
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 4 april 2015

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.

Tijdschrift Vlaamse Stam in een nieuw kleedje

Werkten mee aan dit nummer:
Erwin Octaaf D’hoe, André Janssens, Leon Verheylewegen.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Tentoonstelling Kwartierstaten 25 jaar FV Dilbeek

Het verzamelen van kwartierstaten voor onze tentoonstelling  “25 jaar FV regio Dilbeek” 
vordert goed.

Maar er is nog ruimte over om KW tentoon te stellen. Daarom deze herinnering voor zij die 
nog aarzelen.
Neem deel en toon fier aan de buitenwereld wie je voorouders zijn. Zelfs al is je KW niet 
volledig kom er toch mee naar buiten. Misschien helpt een bezoeker je verder.
Het kan nog jaren duren voor je de missing link vindt maar ondertussen kan niemand genieten
van je werk. 

Toon welke leuke hobby genealogie wel is en maak anderen warm voor onze vereniging.

Daarom verschuiven we de uiterste datum van inzenden tot 31 mei 2015.
De verlengde inschrijvingsdatum is enkel geldig voor de uitgeprinte (zwart/wit) versie.
Het kalligrafisch uittekenen is niet meer mogelijk.

Nog vragen neem dan contact op via het e-mailadres 25jaarfvdilbeek@familiekunde-
vlaanderen.be

Met dank bij voorbaat voor uw welwillende medewerking.
Namens FV regio Dilbeek vzw
A. Janssens, Voorzitter.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 8 april 2015 te 20 uur  volgt er onder de deskundige leiding van de heer René 
Jammart een “Les Oud Schrift met als thema Notariaat”. Dit wordt zeker en vast een 
leerrijke avond.
Lokaal 004 – Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

Woensdag 13 mei 2015 te 18.30 uur stipt brengen we onder leiding van een ervaren 
archivaris een bezoek aan het “Archief van de stad Brussel”, Huidevettersstraat 65.
Het aantal deelnemers is echter beperkt  tot 20. U dient zich vooraf in te schrijven enkel via 
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Zaterdag 6 juni 2015 vanaf 19 uur bent u allen van harte  welkom op onze 21e Praat- 
Kaas- en Wijnavond in de “Breughelzaal” Herdebeekstraat 162 te St. Anna-Pede (1701 
Itterbeek-Dilbeek). Deze klassieker van FV Dilbeek vzw is niet meer weg te denken. Het is 
telkenjare een gezellige bedoening met een verzorgd kaas en vlees buffet. Bij een hapje en 
een drankje kan je er praten over genealogie. Om praktische redenen is vooraf inschrijven 
vereist. Dit kan via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of op 02/466 44 05

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.

Openingstijden voorjaar 2015

Donderdag 9 april – zaterdag 25 april
Donderdag 14 mei gesloten – zaterdag 23 mei

Donderdag 11 juni – zaterdag 27 juni

Juli en augustus is het documentatiecentrum gesloten.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

GEZOCHT

Ternatse geslachten en afstamming

Dit boek werd door André Janssens begin oktober 2010 in het gemeentehuis van Ternat 
opgehaald en gedeponeerd in ons documentatiecentrum. Nadien, maar voor onze 
bibliothecaris het boek kon inschrijven, heeft iemand mij gevraagd of hij het boek eventjes 
mocht ontlenen. Alhoewel we dit normaal niet toelaten heb ik, ter goeder trouw, met dit 
verzoek ingestemd.
Maar nu 4 jaar later is dit boek blijkbaar nog steeds niet teruggekomen naar ons archief.
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Mogen wij de ontlener verzoeken dit boek “Ternatse geslachten en afstamming” van F. 
Verdoodt zo spoedig mogelijk, zelfs anoniem als hij dit wenst, terug te bezorgen.

André Janssens

FOTO'S BELGICHE VLUCHTELINGEN

Foto's Belgische vluchtelingen online

Precies honderd jaar geleden was de Grote Oorlog - die we later Eerste Wereldoorlog gingen 
noemen - al meer dan een half jaar aan de gang. Het front was vastgelopen in de Franse 
modder en de waterige Westhoek van België. In de maanden daarvoor was Nederland 
overspoeld met Belgische en in mindere mate Noord-Franse vluchtelingen. 
Johannes L. Simon (1875-1961) was een militair die in Nederlands-Indië had gediend. 
Tijdens de periode 1914-1918 was hij regeringscommissaris van het vluchtelingenoord 
Nunspeet en adjunct-regeringscommissaris van het vluchtoord Ede. Hier vingen de 
Nederlanders Belgische vluchtelingen op, die het oorlogsgeweld ontvlucht waren.

In het archief van Simon bevindt zich een fotoalbum met talrijke foto's van vluchtelingen en 
het vluchtelingenwerk op verschillende plaatsen in Nederland, zoals Bergen op Zoom, 
Veenhuizen, Harderwijk, Nunspeet en Ede. Deze foto's zijn nu online te bekijken.

Foto: Toestroom van vluchtelingen in Bergen op Zoom in 1914.

Bron: www.geldersarchief.nl

MIDDELEEUWSE VLAMING

Middeleeuwse Vlaming bleef niet onder de kerktoren

Hoe groot was de genetische verwantschap tussen families in een middeleeuws dorp? 
Verrassend klein, zo blijkt uit een onderzoek in zes Vlaamse gemeentes. Anders gezegd: met 
de kerktorenmentaliteit van de middeleeuwse Vlamingen viel het best mee. Al zou het 
weleens de pest geweest kunnen zijn die hen tot migreren dwong.

In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen, de Universiteit Gent en drie archeologische 
musea werkte evolutionair geneticus Maarten Larmuseau gedurende drie jaar aan het 
‘Romeins DNA-project’. Hij heeft al meer dan honderd huisbezoeken bij families achter de 
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rug, op zoek naar stambomen en DNA-stalen. “In de late middeleeuwen – de 14de en 15de 
eeuw – gingen mensen voor het eerst een familie- of achternaam gebruiken. Dankzij 
stamboomonderzoek kunnen we de geschiedenis van families reconstrueren. Maar tot voor 
kort hadden we er het raden naar in hoeverre families binnen dorpen of regio’s biologisch 
verwant waren in de periode waarin familienamen erfelijk werden.”

Achterpoortje
Middeleeuwse skeletten opgraven en DNA-stalen nemen: dat zou in de ideale wereld de beste
manier zijn om die genetische verwantschap en diversiteit binnen dorpen of regio’s in kaart te 
brengen. Maar opgravingen zijn niet altijd mogelijk en dus deden de onderzoekers het via een 
achterpoortje. Ze trokken naar zes gemeentes: Oudenburg en Snellegem in West-Vlaanderen, 
Velzeke en Idegem in Oost-Vlaanderen, en Tongeren en Alken in Limburg. De beide 
gemeentes zijn telkens geografisch gescheiden, en per provincie is er één waarvan de 
oorsprong teruggaat tot de Romeinse tijd en één die pas sinds de vroege middeleeuwen 
continu bewoond werd. “Uit de oudste geschreven bronnen van die gemeentes selecteerden 
we een aantal familienamen. Vervolgens contacteerden we mannen met die familienamen die 
via hun stamboom konden aantonen dat hun familie al sinds de middeleeuwen in die 
gemeente verbleef. Bij hen namen we DNA-stalen, een vijftigtal per gemeente.”
Waarom mannen? Dat heeft te maken met het feit dat de onderzoekers zich specifiek richten 
op het Y-chromosoom: een uniek stukje DNA dat bepaalt of iemand tot het mannelijk 
geslacht behoort. Het Y-chromosoom wordt dus van vader op zoon doorgegeven. Net als de 
familienaam – tot voor kort althans, want sinds 2014 hebben Belgische ouders meerdere 
opties voor de familienaam van hun kinderen. Door de stambomen en Y-chromosomen te 
koppelen, brengen de wetenschappers de genetische diversiteit in Vlaanderen tijdens de 
laatste 400 jaar in kaart, een primeur in Europa.

Tongeren kampioen
Wat vertelt het genetisch erfgoed ons over Romeins DNA? “We vonden geen significante 
genetische verschillen tussen dorpen uit de Romeinse tijd en later bevolkte dorpen. Als er ooit
sporen waren van de Romeinse oorsprong, dan waren die weggevaagd tegen de 
middeleeuwen.”
“Tot onze verrassing stelden we wel vast dat de verwantschap tussen families binnen dorpen 
zeer laag was tijdens de late middeleeuwen. De oervaders van de huidige families waren 
zelden met elkaar verwant. Mensen bleven niet onder de kerktoren. Er was heel wat migratie: 
de pest kan daar een oorzaak van geweest zijn.”
Een andere verrassing was dat in Vlaams-Brabant en Limburg een grotere genetische 
diversiteit werd vastgesteld dan in West- en Oost-Vlaanderen: “Tot nu toe dacht men dat 
regio’s met kusthandel meer migratie zouden kennen dan het binnenland, en dat daar het scala
aan genetische verschillen dus groter zou zijn dan landinwaarts. Maar dat blijkt niet te 
kloppen.” De allerhoogste genetische diversiteit vonden de onderzoekers in Tongeren. En dat 
heeft toch met Romeinse roots te maken, zij het meer praktisch: “Dankzij de goede wegen, de 
Romeinse heirbanen, had Tongeren veel contact met het Rijnland, Maastricht en Keulen.”
Larmuseau gaf ondertussen ook al feedback aan de vele amateurgenealogen die aan het 
project meewerkten met hun stambomen en DNA: “Dit is een mooi voorbeeld van citizen 
science: burgers die bijdragen aan de wetenschap. Er was grote interesse om mee te werken: 
veel mensen die een familiestamboom opstellen, willen graag weten of die wel klopt. We 
konden hen individueel de resultaten gegeven voor hun familienaam. In één geval werd een 
familienaam op drie verschillende manieren gespeld en konden we aantonen dat die drie 
families biologisch toch verwant waren.” Ondertussen loopt het project door: “Voor 

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 4, april 2015 5



forensisch onderzoek is die wetenschappelijke kennis over genetische variatie binnen en 
tussen families belangrijk, bijvoorbeeld om te helpen in strafzaken.”

Bron: http://nieuws.kuleuven.be/node/14793

ERFGOEDDAG 2015

Erfgoeddag 2015: De collectioneurs – Zondag 26 april 2015

Beersel, Bever, Bogaarden, Dilbeek, Drogenbos, Gaasbeek, Gooik, Herne, 
Lennik, Roosdaal
Op zondag 26 april 2015 is het weer Erfgoeddag! Het thema is dit jaar Erf! en in het 
Pajottenland en de Zennevallei focussen we op privéverzamelaars. In 10 gemeenten in de 
hele regio kan je eenmalig enkele bijzondere privécollecties bewonderen.
Geen huis dat meer gevuld is met erfstukken dan dat van de privéverzamelaar. Waar musea of
archieven vaak een welbepaald collectie- en aankoopbeleid volgen, heeft de privéverzamelaar
vaak een persoonlijkere band met zijn collectiestukken. Het zijn vaak familiestukken, 
objecten die geschonken werden of spullen waar een helse zoektocht aan vooraf ging. 

Welke ‘erfenis’ ging er vooraf aan de verzamelwoede? Erfgoedobjecten gaan pas echt leven 
bij het horen van de verhalen van iemand die er een persoonlijke band mee heeft. 
Privéverzamelaars zijn dan ook de erfgenamen bij uitstek om ons (zw)erfgoed naar waarde te 
schatten! In de regio Pajottenland en Zennevallei willen we daarom deze privéverzamelaars 
op Erfgoeddag in de kijker zetten.

Klik op onderstaande links door naar de deelnemende gemeenten of organisaties voor meer 
informatie en de deelnemende collectioneurs.

http://www.erfgoedcelpz.be/beersel-0
http://www.erfgoedcelpz.be/lennik-0
http://www.erfgoedcelpz.be/herne-1
http://www.erfgoedcelpz.be/felixart-drogenbos
http://www.erfgoedcelpz.be/dilbeek-1
http://www.erfgoedcelpz.be/roosdaal-1
http://www.erfgoedcelpz.be/bever-0
http://www.erfgoedcelpz.be/audiovisueel-museum-ter-
kammen-bogaarden
http://www.erfgoedcelpz.be/gooik-1
http://www.erfgoedcelpz.be/kasteel-van-gaasbeek-0

Praktisch:
- zondag 26 april 2015 
- 10 gemeenten, verschillende locaties
- gratis activiteiten en tentoonstellingen

Bron: Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei

Onze afdeling zal in de “Pedemolen” te Sint-Gertrudis-Pede (Schepdaal) aanwezig zijn met 
de digitale collectie bidprentjes en rouwbrieven.

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 4, april 2015 6

http://www.erfgoedcelpz.be/kasteel-van-gaasbeek-0
http://www.erfgoedcelpz.be/gooik-1
http://www.erfgoedcelpz.be/audiovisueel-museum-ter-kammen-bogaarden
http://www.erfgoedcelpz.be/audiovisueel-museum-ter-kammen-bogaarden
http://www.erfgoedcelpz.be/audiovisueel-museum-ter-kammen-bogaarden
http://www.erfgoedcelpz.be/bever-0
http://www.erfgoedcelpz.be/roosdaal-1
http://www.erfgoedcelpz.be/dilbeek-1
http://www.erfgoedcelpz.be/felixart-drogenbos
http://www.erfgoedcelpz.be/herne-1
http://www.erfgoedcelpz.be/lennik-0
http://www.erfgoedcelpz.be/beersel-0
http://nieuws.kuleuven.be/node/14793


OPENDEUR STADSARCHIEF HALLE

Op zondag 1 maart hield het Stadsarchief open deur op haar nieuwe locatie “Den Ast” te 
Halle.
Onze afdeling was met een mooie stand vertegenwoordigd en mocht een 700-tal 
belangstellenden verwelkomen.

 CURSUS KLIM IN JE STAMBOOM

Cursus KLIM IN JE STAMBOOM: GENEALOGIE VOOR BEGINNERS in Halle.

Een nieuwe lessenreeks zal plaats hebben in het begin van het najaar 2015 in de leeszaal van 
het Stadsarchief van Halle.
Nadere Info en inschrijvingen: Arch’educ, Kattestraat 25, Opwijk – (T) 02 454 54 01 – 
info@archeduc.be – www.archeduc.be 

KADOC COLLECTIE

KADOC-collectie toegankelijk via Limo. Naar een geïntegreerde catalogus.

Sinds kort beschikt KADOC over een eigen toegang binnen Limo, het zoekplatform dat 
recent door LIBIS werd gelanceerd. Nieuw is dat u niet alleen zoekt in de catalogus van 
gedrukte en digitale publicaties, maar ook automatisch in de authority database ODIS. Op die
manier krijgt u onmiddellijk relevante informatie over personen, organisaties of 
gebeurtenissen e.a. waarnaar u op zoek bent.
Het systeem werkt heel eenvoudig. Eén zoekopdracht volstaat om resultaten te vinden in een 
veelheid van informatiebronnen. Nadien kunt u de zoekresultaten verfijnen. U kunt ervoor 
kiezen om alleen fysieke exemplaren te consulteren die zich in een bibliotheek in uw buurt 
bevinden. U kunt echter ook opteren voor “full text online” en de informatie van thuis uit 
raadplegen. Verder kunt u filteren op een veelheid van informatie, gaande van materiaaltype 
(boeken, tijdschriften, audiovisuele collectie), publicatiejaar, auteur, onderwerp, taal, bron 
enzovoort.
De lancering van de nieuwe toegang is slechts een eerste stap. Het is de bedoeling om op 
relatief korte termijn ook archiefbeschrijvingen en digitale en gedigitaliseerde objecten 
(affiches, foto’s, films en andere archiefstukken) - nu via scopeArchive en DigiTool 
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raadpleegbaar – via Limo ter beschikking te stellen. Op die manier krijgt u via één centrale 
poort toegang tot alle ontsloten erfgoedcategorieën van KADOC en gaat een sinds lang 
gekoesterde droom van de instelling in vervulling.

Bron: KADOC e-nieuwsbrief maart 2015

OUDSTE GRAFSTENEN TE DILBEEK

De oudste grafstenen op de gemeentelijke begraafplaats van Dilbeek

De huidige gemeentelijke begraafplaats van Dilbeek dateert van 1930. Bij de ontruiming van 
het kerkhof rond de Sint-Ambrosiuskerk werden grafmonumenten met een eeuwigdurende 
concessie overgebracht naar hun nieuwe bestemming. Na enig zoeken hebben we de oudste 
grafstenen gevonden. Het zijn geen Dilbekenaars maar welstellende Brusselaars die om een of
andere reden Dilbeek als rustplaats verkozen. Dilbeek is bij stadslieden altijd zeer geliefd 
geweest om te verpozen weg van het altijd rumoerig hoofdstedelijk gebied. Tot aan de 
Tweede Wereldoorlog heeft Dilbeek haar landelijk karakter kunnen bewaren.

Grafsteen Gregoir

De oudste grafsteen is een zuil in arduin uit het jaar 1870 voor Augustin Gregoir. 

 A LA MEMOIRE/DE MONSIEUR/AUGUSTIN JEAN EMILE/GREGOIR/EPOUX DE 
DAME/MARIE ANNE DE MOL/DÉCÉDÉ Á BRUXELLES/LE 21 JANVIER 1870/Á L’AGE DE 39 
ANS/TENDRE EPOUX BON PÈRE/EXCELLENT AMI/NOUS NE VOUS/OUBLIERONT 
JAMAIS./PRIEZ POUR LE REPOS/DE SON AME

Augustin Jean Emile Gregoir was brouwer en werd geboren te Brussel op 9 oktober 1831 
en overleed te Brussel op 21 januari 1870, zoon van Bruno Gregoir, brouwer en eigenaar, en 
Anna Catharina De Proost. Huwde te Brussel op 30 september 1856 met Marie Anne De 
Mol, handelaarster, geboren te Sint-Gillis (Brussel) op 30 juni 1834, overleden te Brussel 11 
juli 1900, dochter van Pierre en Catherine Krickx. Zij hertrouwd nog te Brussel op 31 maart 
1875 met Auguste Everarts, geboren te Nijvel 14.07.1837, industrieel, zoon van Joannes 
Franciscus en Pauline Baugniet.
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Grafsteen Bareel

De op een na oudste grafsteen is uit arduin en van de familie Bareel.

ICI/REPOSENT/DAME/CHARLES BAREEL/NEE/SOPHIE BOSSAERT/1810-1891/ET SA 
FILLE/AUGUSTA/BAREEL/1846-1873/R.I.P.

Charles Félix Joseph Bareel werd geboren te Kortrijk op 16 juni 1808 en overleed te 
Schaarbeek op 15 mei 1850, zoon van Félix Bernard, inspecteur bij de posterijen en 
handelaar, en Nathalie Vandermersch. Charles was bij zijn huwelijk controleur 1e klas bij de 
posterijen. Huwde te Doornik op 15 april 1834 met Sophie Françoise Marie Louise 
Bossaert, geboren te Gent op 8 april 1810, overleden te Sint-Joost-ten-Noode op 30 
november 1891, dochter van Jean Joseph Robert Godfroid, schepen van Menen en 
functionaris, directeur bij de posterijen en Anne Ots. Sophie was geaggregeerde in  
kinderontwikkeling en menselijke relaties. Haar broer Charles Bossaert was directeur bij de 
posterijen achtereenvolgens te Doornik, Gent en Brussel. Twee andere broers waren 
geestelijken. De ene was kanunnik titularis en voorzitter van het grote Seminarie te Doornik, 
de andere Jezuïet en overste in Sint-Servatiuscollege te Luik.

Charles Bareel werd doctor in de rechten. Hij moet zeer bekwaam geweest zijn. Want 
ondanks zijn leeftijd bracht hij het tot secretaris-generaal bij het ministerie van openbare 
werken. Dit is de hoogste ambtelijke functie binnen deze organisatie. Dankzij zijn 
administratieve contacten genoot hij de achting van bijna alle hoven van Europa. Dit bracht 
hem tal van titels op: Ridder in de Leopoldsorde, Commandeur de la Légion d’honneur, 
Ridder 2e klasse in de Orde van de Rode Arend, Commandeur in de Orde van Karel III van 
Spanje.

Het gezin resideerde te Sint-Joost-ten-Noode, in die tijd gekend als een gemeente waar veel 
vooraanstaande families woonden. Ze kregen zeven kinderen. Dochter Augusta Bareel werd 
geboren te Sint-Joost-ten-Noode op 20 december 1846 en overleed er op 24 augustus 1873.  
Hun dochter Léonie Marie Joséphine, geboren te Sint-Joost-ten-Noode op 10 mei 1844, 

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 4, april 2015 9



huwde met Nederlander en industrieel Arnold Léon Armand Diepen, N.V. 
Wollenstoffenfabriek Diepen te Tilburg. Hun dochter Mathilde ging een adellijke verbintenis 
aan.

Het echtpaar Charles Bareel in 1838 – Sophie Bossaert in 1839
 lithogravures door Charles Baugniet (Brussel 1814-Sèvres 1886)

Grafsteen Triebels

Deze grafsteen behoord niet tot de oudste, maar is eerder een merkwaardigheid. Naar alle 
waarschijnlijkheid rust in Dilbeek de fotograaf Georges Triebels en zijn echtgenote Therese 
Detaille. Zijn oudere broer Gustave was ook fotograaf te Blankenberge en zaakvoerder van de
“Photographie Viennoise”. Beide broers legden zich toe op het strandtoerisme, dat in die tijd 
(begin 20e eeuw) nog een vrijetijdsbesteding voor de gegoede klasse was. Bij zijn echtgenote 
ontbreken de data. Dit laat vermoeden dat ze niet bij hem begraven werd. De familie Triebels 
zou uit Nederland afkomstig kunnen zijn.

ICI REPOSENT/GEORGES TRIEBELS/1870 – 1935/ET SON EPOUSE/THERESE DETAILLE
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Bronnen

Algemeen Rijksarchief, zoeken naar personen.
www.gw.geneanet.org/gerard9
www.gw.geneanet.org/pierfit
www.historischekranten.be Le Propagateur 9 augustus 1856 pagina 2.
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10055650

Erwin Octaaf D’hoe

VREEMDE FAMILIENAMEN

Gelezen in een register van geboorten van de stad Brussel voor het jaar 1857 :
Anne Marie Carnaval ° 05/09/1867, dochter van Jerôme Carnaval en Sans Ressource Jeanne
Catherine.

Leon Verheylewegen

DUBBELVERKOOP

Profiteer van de laatste kans om een koopje te doen.

Aankopen en info via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of 02/466 44 05
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NIEUWE AANWINSTEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Uit de Franse reeks “Guides de généalogie” hebben wij volgende delen aangekocht en zijn 
consulteerbaar in ons documentatiecentrum:

Retrouver ses ancêtres Belges (België)
Retrouver des cousins Canadiens (Canada)
Retrouver ses ancêtres en Grande-Bretagne (Groot-Brittannië)
Retrouver ses ancêtres Italiens (Italië)
Retrouver ses ancêtres au Pays-Bas (Nederland)
Retrouver ses ancêtres Polonais (Polen)
Retrouver ses ancêtres Espagnols (Spanje)
Retrouver ses ancêtres Suisses (Zwitserland)

NIEUW RIJKSARCHIEF GENT

Een primeur! Dinsdag 5 mei 2015 opent het nieuwe Rijksarchief Gent de deuren voor het 
publiek. 
De centralisatie van Oost-Vlaamse archieven, bibliotheek en verzamelingen in Gent bracht 
ook in andere rijksarchieven verschuivingen met zich mee. Zo zijn vanaf 14 april 2015 de 
microfilms en de genealogische bibliotheek Oost-Vlaanderen – vroeger raadpleegbaar in 
Rijksarchief Ronse en bij de sluiting van Ronse tijdelijk in Kortrijk ondergebracht – niet 
langer raadpleegbaar in het Rijksarchief Kortrijk. Vanaf 5 mei 2015 kan je er mee aan de slag 
in het Rijksarchief Gent. De gedigitaliseerde parochieregisters en akten van de burgerlijke 
stand kunnen uiteraard wél nog in de (digitale) leeszaal in Kortrijk geraadpleegd worden!

Meer info:
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=gent

Bron: Rijksarchief van België

TERUGBLIK OP JUBILEUMWEEKEND

Terugblik op het jubileumweekend van Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen vierde op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 haar 50-jarig 
bestaan met een memorabel jubileumweekend in het FelixArchief te Antwerpen.
We kregen meer dan 1.200 belangstellenden over de vloer en kijken dus met een zeer positief 
gevoel terug op dit feestelijke weekend.
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Zondag 15 maart vond de eerste editie van de Dag van de familiegeschiedenis plaats. De 
bedoeling van deze dag was om het brede publiek te laten kennismaken met de boeiende 
wereld van de familiegeschiedenis in al haar aspecten.
Dat hier duidelijk interesse voor was, blijkt uit het grote aantal belangstellenden dat een kijkje
kwam nemen op onze genealogie en erfgoedbeurs. Veel bezoekers kwamen ook luisteren naar
het ruime aanbod aan lezingen en workshops op de zesde verdieping van het FelixArchief. 
Het was een unieke kans om – geheel gratis – academici, professionele genealogen, 
wetenschappelijke medewerkers van het Red Star Line Museum en gespecialiseerde 
vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen te horen vertellen over hun onderzoek dat 
gerelateerd is aan familiegeschiedenis (DNA-onderzoek, de geschiedenis van de 
familienaamgeving in Vlaanderen, het dateren van oude familiefoto’s,…).
De samenvattingen van deze presentaties worden binnenkort via de website van Familiekunde
Vlaanderen ter beschikking gesteld voor wie enkele presentaties zou gemist hebben of voor 
wie deze graag nog eens opnieuw doorneemt.
De panelgesprekken met enkele bekende Vlamingen en vrijwilligers van Familiekunde 
Vlaanderen omtrent hun familiegeschiedenis – onder meer Vic en Bert Anciaux, Jean-Jacques
Cassiman, Georges Küster en Ivan Van de Cloot – leverden heel wat boeiende verhalen en 
anekdotes op.

Wie graag meer leest omtrent de 50-jarige geschiedenis van Familiekunde Vlaanderen, kan 
terecht bij het artikel van Wilfried Devoldere in het jongste nummer van het tijdschrift FARO:
http://issuu.com/faronet/docs/maartnummer_issuu.

Ook onze afdeling was met een stand aanwezig op dit jubileumweekend.

Bron: www.familiekunde-vlaanderen.be

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.
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WALRAVENS te BELLINGEN

Vraag 15/04-01
Ik ben op zoek naar:
-          Walravens Adrianus (°Bellinghen 08/09/1644- + ????) huwde met Luyckx Maria (° 
Saintes? ???- + Beert 16/04/1710) op 16/05/1673 in Bellinghen.  Ze hadden 7 kinderen: Anne 
(° Pepinghen 03/03/1675- + ?); Petronella (° Bellinghen 29/12/1676- + ?); Adriana (° 
Bellinghen 06/05/1681 - + ?); Judocus (° Bellinghen 21/06/1683 - + Bellinghen 01/06/1763) 
gehuwd met Janssens Maria Anna à rechtstreekse voorouders; Henricus (° Bellinghen 
03/01/1686- + Bellinghen 08/09/1743); Guillaume (° Bellinghen 23/06/1688- + ?); Joannes (° 
Bellinghen 10/07/1690- + Bellinghen 01/04/1771)
-          Na het overlijden van Adrianus huwde Luyckx Maria een tweede maal met 
Walravens Carolus (St.-Pieters-Leeuw 14/07/1681- + Beert 26/12/1756) en hadden samen 1 
kind nl.:Nicolaas (° ca 1706 - + ca 1776) die huwde met Desmet Catelyne in ca 1732.
Van de stamboom op dit gezin heb ik behoorlijk veel terug gevonden.
Mijn zoektocht is:
1)       Was er een familieverband tussen Walravens Adrianus en Walravens Carolus?
2)       Mijn moeder was Luyckx en ik heb een heel deel van deze stamboom terug gevonden 
maar kom Luyckx Maria hierin nog niet tegen.  Is er wel een verband probeer ik vinden.
Ingezonden door Jos Walravens

SMOLDERS te LOMMEL

Vraag 15/04-02
Ik ben op zoek naar de ouders van enerzijds:
Antonius Smolders geboren te Lommel op 13/9/1866 en overleden te Dilbeek op 31/8/1939
gehuwd in Leopoldsburg op 28/6/1913
en anderzijds:
(Marie) Anna Van De Ven zijn echtgenote geboren te Lommel op 8/1/1871 en overleden in 
Ukkel op 21/5/1946.
Ingezonden door Gustaaf Cooreman

SMOLDERS te LOMMEL

Antwoord op vraag 15/04-02

In de geboorteakten van de Burgerlijke Stand van Lommel op de website van het Rijksarchief
(Arch.be) vinden we volgende akten terug:

Akte nr. 57 van 14/09/1866
Smolders Antonius, vader: Smolders Petrus en moeder: Weckx Maria Catharina 
Francisca

Akte nr. 3 van 09/01/1871
Vandeven Maria Josephina, vader: Vandeven Andries en moeder Tisters Joanna
Ingezonden door André Janssens
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