
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 3 maart 2017

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.

Waar woonden uw voorouders? 
Congres en Dag van de Familiegeschiedenis 2017

Op zaterdag 25 maart 2017 heeft het 52ste congres van Familiekunde
Vlaanderen plaats te Brugge. De dag erop, 26 maart 2017, volgt de derde
editie van de Dag van de Familiegeschiedenis. Het grootste genealogisch
evenement van België is dus in 2017 te gast in Brugge, meer nog: in de
Brugse historische toplocaties, waaronder het Belfort en het stadhuis.
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ACTIVITEITEN

Maandag 13 maart 2017 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.
Het aantal deelnemers is bereikt – Inschrijven kan dus NIET meer.

Zaterdag 25 maart 2017  52ste Congres Familiekunde Vlaanderen te Brugge
Zondag 26 maart 2017 3de editie van de Dag van de Familiegeschiedenis te Brugge
Onze afdeling zal op beide dagen aanwezig zijn met een stand.
Meer info verderop in deze nieuwsbrief.

Woensdag 12 april 2017 te 20 uur “Oefening Oud Schrift” onder de deskundige leiding van 
de heer René Jammart. De praktijk is de beste leermeester. Een les met enkele eenvoudige 
opgelegde oefeningen die we samen met de lesgever zullen oplossen. 
Met voorbeelden uit het schepenarchief en het notariaat, periode 18e en 17e eeuw.
Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te spijkeren,  niet. Het wordt zeker en vast 
een leerrijke avond.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 10 mei 2017 te 20 uur lezing 'Het nut van universitaire en wetenschappelijke 
bibliotheken voor de familiegeschiedenis' door Felix Waldack, voorzitter Familiekunde 
Vlaanderen – regio Gent.
Veel genealogen beperken zich voor hun opzoekingen tot de parochieregisters en de registers 
van de burgerlijk stand. Sommigen wagen zich iets verder in bewerkingen van o.a. staten van 
goed of fiscale bronnen. De doorgewinterde genealoog zoekt in het archief zelf in alle 
beschikbaar materiaal. Een voorbeeld hiervan zijn de (universitaire) bibliotheken waar 
wetenschappelijke werken worden bewaard. Deze voordracht probeert de familiekundige 
wegwijs te maken in de uitgebreide catalogi. Alle Belgische universitaire en 
wetenschappelijke bibliotheken komen aan bod.
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Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

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 2017

donderdag 9 maart – zaterdag 25 maart (gesloten, Nationaal Congres)
donderdag 13 april – zaterdag 22 april
donderdag 11 mei – zaterdag 27 mei
donderdag 8 juni – zaterdag 24 juni

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

CONGRES 2017 FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Op zaterdag 25 maart 2017 heeft het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats 
te Brugge. De dag erop, 26 maart 2017, volgt de derde editie van de Dag van de 
Familiegeschiedenis.
Het grootste genealogisch evenement van België is dus in 2017 te gast in Brugge, meer nog: 
in de Brugse historische toplocaties, waaronder het Belfort en het stadhuis.
Tijdens dit genealogisch topweekend georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen 
verwelkomen we je voor een bezoek aan de tweedaagse genealogische beurs en nodigen we je
van harte uit om het gevarieerd voordrachtenprogramma bij te wonen in het prachtige 
historisch kader van het Belfort te Brugge.
Het thema is woongeschiedenis. Centraal staat de vraag “waar woonden mijn voorouders?”. 
Je kan tijdens dat weekend in maart 2017 terecht voor inspiratie en advies om je te helpen de 
(woon)geschiedenis van je voorouders te reconstrueren.

Het volledige programma kan je raadplegen via volgende link:
http://familiekunde-vlaanderen.be/nieuws/congres-en-dag-van-de-familiegeschiedenis-2017-0

Inschrijven als congresdeelnemer kan via:
http://congresfamiliekundevlaanderen2017.brugseverenigingen.be/

CURSUS KLIM IN JE STAMBOOM TE VILVOORDE

Cursus KLIM IN JE STAMBOOM: GENEALOGIE VOOR BEGINNERS  in Vilvoorde

Wat zou je er van vinden om eens op zoek te gaan naar je voorouders? Die zoektocht naar je 
eigen roots is fascinerend en leerrijk. Wie waren je voorouders? Waar woonden ze en hoe 
leefden ze? Voor je het weet verzeil je enkele eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van 
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hoorde, maar waar wel degelijk jouw familiewortels liggen. Tijdens deze cursus krijg je de 
kans om de wereld van de familiekunde (de genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert 
hoe je aan je eigen stamboom begint en welke historische bronnen je moet raadplegen. Je 
leest oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen onderzoek. Op het einde van de cursus 
brengen we een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Leuven en maken we enkele 
praktijkoefeningen. 

Data: 6 sessies op dinsdagen 18, 25 april, 2, 9 en 16 mei van 19u30 tot 21u30. Op zaterdag 20
mei 2017 van 9u30 tot 12u30.
Info en inschrijvingen: Arch'educ – www.archeduc.be
Prijs: 65 euro
Code: CE2678
Locatie: Samenlevingsopbouw Vilvoorde Wijk Broek - Zennelab
Harensesteenweg 174 te 1800 Vilvoorde

OORSPRONG FAMILIENAMEN

Op onze ledenvergadering in februari kregen wij een zeer gesmaakte lezing “Waar komen
onze familienamen vandaan” door Prof. dr. Magda Devos, ere-professor aan de Universiteit
Gent.
Hieronder enkele naamverklaringen van aanwezige leden:
Depester: Mnls. pester 'bakker'; ondoorzichtige naam met een verdwenen woord
Ligneel = lagneau(x) < Oudfrans l'angel = Frans l'angneau, 'het lam'; ondoorzichtige naam
verbasterd
D'Haenens, D'Haene: mogelijk vadersnaam < Daens < Daan < Daniël; ondoorzichtige
naam met verschillende verklaring mogelijk: woonplaatsnaam, vadersnaam, huis- of
herbergnaam
Colman: < Nicolaas; afstammingsnaam uit vleivorm
Wylloc/Willockx: < Willem; afstammingsnaam uit vleivorm
Elpers = Elbers (?) = Albers < Albert of Elbert < alga 'ander' + berht 'schitterend' of Eilbert <
agil 'scherp' + berht; namen op genitief-s
Rooselaers:  rozenkweker (of naar woonplaats bij rozenstruiken);  beroepsnaam naar
attribuut, product, …
Carion: = Charion < Pic. cat = Fr. char 'kar': wagenmaker of voerman; Franse beroepsnaam
Varlez: = Valet < Oudfrans va(r)let 'page, schildknaap' of 'leerjongen'; Franse beroepsnaam
De Greef: < graaf, voorzitter schepenbank, iemand in dienst van een graaf; beroeps- en
bezigheidsnaam
Destrijcker: < gladstrijker van het laken of van de korenmaat; beroeps- en bezigheidsnaam
(De) Spae/(De) Spaey: Mnls.  Spade 'laat': laatkomer;  eigenschapsnaam gedrag-,
karakterskenmerk
Buyst: < Mnls. Buust 'knuppel'; bijnaam
Desamblanc: = Desablens < Les Sablons, Grandmerz (Leuze, Henegouwen); herkomstnaam,
van + plaatsnaam, gehucht
Vankelecom: < Kelegem, Schepdaal; herkomstnaam, van + plaatsnaam, gehucht
Vandergoten: woonplaatsnaam, water
Van der Eecken: woonplaatsnaam,bos, bomen, hagen
Van Acker: woonplaatsnaam,akkerland
Van der Meulen: woonplaatsnaam, gebouwen
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Enkele interessante websites:
http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/
http://www.marynissen.org
www.familienaam.be

Een sfeerbeeld van de talrijke aanwezigen (Foto: Gilbert Buyst)

NOODDOOP

Binnen de katholieke traditie is het pasgeboren kind belast met de erfzonde van Adam en 
Eva, die bij het doopsel wordt uitgewist. Het doopsel was dus een belangrijk sacrament. 
Achteraf dopen van een doodgeboren kind was zinloos, want de ziel was al vertrokken. Zo’n 
kind mocht niet begraven worden in gewijde grond, en het kon niet naar de hemel. Het ging 
ook niet naar de hel omdat het geen kwaad had verricht. Als een ongedoopt kindje stierf, 
geloofde men daarom dat het naar het ‘voorgeborchte’ ging. 
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Om deze ‘complicatie’ te vermijden werd bij een risicobevalling een nooddoop toegediend. 
Hiervoor gebruikte men een doopspuit, waarbij de baby gedoopt werd ìn de baarmoeder (‘in 
utero’ betekent letterlijk ‘in de buik’). De doopspuit werd gevuld met wijwater. Voor een 
nooddoop kon men niet wachten op een priester. Daarom gebeurde dit meestal door de 
vroedvrouw of dokter. 
Het voorgeborchte werd afgeschaft op 21 april 2007 - dus niet zo lang geleden - door Paus 
Benedictus XVI.  

Bron: Overgenomen uit Brugse Stam, tweemaandelijks tijdschrift, maart-april 2017

MAGISTRATEN EN MINISTERIELE OFFICIEREN (1830-1920)

Personeelsdossiers van magistraten en ministeriële officieren (1830-1920) raadpleegbaar

Alle Belgische dossiers uit de periode 1830-1920 over de loopbanen van magistraten, 
personeelsleden van hoven en rechtbanken, ministeriële officieren en openbare ambtenaren 
(zoals onder meer notarissen, deurwaarders en procureurs en advocaten bij het 
Verbrekingshof) kunnen vanaf nu worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen 
Rijksarchief in Brussel. De dossiers gaan bijna uitsluitend over benoemingen, vervangingen, 
de inrichting of afschaffing van functies, opverlofstellingen, ontslagen en tuchtmaatregelen.
Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van de magistratuur en het notariaat kent 
wellicht de inventaris uit 1960 van het archief van het secretariaat-generaal van het ministerie 
van Justitie, waarin de individuele dossiers worden vermeld over de benoeming, de genomen 
tuchtmaatregel(en) of het ontslag van duizenden rechters, notarissen, procureurs en 
deurwaarders uit de periode 1830-1914. Het archiefbestand was echter onvolledig en een deel 
ervan was nog niet ontsloten, maar een pas verschenen inventaris heeft daar verandering in 
gebracht! 
Voortaan zijn alle dossiers van het gerechtspersoneel en de ministeriële officieren (notarissen, 
procureurs, deurwaarders, enz.) die tussen 1830 en 1920 werden geopend (en bewaard zijn 
gebleven) gemakkelijk toegankelijk. De nieuwe inventaris bestrijkt ook de periode van WO I 
en de eerste naoorlogse jaren en biedt onder meer inzicht in de procedures waarmee 
collaborateurs werden bestraft.
Kortom, een onmisbare publicatie voor onderzoek naar de geschiedenis van de werking van 
de Belgische Justitie. In de loop van 2017 volgt ook een inventaris voor de dossiers uit de 
periode 1920-1945.
De dossiers met het archief van de magistraten en ministeriële officieren kunnen worden 
geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

De inventaris telt 204 bladzijden en kan gratis worden gedownload in pdf worden via 
volgende link: http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
archieven/zoekresultaat/ead/index/zoekterm/ministerie+van+justitie/eadid/BE-
A0510_000075_002564_DUT

Bron: Rijksarchief in België, nieuwsbericht, 17/02/2017
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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
Lisette Herinckx (Dilbeek), Maria Willems (Groot-Bijgaarden), Gerard Desamblanx (Lennik),
Simone De Gols-De Kock 

Boeken
Ralph De Mecheleer (Moerbeke-Viane)

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.

HOF TEN ASSCHE te MELSBROEK

Vraag 17/03-01
Onderwerp: Hof Ten Assche te Melsbroek
Ik ben bezig de stamboom van de familie van den ASSCHE alias van den STEENE te 
Melsbroek te beëindigen.
Ik had graag willen weten of iemand bij jullie de stamboom ervan had opgemaakt om onze 
info te vergelijken.
Deze familie schijnt te zijn uitgestorven met Jan van den ASSCHE, de laatste eigenaar van 
het Hof Ten Assche in 1505. De naam werd echter voortgezet door zijn neef (Gillis van den 
STEENE) in het land van Edingen vanaf 1504 en schijnt uitgestorven te zijn rond e Franse 
Revolutie. Eén lid van deze familie echter overleed te Madrid als officier van de koning van 
Spanje (met afstammelingen in Madrid ?).
Ingezonden door Olivier Meert

TIMMERMANS te TERNAT

Antwoord op vraag 17/02-01
Mogelijk is dit een antwoord:
Timmermans Laurentius ° Zellik 14.04.1680 + Ternat 21.02.1748
x Asse 29.11.1710
Van Brachem Elisabeth ° Ternat 23.09.1688 + Ternat 21.04.1746
met 12 kinderen in Ternat tussen 1711 & 1734
Ingezonden door Marcel Hollants 
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HOF TEN ASSCHE te MELSBROEK

Antwoord op vraag 17/03-01
Misschien zijn dit een paar aanknopingspunten? Of misschien is het helemaal geen familie...!

1. Ingevoerd op Google : Madrid senor van den Steene        (dit om Spaanse gegevens op te 
roepen)
    Resultaat: o.a. een boek over de inquisitie in Valladolid (Spanje), met vermelding dat de 
uitgever (of bespreker van het oudere boek) zich toelegt op literatuur over  
    Marranen (bekeerde, of ogenschijnlijk bekeerde Joden).  In de bibliografie wordt een 
gedrukt boek vermeld, geschreven door Cornelius a Lapide (van den Steen).
    Misschien werd zijn naam niet alleen 'verlatijnst', maar ook 'verspaanst' ?  Eens proberen op
Google.

2. Ingevoerd op Google:  Jehan van den Steene       (dit om oude teksten op te roepen)
    Resultaat: een gedrukt boek Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaeten, ... 
    Het is UL(ieden) Edel-heyt ende ....   die inden Iaere 1559. In eenen Bouck gevoucht ende 
ghedruc(k)t zyn gheweest by mynen Oudt Groot-Vader Ian vanden Steene
    Ondertekend door Anna vanden Steene Filia Ians.  vuyt myne Druckerye te Ghent, den 
xx.van Maerte 1630.
Ingezonden door Majella Martelé

Opgezocht op Geneanet. Daar staan  meer dan 20 personen, die in hun stamboom “Van Den 
Assche” kennen, allemaal in de periode 1435 tot 1475, in de streek van Melsbroek, Nossegem
enz.
Misschien deze personen contacteren.
Ingezonden door Alfons Depester

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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