
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 5 mei 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.

Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout. Liliane Hierro, André Janssens

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

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

Meer info op onze website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/
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Woensdag 09 september 2015 te 20.00 uur  “Genealogische bronnen in Nederland”. Zoals 
iedereen weet kent genealogie geen grenzen. Welke bronnen er in Nederland zijn en hoe je daar 
opzoekingen naar je voorouders doet wordt ons door de heer  John Boeren, beroepsgenealoog 
uit het Nederlandse Tilburg,  haarfijn uit de doeken gedaan.
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 14 oktober 2015 te 20.00 uur  "Rekenmunt en klinkende munt in de Zuidelijke 
Nederlanden - Een complexe en intieme relatie (13de - 18de eeuw)" Doorheen de loop van 
de geschiedenis kenden onze streken verschillende muntstelsels met telkens verschillende 
waardeverhoudingen. Met behulp van onze spreker, de heer Willy Geets, zal er klaarheid 
gebracht worden in de betaalmiddelen tussen de 13e en 18e eeuw.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
2,00 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.

Openingstijden voorjaar 2015

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.

KADASTRALE ATLAS VAN BELGIË

Tussen 1842 en 1879 publiceerde Philip-Christian Popp een kadastrale Atlas van België. Dit 
werk vormt vandaag een eersterangsbron voor al wie op zoek is naar harde informatie over 
vastgoed en grondbezit in de 19de eeuw.
Het project POPPKAD streeft de ontsluiting van dit omvangrijke basiswerk na met het oog op
een betere kennis van de eigendomsverhoudingen in de negentiende eeuw.
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Op de site vindt u meer informatie over dit project. Namen van grondeigenaars uit de Atlas 
zijn er consulteerbaar.

Link naar deze site: http://www.poppkad.ugent.be/poppkad_start.php

Jan Erkelbout

PRESENTATIES 50 JAAR FAMILIEKUNDE ONLINE

Presentaties van ’50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen’ (14-15 maart 2015) online 
beschikbaar!

Heeft u een presentatie tijdens ons jubileumweekend op 14 en 15 maart in het FelixArchief te 
Antwerpen gemist of wil u deze nog eens rustig herbekijken ? Geen probleem, u vindt de 
powerpointpresentaties nu ook online terug:

Familiekunde Vlaanderen vierde op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 haar 50-jarig 
bestaan met een memorabel jubileumweekend in het FelixArchief te Antwerpen.
Heeft u een presentatie tijdens dit weekend gemist of wil u deze nog eens rustig herbekijken ? 
Geen probleem, u vindt ze nu ook online terug:

Powerpoint-presentaties tijdens het 50ste Congres (zaterdag 14 maart 2015) 
http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zaterdag/programma

Powerpoint-presentaties tijdens de Dag van de familiegeschiedenis (zondag 15 maart 2015) 
http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zondag/programma

Bron: www.familiekunde-vlaanderen.be/nieuws

JACOBUS ANTONIUS KERCHOF

De verzameling genealogieën Jacobus Antonius Kerchof: tentoonstelling en boek

In oktober 2014 kocht de Openbare Bibliotheek Brugge de 17de-eeuwse verzameling 
genealogische dossiers van Jacobus Antonius Kerchof (Brugge, 1625 - 1685). 
Deze verzameling bevat meer dan 1.200 dossiers op familienaam en bestrijkt de hele 
Zuidelijke Nederlanden.

Over de verzameling gaat een tentoonstelling door in de Openbare Bibliotheek Biekorf, 
Kuipersstraat 3, Brugge
Vanaf zaterdag 25 april, zondag 26 april (Erfgoeddag) 
en daarna nog tot 23 mei 2015 tijdens de openingsuren (gratis).
De verzameling wordt later gedigitaliseerd.

Over deze verzameling is er een boek verschenen:
"Een Brugs genealoog aan het werk. 
De verzameling stambomen van Jacob Antoon Kerchof (1625-1685)"
Uitgeverij Van De Wiele, Brugge, 27 x 21 cm, 128 pp. 
met zeer talrijke illustraties in kleur en met inventaris van de verzameling. 
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Inhoud:
- Leven en werk van Jacob Antoon Kerchof
- Het genealogische bedrijf in de 17de eeuw
- Geschiedenis van de verzameling Kerchof
- Op zoek naar een familiewapen? De verzameling Kerchof en de heraldiek
- De Brugse woonplaatsen van Kerchof
- Een genealogisch handschrift voor don Pedro de Harou uit Cadiz
- Papier en inkt. Cores en de verzameling Kerchof
- De verzameling Kerchof: een bron van inspiratie en creatie
- Inventaris van de verzameling Kerchof

Prijs: euro 24. 
Te koop vanaf 25 april bij de Openbare Bibliotheek Brugge of in de reguliere boekhandel.
Verzendingskosten zijn gratis voor bestellingen via de Openbare Bibliotheek Brugge 
https://www.brugge.be/openbare-bibliotheekwerking

OPROEP – KINDEREN GEZOCHT

Familiekunde Vlaanderen werkt momenteel samen met de televisiezender KetNet en het 
productiehuis Blazhoffski aan een TV-programma waarbij kinderen op zoek gaan naar een 
bepaalde historische gebeurtenis (of persoon) die verband houdt met hun eigen 
voorouders/familiegeschiedenis.

Dit is een unieke gelegenheid voor FV om onze werking en dienstverlening in de kijker te 
plaatsen voor een ruim - en jong ! - publiek. Eén van de voorwaarden voor onze medewerking
aan dit televisieprogramma is dat FV als organisatie voldoende visibiliteit krijgt.

We doen dan ook een warme oproep aan uw afdeling en medewerkers om mee te helpen 
zoeken naar kinderen tussen de 8 à 15 jaar die er geen probleem mee hebben om op televisie 
te komen en die in hun stamboom een verwantschap hebben met één van de volgende 
thema's:

1. Napoleon (filmen in juni 2015)
2. Rubens (filmen in juni 2015)
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3. Adel (info gewenst !)
4. Heksen (filmen in juli - dringend!)
5. Bokkenrijders (filmen in juli - dringend!) 
6. Kinderen met beroepsachternamen die kunnen aantonen dat hun voorouder dit beroep 
uitoefende (info gewenst !) 
7. Immigratie Turkije/Italië - mijnen (info gewenst !) 
8. Beethoven 
9. WO I  (info gewenst !)

Vooral in verband met de thema's adel, heksen, bokkenrijders, gildes (beroepsachternamen), 
immigratie in de mijnstreek (Turkse en Italiaanse kindjes), Wereldoorlog I (liefst een kind dat 
verwant is met een verzetsheld, een spion of een smokkelaar) hebben we nog dringend namen
nodig.

Het is hierbij van belang dat de kinderen zelf nog niet op de hoogte zijn van hun 
verwantschap met de historische persoon of gebeurtenis, om hun verrassing bij de ontdekking 
hiervan mooi te kunnen filmen. De ouders van deze kinderen worden door het 
televisieproductiehuis op voorhand gecontacteerd en ingelicht, zodat ze de toestemming voor 
medewerking van hun kind aan het programma kunnen geven.

Kent u dus kinderen die hiervoor in aanmerking komen ? Laat het ons zo spoedig mogelijk 
weten via info@familiekunde-vlaanderen.be.

VENESOENRAPPORTEN

Eugène Venesoen was hoofd-commissaris van de federale emigratiedienst te Antwerpen van 
1892 tot begin jaren 1920. Als afgevaardigde van de federale overheid hield hij statistieken bij
van emigranten die via Antwerpen naar Amerika reisden. Dit waren maandelijkse overzichten 
van het totaal aantal emigranten ingedeeld per schip en datum van afvaart. De overzichten 
bevatten ook gegevens over de vlag waaronder het schip voer en de naam van de kapitein.
Vanaf 1896 hield Venesoen ook nauwkeurige en uitvoerige lijsten bij van alle Belgische 
emigranten die vanuit Antwerpen derdeklas reisden naar bestemmingen in Noord- en Zuid-
Amerika. In deze verslagen noteerde hij voor iedere Belgische emigrant in principe de 
volgende gegevens: naam en voornaam, leeftijd, plaats van herkomst, beroep, plaats van 
bestemming, talen gesproken door de emigrant, de som contant geld die hij bij zich had, 
medereizigers, etc.
Let op
Persoonlijke informatie betreffende emigranten vind je in de Venesoen-rapporten alleen voor 

Belgische emigranten die derdeklas reisden. Wat betreft emigranten van andere 
nationaliteiten maakte Venesoen alleen algemene statistieken. Emigranten die tweedeklas 
reisden zijn alleen via passagierslijsten te achterhalen.

Tips
De Venesoen-rapporten zijn in het Nederlands uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen. 

Familiekunde Vlaanderen en Red Star Line Museum bieden samen een databank van 
Belgische emigranten aan, waarin ook verwijzingen naar de Venesoen-rapporten zijn 
opgenomen. Deze databank is vooralsnog alleen beschikbaar in het RSL Museum en het 
documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis van Familiekunde Vlaanderen 
in Merksem.

Periode: 1892-1914
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Bewaarplaats: Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Raadplegen:
De originele rapporten zijn op aanvraag vrij raadpleegbaar bij de archiefdienst van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Venesoen-rapporten zijn in het Nederlands uitgegeven
door Familiekunde Vlaanderen. Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis
van Familiekunde Vlaanderen in Merksem beschikt over fotokopieën van de rapporten.

Bron: website Familiekunde Vlaanderen 

GENIWAL

Ontdekkingstocht doorheen een vereniging vol van bronnen

Een woordje van de Voorzitter
Beste vrienden,
We hebben het plezier jullie aan te kondigen dat Géniwal www.geniwal.eu samen met 
Familiekunde Vlaanderen www.familiekunde-vlaanderen.be de eerstkomende organisatie op 
zich zal nemen van het Salon van de Genealogie GENETICA 2016 te samen met het 51ste 
Congres van hun organisatie op 20 en 21 februari 2016 in de feestzaal, het klooster, de 
Tempelierszaal en de culturele zaal van Waver.
Het thema van zowel het salon als van het congres is de “genealogie zonder grenzen”.
Het zal een historische gebeurtenis worden, wetende dat de organisatie samen gerealiseerd zal
worden door genealogen van het Noorden en van het Zuiden van het land.
Ik hoop jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze manifestatie en ik wens Familiekunde 
Vlaanderen regio Dilbeek welslagen en voorspoed.
Yves Heraly, Voorzitter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geniwal ASBL “ Généalogie Informatique Wallonie” is gevestigd in Waver en heeft als eerste
doel de informatica-uitwisselingen van genealogische en historische gegevens in Wallonië te 
promoten, te ondersteunen en te coördineren.
De gepassioneerden van de genealogie en van de geschiedenis maken van Geniwal ASCL een 
dynamische vereniging met talloze bronnen :
Verzamelen bij genealogen die bereid zijn het resultaat van hun werk te delen, de indexen van 
hun gegevens
Onderzoeken en encoderen op een systematische manier de inhoud van tienjarige tafels, 
parochieregisters en akten van Burgerlijke Stand
Indexeren de overlijdensaankondigingen uit de pers, doodsbrieven, bidprentjes en 
grafschriften dankzij nieuwe technologieën speciaal daarvoor ontwikkeld.

Duizenden en duizenden gegevens verzamelen, onderzoeken en indexeren heeft slechts zin 
wanneer deze gegevens aan zoveel mogelijk mensen beschikbaar worden gesteld die de 
oorsprong van hun familie onderzoeken. Genealogen toelaten zowel deze goudmijn aan 
informatie te bekijken, maar ook te exploiteren, is een uitdaging die mogelijk gemaakt is door
de verschillende databases die door Geniwal ASBL ontwikkeld werden, waarvan de 
toegangen jaarlijks op het internet gepubliceerd worden:
Géniwalactes: database voortkomend uit het onderzoek van de originele akten, zowel van 
Burgerlijke Stand als van de Parochieregisters.
Een zoekrobot laat de leden toe de 2.263.145 beschikbare gegevens te doorzoeken 
www.geniwalactes.be/actes/index.php 
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Isadora : zoekrobot op een gegevensbank van 3.047.141 patroniemen 
www.geniwal.eu/isadora/ 

Isabella: gegevensbank van Géniwal ASBL voortkomend uit de onderlinge bijstand van de 
leden, en meer bepaald door het inbrengen van akten en genealogische referaten 
www.geniwalisabella.eu/ 

Sedert haar ontstaan in 1998 hebben de activiteiten van Geniwal ASBL een grote vlucht 
genomen in antwoord op een almaar grotere en steeds gediversifieerde vraag : voordrachten, 
tentoonstellingen, cursussen paleografie en Latijn, denktanken en werkgroepen verhogen elke 
dag opnieuw de doorstroming van onze vereniging in België en ver daarbuiten. In de loop van
maanden zijn de contacten met Vlaanderen, Frankrijk, enz. Zo nauw geworden dat zij in de 
loop van de komende maanden en jaren nieuwe initiatieven zullen genereren.
Geniwal Magazine is het officiële blad van onze vereniging. Het verschijnt 4 maal per jaar en 
is de onmisbare link tussen al onze leden. Het brengt artikels over de genealogische 
actualiteit, artikels over historische bronnen en over de gewoonten en het leven van alledag 
van onze voorvaderen.
Geniwal ASBL is uiteraard beschikbaar op internet. Je kan onze site versie 2015 ontdekken 
via http://www.geniwal.eu/  en meer bepaald onze virtuele leeszaal, onontbeerlijke toegang 
voor wie zich het ABC van de genealoog wil eigen maken.
Sedert 1998 organiseert Geniwal ASBL ook GENETICA, de ideale plaats om talrijke spelers 
in de wereld van de genealogie en de lokale geschiedenis van België en Frankrijk te 
ontmoeten : genealogische verenigingen, ontwikkelaars van multimediaprogramma’s, 
boekhandelaars, maar ook en vooral genealogen, zowel “beroeps” als “amateurs”.
Geniwal ASBL, zetel : Place de la Cure 24 - 1300 Wavre
Tot weldra op het 

51ste congres van Familiekunde Vlaanderen vzw
8ste Genealogisch Salon van Geniwal ASBL in België

Genetica 2016
Genealogie zonder grenzen

Liliane Hierro, Assistente bij Géniwal

R.I.P 200 JAAR BEGRAFENISCULTUUR

Van 23 april tot en met 14 juni 2015 loopt in het Provinciaal Cultuurcentrum 
Caermersklooster in Gent de tentoonstelling 'R.I.P. 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen'. 
De tentoonstelling en het bijbehorende boek zijn de resultaten van een onderzoeksproject van 
het Liberaal Archief in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van het 
provinciebestuur. Vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen Regio Gent leverden ook 
documenten aan voor deze tentoonstelling.
De tentoonstelling 'R.I.P. 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen' voert de bezoeker mee 
terug in de tijd naar de traditionele gebruiken in de omgang met de dood, en toont hoe die 
tradities in de loop van de 19de en 20ste eeuw ter discussie werden gesteld en doorbroken. 
Praktisch
Wanneer: 23 april -14 juni 2015, open van 10 tot 17 uur, gratis toegang – gesloten op 
maandag
Plaats en info: Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6, 9000 
Gent, tel. +32 9 269 29 10, www.caermersklooster.be
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ORIGINELE GRAFSTEEN

Jan Erkelbout

HISTORISCHE KRANTEN ONLINE

De Koninklijke Bibliotheek van België zet vanaf 24 april 2015 meer dan 1,2 miljoen 
pagina's uit historische kranten online. 

"BelgicaPress" wordt een geavanceerde zoekmachine van de Bibliotheek, waarmee precieze 
opzoekingen gedaan kunnen worden in de duizenden krantenpagina's. De kranten zonder 
rechten, die verschenen tussen 1831 en 1918, kunnen niet enkel in de Bibliotheek zelf, maar 
ook thuis geraadpleegd worden.
De Bibliotheek wil op termijn 3,2 miljoen pagina's online zetten. Het gaat om een veertigtal 
Belgische kranten uit de periode 1831-1950, inclusief gecensureerde publicaties uit de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog.

Raadpleeg BelgicaPress via deze link http://opac.kbr.be/belgicapress.php

Bron: deredactie.be
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AMVC-LETTERENHUIS

Het Letterenhuis is het centrale literatuurarchief van Vlaanderen. Niet alleen 
schrijversarchieven, maar ook archieven van literaire tijdschriften en uitgeverijen worden er 
bewaard. Dat materiaal wordt met zorg bewaard, als grondstof voor boeiende biografieën, 
literatuurgeschiedenissen, wetenschappelijke publicaties en verantwoorde tekstedities van 
werken uit de Vlaamse literatuur. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden kunnen
de collectie van het Letterenhuis raadplegen in de leeszaal.
Agrippa, de databank van het AMVC-Letterenhuis, kan je ook via het web raadplegen. In 
Agrippa kan je opzoeken over welke personen, verenigingen en onderwerpen het Letterenhuis
documentatie- en archiefmateriaal bezit. Je kan ook zoeken in de deelcatalogi affiches, 
brieven, foto’s, handschriften en iconografie.
Meer info: www.amvc.be

WONDERE WERELD VAN HET ERVEN

Tijd-Schrift focust op de wondere wereld van het erven 

Eind april verscheen het elfde nummer van Tijd-Schrift.
Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het
tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat
helemaal in het teken van het voorbije Erfgoeddagthema ‘Erf’.
”Overlijden’ en ‘erven’ gaan hand in hand, al eeuwenlang,
 en van deze transfers zijn er talloze, fascinerende sporen te
vinden in ons erfgoed’, schrijft Roel Daenen in de inleiding van
het nummer. ‘Er valt dan ook heel veel vertellen over de
geschiedenis van het erven en erfenissen en alles wat daar in het
verleden én het heden bij kwam (en komt) kijken.’
Benieuwd naar die wondere wereld van het erven?
Lees dan zeker het nieuwste nummer van Tijd-Schrift.
Meer informatie over Tijd-Schrift vind je op www.tijd-schrift.be.

Bron: Heemkunde Vlaanderen, E-HEEM – April 2015

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.

VANDER VOORDE te ITTERBEEK

Vraag 15/05-01
Mijn grootvader Franciscus Vander Voorde, (Itterbeek 15.01.1883 - Itterbeek 14.08.1959) 
werd als enig kind geboren uit het huwelijk in Itterbeek op 27.10.01880
van Egidius Vander Voorde met Justina Roobaert (11.1854 - 01.1883)
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Zijn moeder overleed in het kraambed en mijn pasgeboren grootvader werd waarschijnlijk 
opgevangen in het gezin van een oudere broer of zus van Justina.
Waarschijnlijk was dat ook de dooppeter of -meter van mijn grootvader.
Kan U mij eventueel enige informatie hierover bezorgen?
Ingezonden door Francis Vander Voorde (Oostende)

DE CONINCK te SINT-KWINTENS-LENNIK

Vraag 15/05-02
Via de parochieregisters heb ik al kunnen achterhalen dat mijn oudste voorvader Joannes 
Jacobus De Coninck was. Geboortedatum is me onbekend. Vermoedelijk is hij gehuwd op 
31/01/1678 met Maria Van Tricht in Brussel en woonden zij te Sint-Kwintens-Lennik. Zij 
hebben meerdere kinderen waarvan onder meer Gaspar Antonius De Coninck, geboren teS-K-
Lennik op (20/10/1680). Gaspar huwde met Philipina Geeroms te Pamel op 10/02/1715 en 
werd Meisenier op 01/08/1722. Zij verbleven te Lennik, alwaar Gaspar stierf op 02/07/1741. 
Via deze tak gaat mijn kant van de familie De Coninck verder. Heden woonachtig in en rond 
Asse, Ternat, Mazenzele en Opwijk. Mijn vraag is of jullie mij kunnen (op weg) helpen om 
verder terug te gaan in de tijd en voorvaderen of nieuws te vinden over Joannes Jacobus De 
Coninck te Lennik?
Ingezonden door Aaron De Coninck
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