de praktijk. Breng je eigen laptop (met opgeladen batterij) mee als je er één hebt want de 
lesgever zal ons in realtime doorheen de website loodsen. Er is wifi voor de deelnemers dus 
internetaansluiting is verzekerd.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.
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Woensdag 11 mei 2016 te 20 uur verwelkomen we mevrouw Evelien D’Haese, 
erfgoedconsulente bij de erfgoedcel Waasland, die ons een voor velen ongekende bron zal 
voorstellen in haar voordracht “De mogelijkheden van vredegerechtdossiers als historische
bron”. Naast vonnissen vindt u hier ook heel wat familiegegevens.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.

Zaterdag 4 juni 2016 vanaf 18.30 u. bent U allen van harte  welkom op onze 22e Praat- 
Kaas- en Wijnavond in de “Breughelzaal” Herdebeekstraat 162 te St. Anna-Pede (1701 
Itterbeek-Dilbeek). Zoals andere jaren wordt het een gezellige bedoening met een verzorgd 
kaas en vlees buffet. Bij een hapje en een drankje kan je er praten over genealogie. Vooraf 
inschrijven is vereist. Dit kan via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be. Of op 02/466 
44 05. Meer info in onze volgende nieuwsbrieven.

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 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

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

BELGEN IN AMERSFOORT

Belgen in Amersfoort

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven 19.000 Belgische vluchtelingen in en rond 
Amersfoort. Bekijk de sporen die zij hebben achtergelaten in gezinskaarten, foto’s en kranten.
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De gezinskaarten van Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog naar Amersfoort 
(Nederland) kunnen o.a. hier geraadpleegd worden.
Er is een grote collecties gezinskaarten, beeldmateriaal en nieuws uit WO I.

Surf naar http://belgengezocht.nl/

Bron: www.belgengezocht.nl 

INLICHTINGS- EN ACTIE AGENTEN

Gedenkboek  " Inlichtings- en Actie Agenten"

een samenwerking van de 
VSSE (Veiligheid van de Staat), CEGESOMA
en de vzw KUIAD ( Koninklijke 
Unie der Inlichtings- en Actiediensten).

Het boek bevat een lijst van  18.716 erkende
Inlichtings en Actie Agenten,
één van de verschillende takken van
het Verzet tegen de nazi's.

De Inlichtings- en Actieagenten waren en zijn
inderdaad bijzondere mensen. Zij konden niet de
speciale omstandigheden voorzien waarin
ze in 1940 zouden terecht komen, noch van zichzelf
op voorhand weten hoe ze zouden reageren. Feit is
dat de Inlichtings- en Actieagenten uit alle lagen
van de bevolking kwamen, jong en oud, man en
vrouw, studenten, ambtenaren, zelfstandigen,
arbeiders, landbouwers, vrije beroepen, ... Eigenlijk
een staalkaart van onze bevolking. 

Link naar meer info: 
https://sites.google.com/site/kuiadvzw/publicaties/gedenkboek

VONDELING

Premier Charles Michel heeft roots in Antwerpen. Een van zijn voorouders is Aloïse Ziebor; 
zij werd in 1834 te vondeling gelegd in Antwerpen en overleed in 1877 in het Waals-
Brabantse Bomal. Het is een van de leuke ontdekkingen die een groepje liefhebbers van de 
genealogie voorstelden tijdens een congres over stamboomonderzoek in het Waals-Brabantse 
Waver, waar Charles Michel titelvoerend burgemeester is. 
De stamboom die van de premier werd opgemaakt door leden van de verenigingen 
Familiekunde Vlaanderen en GeniWal, gaat terug tot de achtste generatie, in het midden van 
de zeventiende eeuw.

Bron: HLN.be, 21 februari 2015
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INDEXEREN BEVOLKINGSREGISTERS DILBEEK

In het gemeentelijk archief van Dilbeek werken momenteel vier leden van Familiekunde 
Vlaanderen regio Dilbeek vzw aan het opmaken van de indexen van de bevolkingsregisters 
van groot Dilbeek. Dit onder de gewaardeerde leiding van archivaris Johan De Reu.

De volgende bevolkingsregisters zijn reeds voorzien van een index :

- Itterbeek 1911 – 1920 deel 1 door Gilbert Puttaert
- Itterbeek 1911 – 1920 deel 2 door Gilbert Puttaert
- Itterbeek 1847 – 1856 door Gilbert Puttaert
- Schepdaal 1911 – 1920 deel 1 door Gilbert Puttaert
- Schepdaal 1911 – 1920 deel 2 door Gilbert Puttaert
- Schepdaal 1911 – 1920 deel 3 door Gilbert Puttaert
- Itterbeek 1901 – 1911 door André Janssens
- Schepdaal 1829 – 1837 door André Janssens
- St. Martrens-Bodegem 1913 deel 1 door Luc Degreef
- St. Martrens-Bodegem 1901 - 1910 door Luc Degreef
- St. Ulriks-Kapelle voor 1846 door Jos Segers

Er blijft nog heel wat te doen. Heb je zin om mee te helpen (wanneer het je past) neem dan 
contact op via : info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

André Janssens

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND

Hoop op toekomst - Belgische vluchtelingen in Nederland

Na de inval van het Duitse leger in augustus 1914 in België vluchtten vele landgenoten met 
familie en kinderen naar Frankrijk, Engeland en het merendeel naar het neutrale
Nederland. Meer dan een miljoen Belgen trokken de noordelijke grens over naar een land dat 
toentertijd nog maar zes miljoen inwoners had. In allerijl moest opvang voor de vluchtelingen
worden geregeld: onderdak, eten, kledij, medische hulp…
Toen het oorlogsgeweld enigszins tot bedaren was gekomen, keerden velen terug . Meer dan 
100.000 vluchtelingen bleven tot het einde van de oorlog in Nederland, velen in speciaal 
gebouwde vluchtoorden. 

Het boek
De Belgen in de vluchtoorden gaven zogenaamde kampkrantjes uit. Daarin stond nieuws over
het front, maar ook over de scholing van de kinderen, de contacten met de kerk en dagelijkse 
activiteiten. Zelfs kunst en filosofie ontbraken niet. Hoop op toekomst biedt een unieke inkijk 
in het leven van alledag.

De gratis dvd
De dvd laat voor het eerst het gehele verhaal van de Belgische vluchtelingen zien met uniek, 
authentiek filmmateriaal van het Eye Filmmuseum in Amsterdam over de periode 1914-1918.
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Regisseur Leo van Maaren beschrijft de geschiedenis van de vluchtelingen vanuit zowel 
Belgisch als Nederlands perspectief.

Meer info en bestellen op: http://www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=3613

WAT VIND JE IN ONZE BIBLIOTHEEK

Wat zit er in de kast of ….. onbekend is onbemind

Met deze nieuwe rubriek willen we jullie wat wegwijs maken wat er in onze bibliotheek te 
raadplegen valt. We trachten elke maand enkele boeken of documenten te belichten.

Deze maand de “woordenboeken”. 

- Verklarend woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk  van dr. Frans
   Debrabandere  - 2 delen volgnr. B6 0545 en 0546 
   Hier zal je de betekenis en het ontstaan van zo een 150.000 familienamen terugvinden.  
   Nagenoeg alle “Vlaamse” familienamen en de meeste “Waalse” zijn in dit werk opgenomen.
  Waar mogelijk werden de namen naar hun grondvorm teruggebracht.
   De auteur illustreert zijn werk met oude voorbeelden en vindplaatsen.

- Dictionnaire des noms de famille en Belgique Romane et dans les régions limitrophes van 
Jules Herbillon en Jean Germain - 2 delen volgnr. B6 0548 en 0549
  Hetzelfde principe als het werk van dr. Debrabandere maar dan meer toegespitst op   
  familienamen met als oorsprong Romaans België (Wallonië).

- Mijn familienaam waar komt die vandaan van dr. Frans Debrabandere  volgnr. B6 1949 
  Dit is meer een leesboek dan een naslag werk. Het vertelt bondig ontstaan en geschiedenis 
van familienamen. Er is achteraan een namenregister maar niet alle familienamen zijn 
opgenomen.

- Dictionnaire Etymologique des noms de famille et prénoms de France volgnr. B6 
1610/05

- Les noms de personnes volgnr. B6 1870

- Dictionnaire de Généalogie van Léon Roy volgnr. B6 1978
   Franstalig naslagwerk dat een definitie tracht te geven voor courante genealogische termen 
   betreffende familie, verwantschap, geboorte, doop, huwelijk, overlijden, beroepen, ambten,  
   erfenissen, plaatsnamen, e.d. 

- Woordenlijst voor familievorser door FV Oostende   volgnr. B6 0296
   Betekenis van Latijnse termen en van plaatsnamen in het Latijn

- Vademecum Latijn/Nederlands door FV Antwerpen volgnr. B6 1001/02
   Vertalend woordenboek van het Latijn naar het Nederlands

- Wolters woordenboek Latijn – Nederlands
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- Woordenboek beroepen met Nederlandse, Franse en Latijnse termen. volgnr. B6 
0561/99
   Hierop bestaat een index   volgnr. B6 0562/99

- Lexicon der gemeenten van België – Dictionnaire des communes de Belgique
   1966 volgnr. B6 0230/99  
   1858 volgnr. B6 0232/99
   Bevat alle Belgische gemeenten van voor de fusie met hun gehuchten en de aangrenzende  
   gemeenten. Eveneens vermeld :  administratieve gegevens zoals provincie, arrondissement,  
   kanton, zetel rechtbank, e.d.

- West-Vlaamsch idioticon van De Bo volgnr. B6 2438
   Verklarend woordenboek over west-vlaamse termen en uitdrukkingen

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
Nathalie Amerijckx (Geraardsbergen), Lisette Herinckx (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.

BRUYN KASTEEL

In de bevolkingsregisters van Schepdaal 1829-1837 staat vermeld :
Tamminau Nicolaus, 15 jaar, dienstknecht, geboren te Bruyn Kasteel. Deze plaatsnaam lijkt 
mij op het eerste gezicht onbekend. Zou het kunnen dat het een (foute) vertaling is van 
“Braine le Château” (Kasteelbrakel in Waals-Brabant)? In het nabijgelegen Halle spreekt men 
van : Brinnekasteel.

Ingezonden door André janssens
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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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