
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 4 april 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. 

Werkten mee aan dit nummer
Alfons Depester, Erwin Octaaf D'hoe.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

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.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Wegens het succes van de inschrijvingen voor het bezoek op 13 maart aan het archief en 
documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en 
de deelnemers beperkt werden tot 15 personen plannen wij een tweede bezoek aan dit archief 
in het najaar. Diegenen die nu op de wachtlijst stonden krijgen dan uiteraard voorrang. Meer
info volgt later.

Zaterdag 10 juni 2017 vanaf 18 uur bent u allen van harte  welkom op onze 23e Praat- 
Kaas- en Wijnavond in de “Breughelzaal” Herdebeekstraat 162 te St. Anna-Pede (1701 
Itterbeek-Dilbeek). Zoals vorige jaren wordt het een gezellige bedoening met een verzorgd 
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kaas en vlees buffet. Bij een hapje en een drankje kan je er praten over genealogie. 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 2017

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.

MISIA'S MISSIE

Misia’s missie
Op speurtocht in je familieverleden

Een lessenpakket voor de 2de graad lager onderwijs

Ieder kind heeft een uniek familieverhaal. Via het pakket
“Misia’s missie” bieden we een kant-en-klaar educatief
pakket aan waarin we kinderen uit de tweede graad lager
onderwijs laten kennismaken met de boeiende wereld van de
familiegeschiedenis. Het educatief pakket is voor iedereen
gratis online beschikbaar via www.erfgoedindeklas.be en
via www.familiegeschiedenis.be.

De centrale figuur in dit educatief pakket is Misia, die op
zoek gaat naar haar eigen familiegeschiedenis en zo meer te
weten komt over haar bekende grootvader Adrien François
Servais. Gedurende zes lessen neemt ze de leerlingen mee
op speurtocht.

Het lessenpakket bestaat uit zes lessen die elk een eigen deelthema hebben.
 Mijn familieboom: De kinderen maken kennis met het personage Misia en haar

familie en ze vullen hun eigen familieboom in. 
 Op speurtocht in het verleden: In deze les komen de leerlingen de opa van  Misia,

François Servais, op het spoor. Ze vinden wie hij was en hoe hij leefde. Op die
manier ontdekken de leerlingen dat men vroeger anders leefde dan vandaag.

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 12, nr. 4,april 2017 3

http://www.erfgoedindeklas.be/
http://www.familiegeschiedenis.be/


 Archiefbezoek: De kinderen komen in contact met een archief, de functies van een
archief en het werk van de archivaris. De les bestaat uit twee delen: een
voorbereiding in de klas en een opdracht in het archief zelf (optioneel).

 Familienaam: In deze les wordt stilgestaan bij de betekenis van een voor- en
familienaam. Daarnaast maken de leerlingen ook hun eigen wapenschild.

 Eigen familiegeschiedenis: We zoomen in op de eigen familiegeschiedenis. Wat
zijn de leerlingen thuis te weten gekomen? Er komen enkele grootouders naar de
klas, ze kunnen door de leerlingen geïnterviewd worden.  

 De herinneringsdoos: De leerlingen ontdekken aan de hand van muziek, kledij en
foto’s de evolutie doorheen enkele tijdsperiodes. Ze krijgen ook tijd en ruimte om
aan een herinneringsdoos te werken.

Na het doorlopen van het educatieve lessenpakket hebben de leerlingen antwoorden
gekregen op de vraag ‘wie ben ik en waar kom ik vandaan?’. Aan de hand van hun eigen
familiegeschiedenis is bovendien het tijdsbesef gegroeid. De kinderen maken eveneens
kennis met het speurwerk dat bij historisch onderzoek hoort en leren meer over het belang
van het bewaren van archiefmateriaal.
Het pakket werd ontwikkeld door een samenwerking van verscheidene erfgoedorganisaties
met specialisatie in familiegeschiedenis; Stadsarchief Halle - den Ast, Gemeentearchief
Dilbeek, Familiekunde Dilbeek, Familiekunde Vlaanderen en Erfgoedcel Pajottenland
Zennevallei in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijsinnovatie VIVES
campus Tielt.

ONZE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek in ons documentatiecentrum bevat een rijke schat aan informatie voor de 
genealogen. Hierna volgt een beknopt overzicht van wat u er zoal kan vinden. Kom dus gerust
eens een kijkje nemen tijdens de openingsuren.

Boeken
Onze bibliotheek bevat momenteel 2100 boeken waarvan ongeveer:

- Parochie- en burgerlijke stand:
o 283 boeken met klappers en akten
o 21 burg. stand boeken en indexen
o 21 burg. stand boeken, indexen en akten

- Namen en families:
o 502 boeken over personen en families en 4 digitale boeken
o 3100 kwartierstaten
o 117 boeken met verzamelingen van kwartierstaten

- Gemeenten:
o 693 boeken
o 100 digitale documenten

- Gezinsreconstructies:
o 83 boeken

- Algemene werken:
o 247 boeken
o 4 digitale boeken
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- Indexen:
o 98 boeken
o 15 digitale boeken

- Kiezerslijsten:
o 146 boeken
o 10 digitale boeken

- Heraldische werken:
o 27 boeken

Verzamelingen
      - 92.000 rouwbrieven met index, uitsluitend te raadplegen in digitale vorm.
      - 123.000 bidprentjes met index, volledig in digitale vorm. Hiervan zijn 33.000 
bidprentjes op papier en met een gedetailleerde digitale index raadpleegbaar.
      - bidprentjes van de “ Broeders van de Christelijke Scholen” en oude bidprentjes.

Tijdschriften
Daarnaast bevat onze bibliotheek:
- 16 tijdschriften van FV-afdelingen en andere genealogische verenigingen, waaronder  
   “Vlaamse Stam”, samen 175 jaargangen en een 1000-tal nummers.
- 3 familietijdschriften, samen 45 jaargangen en 200-tal nummers.
- 21 tijdschriften van heemkundige, geschiedkundige en culturele kringen, samen 290 
   jaargangen en 1500 nummers.
   Sommige jaargangen zijn niet volledig of ontbreken.
- De volledige reeks van L’Intermediaire / De Bemiddelaar van SCGD is beschikbaar met 
indexen op papier.
- Van 6099 artikelen in de tijdschriften is een gezamenlijke digitale index opgesteld.
Deze digitale index is volledig in de cataloog geïntegreerd en raadpleegbaar met de cataloog.

Alfons Depester

NIEUWE BESTUURSPLOEG FAMILIEKUNDE VLAANDEREN VZW

Op zaterdag 11 maart 2017 werd tijdens de Algemene Vergadering en de daarop volgende 
Raad van Bestuur een nieuwe bestuursploeg verkozen voor Familiekunde Vlaanderen.
De vorige mandaatstermijn van de effectieve leden en de bestuurders liep immers na drie jaar 
(2014-2017) ten einde.
Voor de bestuursfuncties binnen het dagelijks bestuur werden de volgende kandidaten 
verkozen en dit voor een periode van vijf jaar (2017-2022):
- voorzitter: Wilfried Devoldere
- ondervoorzitter: Luc Grégoire
- secretaris: Jean-Pierre Hulpiau
- penningmeester: Etienne Van de Kauter
- centrumdirecteur: Jan Vanderhaeghe
- hoofdredacteur: Ronny Debbaut
Zij vormen vanaf 11 maart 2017 het dagelijks bestuur.
Ook de volgende personen werden verkozen:
- vertegenwoordiger Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek: Peter Bentein
- vertegenwoordiger Heraldisch College: Dirk Ameye
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Afscheidnemende voorzitter Marc Van den Cloot bedankte alle aanwezigen voor hun 
engagement binnen Familiekunde Vlaanderen de voorbije jaren. Hij gaf aan zeer erkentelijk te
zijn voor alle steun en medewerking die hij de voorbije jaren ondervonden heeft.

Kersvers voorzitter van Familiekunde Vlaanderen, Wilfried Devoldere (tot op heden 
voorzitter van FV Provincie West-Vlaanderen, voorzitter van FV Regio Mandel-Leie en 
hoofdredacteur van Vlaamse Stam), bedankte de aanwezige bestuurders voor het vertrouwen 
dat hij van hen kreeg als nieuwe voorzitter. Hij loofde ook uittredend voorzitter Marc Van den
Cloot voor zijn uitstekende voorzitterschap gedurende de voorbije zes jaar.

Onze afdeling is in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur vertegenwoordigd met 
volgende leden:
Gilbert Buyst (AV + RvB), Alfons Depester (AV + RvB), Majella Martelé (AV + RvB), 
Gilbert Puttaert (AV) en Guy Vansnick (AV)

WOORDENLIJST LATIJN – NEDERLANDS

Woordenlijst Latijn-Nederlands voor genealogen

In 2004 verscheen van de hand van Renaat Lobbestael een “woordenlijst Latijn – Nederlands
voor genealogen”. De Latijnse woorden werden gesprokkeld uit de parochieregisters van het
ancien régime. Na de publicatie van dit zeer bruikbaar werk, bleef Renaat typische Latijnse
woorden verzamelen die in doop-, huwelijks- en overlijdensakten voorkomen en hun
betekenis verklaren. Na jaren heeft hij het bestaande werk kunnen aanvullen. De nieuwe
woorden zijn alfabetisch genoteerd tussen de reeds opgenomen woorden. Dit zeer praktisch en
degelijk werk is vast en zeker een onmisbaar hulpmiddel bij het lezen en ontleden van de
Latijnse woorden en teksten, die soms genoteerd werden in pastoors-latijn. 
Auteur(s): Renaat Lobbestael 
Jaar van uitgave: 2017 
Prijs: 13,00 euro – Ledenprijs: 13,00 euro 
Afdeling: Regio Tielt 
Gegevensdrager: Boek – Aantal pagina's: 169 
Bestelinformatie: 
Rekening BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, p.a. Luxemburglaan 21, 8700 Tielt. 
Prijs te verhogen met 3,50 euro verzendingskosten (buitenland 7,00 euro).

INTERESSANTE WEBLINKS

15 eeuwen Nederlands online, zoeken naar woorden en woordbetekenissen
Misschien is het bij professionele genealogen bekend maar dit woordenboek helpt mij 
regelmatig bij oude woordvormen. Men kan ook tekens gebruiken voor ontbrekende letters 
(?) of woorddelen (*). Hierbij de link.
http://ivdnt.org/zoektips
Ingezonden door Dany Mertens

Archief in Canada
http://www.collectionscanada .gc.ca /

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 12, nr. 4,april 2017 6

http://ivdnt.org/zoektips
http://www.collectionscanada.gc.ca/


Archieven portaal Europa
Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van 
verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het 
hele continent
http://www.archivesportaleurope.net/

OUDE TRADITIES – ZEVENDE ZOON

Oude tradities. De zevende zoon.

Een alom gekend gebruik is dat bij zeven achtereenvolgende zonen de koning dooppeter en
bij zeven achtereenvolgende dochters de koningin doopmeter is van het zevende kind.

Dat dit een oude traditie is bewijst de volgende vermelding in een parochieregister van de
Sint-Ambrosiusparochie van Dilbeek:

Op 23 juni 1746 werd Carolus Joannes De Ridder gedoopt als zevende kind en zoon van
Ludovicus De Ridder en Maria Wouters. Op 27 juni werd een bijkomende ceremonie
gehouden waarbij als doopheffers optraden: Met instemming van vooraanstaande Weledele
heer Philippus Carolus Scokaert graaf van Tirimont en Wededele Vrouw Joanna Catharina
Delliano Vellasco. Graaf Schockaert was heer van het Land van Gaasbeek en dus hoogste
gezagsdrager in deze streek. Joanna Catharina Dellano y Velasco was echtgenote van jonker
Karel Hendrik Malo heer van Dilbeek.

Het gezin

De Ridder Ludovicus Lowies, handtwercker in de wijk Dorp, = Dilbeek 5 maart 1711, †
Dilbeek 20 november 1786, zoon van Nicolaes en Maria Cooremans, x (K) Dilbeek 18 januari
1733 met Maria Wouters, ca. 1707, † Dilbeek 29 december 1763. 
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus, ° Dilbeek 20 april 1734
2. Judocus, = Dilbeek 27 oktober 1735
3. Petrus, ° Dilbeek 27 september 1737
4. Guillielmus, ° Dilbeek 3 september 1739
5. Jacobus Josephus, ° Dilbeek 19 september 1741
6. Henricus, = Dilbeek 20 februari 1744
7. Carolus Joannes, = Dilbeek 23 juni 1746

Bronnen
Parochieregisters Dilbeek, Rijksarchief in België.

Erwin Octaaf D’hoe
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NIEUWE UITGAVE

INDEXLIJSTEN VAN GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS
1796-1917 van

TERNAT - WAMBEEK – SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Deze indexlijsten bevatten alle geboorten, huwelijken en overlijdens uit de burgerlijke stand 
van 1796 tot 1917 voor de gemeenten Ternat en Wambeek en van 1798 tot 1917 voor de 
gemeente Sint-Katherina-Lombeek.

Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en) en geboortedatum van de boreling 
ook het nummer van de geboorteakte, de naam, voornaam, geboorteplaats en ouderdom van 
de vader en de moeder vermeld.
Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en huwelijksdatum van de gehuwden ook
het nummer van de huwelijksakte, de geboortedatum, geboorteplaats en namen en voornamen
van de ouders vermeld.
Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en overlijdensdatum ook het nummer van
de overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam en voornaam van de vader en de 
moeder en de naam en voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor 
wie in de betrokken gemeenten opzoekingen doet.

De boeken kunnen besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be .
Ze kunnen eveneens, vanaf april, bekomen worden tijdens de openingsuren in ons 
documentatiecentrum en tijdens de ledenvergaderingen.

Kostprijs:
– indexen Ternat (386 blz.) 27,00 euro, verzendingskosten 6,00 euro
– indexen Wambeek (278 blz.) 20,00 euro, verzendingskosten 6,00 euro
– indexen Sint-Katherina-Lombeek (402 blz.) 27,00 euro, verzendingskosten 6,00 euro
– reeks van 3 indexen 70,00 euro, verzendingskosten 12,00 euro

Bij verzending vooraf het betreffende bedrag overschrijven op het rekeningnummer van FV 
regio Dilbeek vzw, BE69 7510 0154 6178 met vermelding van het gewenste boek.
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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.

WEUGHE of WENGHE te GOOIK

Vraag 17/03-01
In een akte van de Schepenbank van Gooik van 27-10-1659 kwam het woord
« weughe » of mischien « wenghe » tegen. (1ste woord van de 8ste regel in de bijgevoegde 
tekst)
Hierna de transcriptie van de eerste regels van de tekst)
te wetene secker steenen huijs
mette motte ende den vijvere d(aer)omme 
schueren stallinghen ende allen syn
Andere edificien van het nederhoff
vande hoeve ghenoempt thoff ten 
Berghe gheseserveert de allee
=nelijck de kleijne ende « nieuwe » kleijne
weughe staende op eenen staeck
tsaemen groot omtrent drij dachwand

Kan iemand mij helpen en me de betekenis van dit woord te verduidelijken
Ingezonden door Marc Dero

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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