
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 4 april 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.

Uittreksel “Atlas der Buurtwegen 1841 – www.geopunt.be

Werkten mee aan dit nummer
André Janssens, Jan Erkelbout,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

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.

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.
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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 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.

ERFGOEDDAG 2016

Erfgoeddag 2016 – RITUELEN

Rituelen zijn van alle tijden en overal ter wereld duiken ze
op. Iedereen kent ze ook en koestert er wel een paar
persoonlijke of publieke. Maar wat zijn rituelen precies en
waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol? Ons leven zit
boordevol rituelen en handelingen die we van onze
(voor)ouders hebben geleerd.

Archief OCMW Gent – Tentoonstelling 
Kinderen te vondeling leggen is een fenomeen van alle
tijden. Vroeger was het de gewoonte om bij de vondelingen
een herkenningsteken achter te laten, om het kind in betere
tijden terug te kunnen ophalen. Aan de hand van deze
rituele voorwerpen, waaronder halve bidprentjes, een
paternoster, een medaillon of een briefje van de moeder,
vertellen we het levensverhaal van de vondelingen.

Voor de activiteiten in onze regio zie http://www.erfgoeddag.be/
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GENEALOGIE IN LUXEMBURG

Interessante website voor genealogen die opzoekingen doen in het Groot-Hertogdom.
www.luxracines.lu
Er is een forum, een online bibliotheek en bij de ledeninbreng staan gegevens van meer dan 
2.000.000 personen.

BEGRAAFPLAATSEN IN HALLE

Via onderstaande link kan je achterhalen wie er begraven ligt op de begraafplaatsen van Halle,
Buizingen en Lembeek.
http://begraafplaatsen.halle.be/
Het begrafenisloket is tot stand gekomen in samenwerking met de gisambtenaar van de stad.
Aangezien de online toepassing gekoppeld is met de interne database wordt deze automatisch 
geüpdatet, waardoor deze steeds up to date blijft.

Ingezonden door Jan Erkelbout

OUDE BEROEPEN

Het is veelal niet eenvoudig om de betekenis van beroepen in Franstalige aktes te begrijpen en
zeker van deze beroepen die momenteel niet meer bestaan.
Een heel interessante, Franstalige, website hiervoor is http://www.vieuxmetiers.org/ .
Hier worden van honderden beroepen een korte beschrijving gegeven.

UPDATES 'ZOEKEN NAAR PERSONEN'

Zoekrobot 'Zoeken naar personen': nieuwe projecten en updates

NIEUW: Analyse van de vrijgeleiden, afgeleverd aan Belgische vluchtelingen na 
Wereldoorlog I, 1918-1919
NIEUW: Analyse van de signalementfiches en dienststaten van ambtenaren van de 
Administratie van de Douane en Accijnzen van het Ministerie van Financiën, 1876-1950
UPDATE: (Schepen)akten - Antwerpen
UPDATE: Burgerlijke stand / Huwelijksakten - Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest
UPDATE: Gemeentelijke bevolkingsregisters - Provincie Namen 

Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief, maart 2016

VOLKSTELLING USA 1940

Doorzoek de 1940 V.S. Volkstelling op Geneanet!

Geneanet biedt haar leden, in samenwerking met RootsPoint, de mogelijkheid te zoeken in 
een database van meer dan 132 miljoen mensen in de 1940 V.S. Volkstelling. 
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De gegevens zijn volledig geïndexeerd zodat u kunt zoeken op naam, voornaam, plaats, 
ouders, partner… Dit is een heel belangrijke genealogische database omdat veel van de 
vermelde personen nog in leven zijn, zodat u kunt zoeken naar verwanten.

Ook de Engelse volkstellingen van 1841-1901 zijn beschikbaar gesteld 

Bron: Nieuwsbrief Geneanet

REKENINGREGISTERS HENEGOUWEN 1362-1794

Rekeningregisters (1362-1794) van Henegouwse steden geïnventariseerd en 
raadpleegbaar in Brussel 

Zopas verscheen een inventaris waarin de rekeningregisters uit de periode 1362-1794 van 
veertien Henegouwse steden worden beschreven. De 572 rekeningen in kwestie maken deel 
uit van het archief van de Rekenkamer, bewaard en bijgevolg raadpleegbaar in het Algemeen 
Rijksarchief in Brussel.

De 572 rekeningen uit het archief van de Rekenkamer, bewaard
in het Algemeen Rijksarchief, hebben betrekking op de volgende
veertien steden uit Henegouwen: Aat, Beaumont, Binche, ‘s
Gravenbrakel, Chièvres, Chimay, Edingen, Halle, Lessen, Leuze,
Bergen, Le Roeulx, Saint-Ghislain en Zinnik. De Henegouwse
rekeningen dateren uit de periode 1362-1794.

Meer info via volgende link:
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-
nieuwsberichten&a=2016-02-26-rekeningregisters-1362-1794-
van-henegouwse-steden-geinventariseerd-en-raadpleegbaar-in-
brussel

Bron: Rijksarchief van België, nieuwsbrief  

REPERTORIUM PAROCHIES IN 1787

Het Algemeen Rijksarchief heeft een repertorium heruitgegeven dat een overzicht biedt van 
alle parochies van de Oostenrijkse Nederlanden, de prinsdommen Luik en Stavelot-Malmédy, 
en het hertogdom Bouillon in 1787.

Het repertorium vermeldt voor België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en 
Duitsland om en bij de 3.600 parochies en kapellen die aan het einde van het ancien régime 
een priester aan het hoofd hadden. Telkens wordt volgende informatie gegeven:

1. de plaats in het jaar 1787 
2. de gemeente in 1961 en in 1977, na de gemeentefusies 
3. het land, de provincie, het bisdom en de dekenij in 1787 
4. het land en de provincie in 1961 
5. desgevallend de provincie, zoals gewijzigd in 1977
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Het repertorium is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via 
publicat@arch.be. De volledige lijst van onze publicaties vind je op http://webshop.arch.be.
TIHON André, Dictionnaire des Paroisses des Pays Bas autrichiens, des principautés de 
Liège et de Stavelot-Malmédy, et du duché de Bouillon en 1787, reeks Studia nr.157, publ. nr. 
5558, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, 255 blz., € 15,00 (ISBN 9789057468520).

Bron: Rijksarchief van België, publicaties

KINDERSTERFTE

Soms is stamboomonderzoek geen pretje... 
Mijn overgrootmoeder Adelina Josepha was de oudste van 14 kinderen. Op zich niet 
ongewoon, maar deze kinderen werden in een tijdsspanne van 11 jaar geboren. 
Er waren 3 tweelingen en 1 drieling bij. 10 kinderen zijn op zeer jonge leeftijd gestorven. De 
moeder zelf is slechts 37 jaar oud geworden. 
Dit doet mij toch even stilstaan bij het luxeleven dat wij allen vandaag hebben. We hebben 
allemaal onze problemen en zorgen, maar deze verbleken tegen het verdriet dat onze 
voorouders moesten doormaken. Een mens zou daar stil van worden...

Bron: Vicky D'Hondt

WAT VIND JE IN ONZE BIBLIOTHEEK (2)

In onze bib zal je heel wat handleidingen vinden. Hier kunnen zowel beginnende genealogen 
als gevorderden hun gading vinden. Noteer dat het best mogelijk is dat wat je in het ene 
naslagwerk niet vindt je misschien wel in het andere zal vinden.
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- Ons voorgeslacht door Michiel Mispelon : deze uitgave geschreven door een van de 
stichters van Familiekunde Vlaanderen dateert van 1973 en omvat 30 lezingen over 
praktische familiekundige opzoekingen                               kast B6 nr. 0569

- Handleiding voor Familiekunde is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen regio 
Gent. Naast een eerder theoretisch hoofdstuk vind je een bronnenvergelijking zowel 
uit het modern archief als uit het archief van het Ancien Regime.  In een derde deel 
worden kwartierstaat en stamboom nader bekeken. Het werk is voorzien van de 
nodige voorbeelden waaronder lettertypes uit het Oud Schrift, Republikeinse kalender 
en vertalingen uit het latijn.                            kast B6 nr. 0196

- Handleiding voor Genealogisch onderzoek in Vlaanderen 1998 – 2e druk van de 
hand van Johan Roelstraete, een ervaringsdeskundige op genealogisch vlak. Een stevig
werk waar jaren van voorbereiding zijn aan vooraf gegaan. We kunnen stellen de 
standaard onder de handleidingen.                kast B6 nr. 0225

- Généalogie Pratique – Méthode – Recherche door Léo Jouniaux. Voor wie zijn 
voorouders uit Frankrijk komen is deze handleiding niet te versmaden . Omvat o.a. 
een lijst met zowel nationale als plaatselijke archiefdepots van Frankrijk en de manier 
waarop ze geklasseerd worden. in de franse taal                            kast B6 nr. 0547
 

- Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie ?  van de hand van Senator Dr. Jur. 
Leo Lindemans. Een kleine handleiding doch met heel wat onbekende bronnen en 
verwijzingen. De moeite om eens na te lezen.                                      kast B6 nr. 0573

Van Dr. Jan Lindemans, vader van boven vernoemde Leo zal u in onze bibliotheek ook
het werkje Hoe maak ik mijn stamboom op ? vinden. Het dateert van 1941 maar 
bevat heel wat interessante wetenswaardigheden. De moeite waard om al was het maar
gewoon te lezen.                             kast B6 nr. 1846

- Opzoek naar onze voorouders geschreven door W. Wijnaendts van resandt en 
uitgegeven in 1984 bij het Centraal Bureau voor Genealogie Nederland. Wie zijn 
voorouders zoekt in Nederland mag dit boek zeker niet overslaan.      kast B6 nr. 0686

- Stamboomonderzoek, een handleiding voor late beginners door Joke van Lienen. 
Dit werkje leert  je hoe je met behulp van je computer, je stamboom kan opmaken. Het
bevat heel wat genealogische tips, websites en discussiegroepen.  Tevens wordt 
beschreven hoe je internet kan gebruiken bij je onderzoek.                  kast B6 nr. 0886

- Je stamboom, je familiegeschiedenis stap voor stap van de hand van Johan 
Roelstraete uitgegeven in 2006 bij het Davidsfonds. Hier leer je zoeken in elementaire 
bronnen, maakt kennis met Oud Schrift, maten en gewichten, naamkunde chronologie 
en migratie. En zet je op het juiste spoor bij het zoeken naar je familiewapen. Het boek
bevat een uitgebreide trefwoordenlijst die je helpt met begrippen, adressen van 
instellingen en webpagina’s.                                        kast B6 nr. 1641
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- Stamboomonderzoek, een handreiking bij het schrijven van uw 
familiegeschiedenis door Aad Van der Tang. Een boekje uit de Prisma reeks daterend 
van 1981. Een “lees” boekje voor wie in Nederland zoekt. Op het einde vind je zowel 
voor Nederland als voor België heel wat interessante voetnoten, literatuur, adressen 
van archiefdepots.                kast B6 nr. 0886

- Traité pratique de Recherches généalogiques verschenen te Parijs in 1958. Het is 
van de hand van Lucien P. Royer. Voornamelijk gericht op Frankrijk, doch met 
verwijzingen naar België, Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland en USA.      
                                                                                                               kast B6 nr. 1869

- Speuren naar je voorouders, praktisch stamboomonderzoek. Derde herziene druk 
van 2009. Geschreven door Jan Vanderhaeghe en uitgegeven door de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde thans Familiekunde Vlaanderen. Opgevat als een 
praktische cursus, met talrijke voorbeelden. Stap voor stap wordt de beginnende (en 
ook gevorderde) genealoog wegwijs gemaakt in de doolhof van archieven. 
                                                                                                               kast B6 nr. 2429

- ABC van de genealogie, nog een werk van de bekende Johan Roelstraete verschenen 
in 2012. Alfabetisch gerangschikt zal je hier een diversiteit aan onderwerpen vinden 
uit de genealogische wereld. Zo komen er o.a. organisaties en instellingen, in onbruik 
geraakte woorden en specifieke termen, historische geografische omschrijvingen en 
hedendaags archief- en erfgoedbewaarders in voor.                             kast B6 nr. 2428

- Manuel du Généalogiste is een uitgave van de SCGD (Franstalige zusterorganisatie) 
uit 1980. In deze handleiding kan je lezen waar in ons land belangrijke gegevens 
bewaard worden, de samenstelling van de bisdommen ten tijde van de 
Parochieregisters,  verklarende en vertalende woordenlijsten, (o.a. beroepen), uitleg 
over maten, gewichten en munten.  Je zal er ook de archiefdepots in Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Groot Hertogdom Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, 
Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittanië, Israël, Portugal, Zweden, Zwitserland,
Vaticaanstad vinden.
Het boekje eindigt met een 10-tal interessante blz. over Heraldiek en een algemene 
bibliografie met voor de meesten onder ons ongekende boeken.         kast B6 nr. 1918.

STADSARCHIEF IEPER

Voor de zoekers in de Westhoek, het Stadsarchief van Ieper heeft nu ook een eigen website: 
http://archief.ieper.be/

Het archief is één van de stadsdiensten die een eigen deelsite kreeg naast de nieuwe stedelijke 
website.
Voortaan vind je hier een overzicht van de grote collectie die het stadsarchief beheert.
Wist je dat er heel wat archiefmateriaal is gedigitaliseerd? Via de website kom je snel op de 
verschillende databanken terecht, zo kan je al een groot deel van je opzoekingen thuis aan je 
eigen computer doen.
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Bron: Stadsarchief Ieper

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
Krista Coene (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.

BILLESTRAET te DILBEEK

Vraag 16/04-01
Ik zoek nadere gegevens, meer bepaald datum en plaats van overlijden van Louis Michel 
(roepnaam 'Willy') BILLESTRAET, geboren te Heverlee op 30/10/1908. Hij woonde op het 
einde van zijn leven (jaren '70-'80) in de Spanjebergstraat 18 te Dilbeek.
Is hij te Dilbeek gestorven en begraven. Heeft iemand zijn rouwbrief en/of zijn doodsprentje ?
Ingezonden door Hubert Bovens

BRUYN KASTEEL

Antwoord op vraag 16/02-01
De plaatsnaam Bruyn Kasteel is wel degelijk Braine-le-Château en ligt in het huidige Waals-
Brabant.
Ingezonden door René Jammart
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Voorzitter: André Janssens, Heiligekruiswegstraat 54 – 1703 Schepdaal
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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