
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13 nummer 3 maart 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.

Werkten mee aan dit nummer
Gilbert Puttaert, Jan Caluwaerts, Léon Verheylewegen,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Donderdag 8 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur Consultatieavond bibliotheek met 
dienstbetoon – Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand
van de vele beschikbare genealogische gegevens. Bereid uw bezoek alvast voor met de 
catalogus van onze bibliotheek die u vindt op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/bib-cataloog.html
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet leden betalen een bijdrage 
van 2 euro.
Schoolmeestershuis (oud-gemeentehuis) 1ste verdieping, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-
Bijgaarden.

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
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Zaterdag 17 maart 2018 van 9.00 tot 18.00 uur Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen
Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee.
Meer info en inschrijven op: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/
Onze afdeling zal aanwezig zijn met een stand.

Zaterdag 24 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 uur Consultatiedag bibliotheek met 
dienstbetoon – Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand
van de vele beschikbare genealogische gegevens. Bereid uw bezoek alvast voor met de 
catalogus van onze bibliotheek die u vindt op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/bib-cataloog.html
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet leden betalen een bijdrage 
van 2 euro.
Schoolmeestershuis (oud-gemeentehuis) 1ste verdieping, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-
Bijgaarden.

Zondag 22 april 2018 Erfgoeddag met als thema “Kiezen voor erfgoed”
Plaats: Castelhof in Sint-Martens-Bodegem
FV regio Dilbeek zal aanwezig zijn op deze erfgoeddag en voorziet verschillende activiteiten.
Noteer alvast de datum in uw agenda.
Meer info volgt later.

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.

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

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

WE ZOEKEN VRIJWILLIGERS

We verwelkomen personen die zich aangesproken voelen om zelf vrijwilligerswerk te 
verrichten op het vlak van familiegeschiedenis, genealogie en heraldiek.
Wil u graag anderen wegwijs maken bij het zoeken naar voorouders? Of wil u een handje 
toesteken bij het indexeren, scannen of klasseren van rouwbrieven, bidprentjes en andere 
documenten? 
Neem dan vrijblijvend contact op via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be.
Elke medewerking, hoe klein ook, wordt zeer op prijs gesteld.

RIJKSARCHIEF LANCEERT NIEUW ARCHIEFBEHEERSYSTEEM

Het Rijksarchief lanceert een nieuw archiefbeheersysteem: wat verandert er voor jou?

Vanaf midden maart 2018 wordt voor het aanvragen van documenten in onze leeszalen een 
nieuwe interface in gebruik genomen. De aanvraag wordt hiermee gebruiksvriendelijker en 
eenvoudiger. De vernieuwing kadert binnen de lancering van een nieuw 
archiefbeheersysteem.
In maart 2018 neemt het Rijksarchief een nieuw archiefbeheersysteem in gebruik. Na 23 jaar 
trouwe dienst wordt de software Archeion vervangen door een nieuw programma dat SAM 
(State Archives Management) werd gedoopt. Gedurende anderhalf jaar werkten een ingenieur,
drie webontwikkelaars, een webdesigner en verschillende archivarissen intern aan de 
ontwikkeling van dit programma. 
Met de software SAM kunnen documenten vanaf hun overbrenging naar een van de gebouwen
van het Rijksarchief te allen tijde gevolgd worden. SAM registreert de bewaarplaats van 
archiefbestanden, de raadplegingsvoorwaarden die erop van toepassing zijn, en de 
beschikbaarheid van digitale of andere kopieën.
Wat verandert er voor jou?
Vanaf 13 maart 2018 word je bij je bezoek aan een leeszaal van het Rijksarchief 
geregistreerd in de nieuwe applicatie, net zoals dat voorheen het geval was met Archeion. Via 
SAM kan je de documenten aanvragen die je in de leeszaal wil raadplegen.
Met het nieuwe programma kan je ook je lopende bestellingen opvolgen en een historiek van 
je voorbije reservaties bekijken. Alle aanvragen die je hebt gedaan vóór Archeion werd 
vervangen door SAM blijven actief en bewaard. SAM registreert kortom alle documenten die 
je in de leeszaal raadpleegt. Het is een gebruiksvriendelijk, eenvoudig en intuïtief programma.
De nieuwe software zal worden geïnstalleerd in alle leeszalen, met uitzondering van deze van 
het CegeSoma, de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers en het Koninklijk Paleis.
Om het nieuwe programma te kunnen installeren zullen de leeszalen van het Rijksarchief 
(m.u.v. het CegeSoma/ de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers) gesloten zijn van 5 tot 10 
maart 2018.

Bron: Rijksarchief, nieuwsberichten
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ARCHIEF VAN KRUIKENBURG

Kruikenburg, of wat doe je als het archief “verloren” lijkt ?

Tijden het Ancien Regime was Kruikenburg de naam van een heerlijkheid waaronder een
aantal  dorpen uit  het  Pajottenland gegroepeerd waren.  Ternat,  Sint-Katherina-Lombeek en
Wambeek.  Leden  uit  de  familie  de  Fourneau waren  lokale  heren,  die  zich  daarom  de
Fourneau de Cruquembourg noemden.
Een  heerlijkheid  (zelfs:  graafschap  sinds  1662)  met  meerder  dorpen,  d.w.z.  één  centrale
schepengriffie.  Een gemeentehuis  was er  niet  en een griffier  had geen ambtswoning,  dus
bewaarde hij het archief van de heerlijkheid bij zich thuis. In dit geval woonde hij zelfs niet in
Ternat, maar in … Brussel. En jawel, bij het bombardement van 1695 (waarbij het centrum
van Brussel vernietigd werd) ging ook het archief van de heerlijkheid Kruikenburg verloren.
Dit wordt bevestigd door een nota op de eerste bladzijde van een bundel van de schepengriffie
ARA SGB 3094): “den geheelen comptoire deser bancke is verbrant” …
Toch, genealogen moeten niet wanhopen: gelukkig werd er in het familiearchief de Fourneau
de  Cruquembourg  heel  wat  over  Ternat  en  omgeving  bewaard  'Algemeen  Rijksarchief,
Inventaris  I  109).  Gezien  deze  familie  ook heer  van  Kampenhout  was,  vindt  men  in  de
schepengriffie van dat dorp ook heel wat stukken met betrekking op de andere dorpen van de
heerlijkheid Kruikenburg.

Bron: Brabant Cronikel, jaargang 1, nr. 5

ONLINE TENTOONSTELLING

Online tentoonstelling 'Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I'

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG) realiseerde een online 
tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I. Van de ruim anderhalf
miljoen Belgen die tijdens WO I naar het buitenland vluchtten, kwamen er in het Verenigd 
Koninkrijk alleen al circa 250.000 terecht; zowat 90 procent van hen verbleef in Engeland. 
Met de hulp van vele nazaten, familie- en heemkundigen en erfgoedprofessionals in Engeland
en Vlaanderen werd het bijna vergeten verhaal van deze Belgen die naar Engeland vluchtten 
tijdens de Grote Oorlog weer tot leven gebracht. Op de website www.belgianrefugees14-18.be
 vindt u de link naar de tentoonstelling. Daar vindt u ook nog de waardevolle verzamelde 
getuigenissen die niet of niet volledig in de tentoonstelling konden opgenomen worden en een
bronnenapparaat met een handleiding voor de zoektocht naar voorouders die naar Engeland 
vluchtten.

Bron: Familiekunde Vlaanderen, nieuwsbrief 19 februari 2018

VAN CORADINI NAAR CARDIJN ?

Van CORADINI naar CARDIJN ?
Jan Caluwaerts

In Halle staat een standbeeld ter nagedachtenis van Kardinaal Cardijn (1882-1967). De man
en zijn verdiensten zijn welbekend, iets minder het feit dat zijn familie uit de voormalige
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Henegouwse - nu Vlaams-Brabantse - stad Halle afkomstig is. Een reden voor ons om zijn
opmerkelijke genealogie even in herinnering te brengen.
In 1982 publiceerde Guy Waltenier in L'Intermédiaire des Généalogistes de kwartierstaat van
Cardijn1, maar wat de 17de eeuw betreft, liet de auteur ons wat op onze honger. Waltenier
maakt er evenmin gewag van de publicatie uit 1942 van Fernand Cardyn die in dat jaar de
genealogie Cardijn bracht in L'Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique (jg. 3, blz. 55-
73)2. Hierin wordt de link met de kardinaal gelegd (blz. 63) … zij het met een andere filiatie
dan degene die Waltenier voorstelt.
De familienaam Cardijn  zou volgens  deze  genealogie  een  Brabantse  variant  zijn  van het
Italiaanse CORADINI. Stamvader is Francisco Coradini alias Biumo, “conseil de guerre” en
gouverneur van de stad Halle3. Een stelling die in het tijdschrift Nieuw Vlaanderen deel X/12-
2 wordt ondersteund door Dr. Jan Lindemans en ook naamkundige Prof. Frans Debrabandere
neemt dit over.
De evolutie van Coradini naar Cardijn is toch niet zo opzienbarend: in de parochieregisters
van Halle vinden we immers de varianten; Carredeyn, Cardain, Carredijn, Corrodijn (midden
17de eeuw).
Volgens de telefoongids van 1996 waren er een 15-tal adressen van naamdragers. Ze wonen
bijna allen in de streek van Halle. Gezien dit de enige streek van het land is waar de naam
voorkomt - sinds de 17de eeuw - menen we hierin een aanwijzing te mogen zien dat het om
(16de-eeuwse) migranten gaat.

I. Francisco Corradini, hij huwde Marguerite de Sacquespée († Drogenbos 1631).
Militair van Italiaanse origine, gouverneur van Halle.

II. Jean Coradijn °ca 1575, hij huwde Dulcia Montens

III. Jan Cardijn, °ca 1600, hij huwde Barbara de Kempeneer

IV. Jan Cardijn, ° Halle 1631, hij huwde (o.m. met) Martina Goedtseels

V1. Laurent Cardijn (1686-1764) V2. Guillam Cardijn, †Halle 
1709
x Barbara Le Fevere x Petronilla de Smet
van wie, geb. te Halle: van wie, geb. te Halle4 :

Laurent Cardijn, ° 16/04/1716 Laurent Cardijn, ° 07/01/1709

(VI): een van beiden is te identificeren met Laurent Cardijn, † 1788
die op 7 jan. 1736 in Gaasbeek met Anna de Greef huwde

VII. Arnoldus Cardijn, ° Halle 04/03/1753 – † 22/04/1835
Hij huwde er 24/05/1778 Petronilla Hemelincx, van wie o.m.:

VIII. Hieronimus Cardijn, ° Halle 07/05/1785 – † 08/04/1870
Hij huwde er 29/07/1807 Maria Catharina Bosmans, van wie o.m.:

IX. Joannes Baptista Cardijn, ° Halle 28/12/1817 – † 24/05/1903
Hij huwde er 18/04/1849 Maria Elisabeth Remé, van wie o.m.:

X. Leon Joseph Cardijn, ° Schaarbeek 18/11/1882 – † Leuven 24/07/1967
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*Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift Brabant Cronikel, namelijk in 1997 en brengen we hier 
opnieuw met toestemming van de auteur
1 G. Waltenier, Les quartiers d'ascendence de Léon Joseph Cardinal Cardijn (1882-1697), in: 
L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 221 (1982), blz. 378 e.v.
2 Remi Leenaerts heeft de reeks “Annuaire ...” niet opgenomen in zijn Algemeen Genealogisch-
Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden, (1969-1982, 8 delen). Koller publiceerde 
zeven volume's (1940-1945, 1968).
3 Men vindt zijn correspondentie, 1580-1584, in het archieffonds “Raad van State en Audiëntie” 
(Algemeen Rijksarchief), meer bepaald in de reeks “Lettres missives”, nrs. 1805/3 en 1864/4.
4 Hypothese van G. Waltenier. Ook Willy Van Hille toonde zich wellicht wat te kritisch bij deze 
Italiaanse hypothese (Annuaire des Familles Patriciennes, deel VII, blz. 19).
Aanvullend: P. Meurice & R. Radar, Petit épitaphier de la famille éteinte Biumo dite Corradin et des 
familles alliées (1959), de auteurs verklaren niet waarom ze menen dat deze familie “éteinte” 
(uitgedoofd, verdwenen) zou zijn.

Bron: Jan Caluwaerts, Brabant Cronikel, jrg. 1, nr 6

WAR HERITAGE INSTITUTE (WHI)

War Heritage Institute gaat van start

Nieuw - Vanaf nu ….. is het Koninklijk Legermuseum deel van het War Heritage Institute 
Om de krachten te bundelen groepeert het War Heritage Institute het Fort van Breendonk, het 
Instituut voor Veteranen - NIOOO, het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis en de Historische Pool van Defensie. 
Het resultaat: een gloednieuwe organisatie voor het militair erfgoed en de Herinnering gaat 
van start : War Heritage Institute

Consultatie dossiers officieren

1. Documentatiecentrum WHI:
A. Officieren geboren voor 1898
– Het dossier is volledig toegankelijk
– Nodige inlichtingen: naam – voornaam – volledige geboortedatum
– Facultatieve inlichtingen: geboorteplaats – graad

B. Officieren geboren tussen 1898 en 1900
– Enkel het stamboekuittreksel is te consulteren
– Het gehele dossier kan enkel volledig ingekeken worden mits schriftelijke toelating van 
SGR

2. Bij de archieven van SGR (ex Centre de Documentation Historique (CDH):
Officieren geboren na 1900
– Het gehele dossier kan enkel volledig ingekeken worden, mits toelating van het SGR
– Nodige inlichtingen: naam – voornaam – volledige geboortedatum
– Bijkomende inlichtingen: geboorteplaats – graad

Consultatie dossiers soldaten en onderofficieren

1. Documentatiecentrum WHI:
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Soldaten en onderofficieren geboren voor 1 januari 1889
– Het dossier is volledig toegankelijk
– Nodige inlichtingen: naam – voornaam – geboortedatum
– Facultatieve inlichtingen: geboorteplaats – eenheid

2. Bij het HGR/A-n (ex Office Central de la Matricule)
Soldaten en onderofficieren geboren na 31 december 1888
– Het dossier is volledig toegankelijk
– Nodige inlichtingen: naam – voornaam – volledige geboortedatum
– Facultatieve inlichtingen: geboorteplaats – eenheid

Adressen

SGR archieven DGHR-HRA-E/N/arch
Kwartier Koningin Elisabeth Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat 1 Everestraat 1
1140 Brussel 1140 Brussel
info.ca@mil.be arch@mil.be

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Documentatiecentrum
Jubelpark, 3
1000 Brussel
cdoc.klm-mra@warheritage.be

CIJNSBOEK LAND VAN GAASBEEK

Cheijnsboeck van de Cheijnshoven van Don Melchior de Villegas, heere van AA, in den
lande van Gaesbeke 1550-1705

Integrale transcriptie van het meer dan 2000 pagina’s tellende cijnsboek.
Voorzien van een alfabetische index:
1-op voor- en familienaam
2-op eigen-, plaatsnamen en op instellingen al dan niet christelijk 
3-op beroep en of functie
Met cijnsgoederen gelegen in het Land van Gaasbeek: Sint-Pieters-Leeuw, Itterbeek, Brussel,
Anderlecht, Sint-Genesius-Rode, Alsemberg, Beersel, Linkebeek, Dworp en Huizingen
De opgave van historiek van een onroerend goed, van de 
betaalde cijns (waardoor de waarde van het goed kan bepaald
worden), van plaats- en eigennamen, van opeenvolgende eigenaars
van een goed, soms tot in de 14de eeuw, en van familieverbanden,
het zijn belangrijke gegevens voor geschied- en heemkundigen en
een waardevolle bron voor genealogen
Gelamineerde kaft met de kleuren van Gaasbeek (zilver-rood),
formaat 24x16 cm, 100 gram papier, 415 pagina's
Prijs 28 Euro (+5 Euro verzendingskost met pakketpost op
verantwoordelijkheid van de koper, tegen rembours +1,5 Euro)
Op rekening BE37 9791 5559 0328 van René Jammart 
"vermelding cijnsboek Gaasbeek”
Afhalen mogelijk Meiboom 73 te Halle (0496 12 59 46) 
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INTERESSANTE WEBSITES

Inkleuren van zwart-wit foto's
Genealogie Online kan uw zwart-wit foto omtoveren tot een kleuren foto! Het algoritme dat 
hiervoor wordt gebruikt is getraind op miljoenen foto's waardoor het verrassend goed kan 
inkleuren. Het zijn niet perse de echte kleuren, maar het brengt de foto's meer tot leven. 
Probeer het ook uit op uw foto's!
https://www.genealogieonline.nl/inkleuren/

Voorouders in Frankrijk
Een zeer interessante site voor wie zoekt naar voorouders in Frankrijk :
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

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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