
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 5 mei 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.

23e PRAAT- KAAS- en WIJNAVOND 
op zaterdag 10 juni 2017

Werkten mee aan dit nummer
Majella Martelé, Alfons Depester

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Misschien hebt u goeie ideeën? Misschien hebt u veel ervaring in één of ander domein? 
Misschien wilt u zich als vrijwilliger mee inzetten voor cultuur en voor collega's genealogen? 
Misschien wenst u mee te werken aan de uitbouw van Familiekunde Vlaanderen regio 
Dilbeek vzw of van ons documentatiecentrum. Neem dan zeker contact op met één van onze 
bestuursleden of kom eens uw licht opsteken op een openingsdag van ons 
documentatiecentrum. Elke medewerking, hoe klein ook, wordt gewaardeerd.

ACTIVITEITEN

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.

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 Sint-Anna-Pede 
(Itterbeek). 
Vanaf 18 uur bieden wij u een uitgebreid kaas- en vleesbuffet aan met zelfbediening aan de 
prijs van 18 euro p.p. exclusief drank. Kinderen tot 12 jaar 9 euro.
Zoals vorige 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. Mis deze kans niet om in een 
gemoedelijke sfeer genealogische collega's te ontmoeten en gegevens uit te wisselen. 
Uiteraard zijn familie, vrienden en kennissen ook van harte welkom.

Vooraf inschrijven is echter noodzakelijk     vóór 31 mei 2017
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via mail naar info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Wij rekenen op uw aanwezigheid. De opbrengst wordt integraal besteed aan de uitbouw van 
ons documentatiecentrum.

ACTIVITEITEN NAJAAR 2017

Zaterdag 30 september 2017 om 14.30 uur Geleid bezoek begraafplaats Vogelenzang 
Anderlecht
Deze begraafplaats dateert pas van 1954 maar is voor genealogen toch een bezoek waard. 
Zoals op elke Brusselse begraafplaats liggen hier enkele bekende personen.
Als genealogen uit de Rand kiezen we speciaal dit kerkhof omdat er veel Vlaamse namen te 
vinden zijn. Deze mensen hadden ongetwijfeld hun roots in het Pajottenland en zelfs in het 
hele Vlaamse land. We zien er veel vertrouwde familienamen met onverwachte en ongewone 
schrijfwijzen.
Onze belangstelling zal ook gaan naar het achterste gedeelte van dit zeer grote kerkhof. Daar 
achteraan, onzichtbaar van aan de inkom, bevinden zich 1250 grote oude grafmonumenten. Ze
werden destijds overgebracht van het verdwenen kerkhof (1866) aan het Rustplein. Bij 
gewone rondleidingen krijgt dit gedeelte nauwelijks aandacht (‘…daar komt immers niemand 
meer…’).
Wij bieden de deelnemers aan de wandeling een alfabetische lijst en een plan aan van deze 
1250 majestueuze zerken, zodat een interessante vermelding snel kan teruggevonden worden.
Begraafplaats Vogelenzang, Britse-Soldaatlaan te 1070 Anderlecht
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 11 oktober 2017 te 20 uur “Oefening Oud Schrift” onder de deskundige leiding 
van de heer René Jammart. 
Hoe begin ik met het ontcijferen van oud schrift - de basisbegrippen
Hoe maak ik een transcriptie van een Latijnse tekst uit de 8ste eeuw - de aanzet
Samen met de lesgever maken we zelf enkele transcripties van teksten uit de 18e en 17e eeuw
De praktijk is de beste leermeester. Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te 
spijkeren,  niet. Het wordt zeker en vast weerom 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 8 november 2017 te 20 uur lezing 'Kapelle en zijn zigeuners' door Herman 
Roesems. In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem
Op de kerkhoven van Sint Ulriks Kapelle vind je tientallen graven van zigeuners. Waarom 
worden deze zigeuners allemaal in Kapelle begraven? Wanneer is deze traditie begonnen? En 
vooral: wat en wie zijn de zigeuners, en waar komen ze vandaan? Wat klopt er van de 
verhalen en legendes die over hen verteld worden? En wat is (of was) het impact van de 
zigeunertradities op een landelijk dorpje als Kapelle. We proberen een tipje van de sluier op te
lichten in deze voordracht."
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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Woensdag 13 december 2017 te 20 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een 
Genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en uitwisselen 
met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige vondsten en de 
onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je bezocht en welke kan je
ons aanraden. Heb je vragen ? Werk je met een genealogische programma ? Of anders gesteld we
willen onze collega’s genealogen beter leren kennen 
Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven 
worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be 
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 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.

Openingsuren voorjaar 2017

donderdag 11 mei – zaterdag 27 mei
donderdag 8 juni – zaterdag 24 juni

juli en augustus gesloten

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

WAAR WOONDEN MIJN VOOROUDERS

Congres FV Brugge 2017 – Samenvatting van de lezing 
Waar woonden mijn voorouders ?

door Pieter Beyls

Aan de hand van belastingboeken uit het Ancien Régime: land-, quote, verhoofdings-, 
tiendenboeken, penningkohieren,..
Onderzoeksgids
. Publieke grondadministratie
. Private grondadministratie
. Cartografische bronnen
. Institutionele context / activiteiten, archiefvormen
Uitvoerende actoren / archiefvorming (dynamisch: tijdens vorming archief, statisch: 
achteraf) / 
uitgaven
1. Publieke grondadministratie
. landboek
. overzicht onroerende goederen van een dorp
. opmeting door landmeter, registratie per wijk van alle perceelsgrenzen, eigenaars/gebruikers,
grondgebruik, 
gebouwen, oppervlakte
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. langdurig in gebruik door lokale administratie.

. prijzijboek

. overzicht onroerende goederen van een dorp

. opmeting door landmeter, waardepaling door prijzers.

. zettingkohier

. jaarlijks overzicht belastingaanslag per grondgebruiker

. opgemaakt door griffier

. op basis van grondgebruik, handel en ambachten, vermogen.

. ommeloper

. overzicht onroerende goederen van een polder

. opmeting door landmeter, registratie per wijk van alle perceelsgrenzen, eigenaars, 
gebruikers, grondgebruik, 
gebouwen, oppervlakte
. regelmatig vernieuwd.
. verhoofdingboek
. overzicht onroerende goederen per grondeigenaar
. geregistreerd door griffier
. onderscheid grote / kleine verhoofding.
. penningkohier . register goederentransacties
. landboek . gebruikboek
. prijzijboek . zettingkohier
. ommeloper . verhoofdingboek
. register huisgeld
. Staten van Vlaanderen: Penningkohieren
. Penningkohieren werden dikwijls gewoon overgenomen, niet aangepast aan de reële situatie.
Eind 16de, begin 17de eeuw: opkomst van opgeleide landmeters.
. Dorp: landboek, begin 16de eeuw of later.
Reden van opmeting: eigen belang, eigen kosten / op kosten van het dorp.
. Waarom zijn sommige landboeken niet aanwezig ?
Ze liggen in andere administratie / of het opmeten werd tegenhouden door anderen (politiek) /
of ze zijn weg: verdwenen, vernietigd (brand).
. Prijzijboek kan verschillen met de werkelijke oppervlakte (coëfficiënt gebruikt).
Prekadastrale prijzij / bij erfenis, de nrs. verwijzen naar het landboek.
. Gebruikboeken, quoteboek. Vanaf 17de eeuw, lastig om lezen: veel bij genoteerd.
. Landboeken: ongeveer 3 per 2 eeuwen.
Ommelopers: 3 à 4 per eeuw.
. Verhoofdingboek (griffier), kleine verhoofding per wijk, alle gronden geregistreerd en 
getaxeerd.
. Steden: Registers van het huisgeld (Gent, Aalst, Tielt, …)
Overzicht onroerende goederen van stad (Brugge, Oudenaarde, Ronse).

2. Private grondadministratie
. diverse opdrachtgevers
. diverse rechten op onroerende goederen
. ‘grondboeken’ 

. cijnsboek

. registratie percelen waarop cijns is gevestigd

. overzicht eigenaars, perceelsgrenzen, oppervlakte, cijns (grondrente)

. onderscheid cijns, terragium (schoofrecht).
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. renteboek

. overzicht pachters, perceelsgrenzen, oppervlakte, geldrente

. onderscheid tijdpacht, lijfpacht, erfpacht, deelpacht (bijv. helftwinning).

. tiendenboek

. overzicht tiendbare gronden van een tiendheffer

. overzicht eigenaars / pachters, perceelsgrenzen, oppervlakte.

. Cijns werd op de duur vast bedrag, gronden werden geregistreerd en niet meer telkens 
opgemeten.
Gronden werden versnipperd over verscheidene cijnsboeken.
. Cijnsboeken gaan verder in de tijd.
Renteboeken: nagaan welke pacht ?
Tienden: abdij van Ninove (+ landmeter).
. Telkens nadenken : is het publieke of private administratie.

3. Cartografische documenten
. kaarten bij landboeken of grondboeken
. wijkkaarten samengebracht in kaartboek of ingebonden bij het landboek / grondboek
. overzichtskaart (wandkaart).

. Kaarten waren bijkomstig voor archiefvormers.
Kaarten werden soms samengevoegd tot wandkaart: tonen wat de bezittingen waren, 
opgehangen aan muur inkomhal, eigen positie duidelijk maken.
. Kaarten meestal ingebonden in het landboek,
soms opgesplitst: kaartboek / landboek, grondboek.
Overzichtskaart: op basis van samenvoeging van de kleine percelen.
. Sommige streken: aanwezigheid van veel kaarten.
Langs rivieren, vruchtbare gronden, veel opbrengst, welstand, nuttig. 
Instructie kaartboeken Land van Dendermonde (1773).
Land van Waas: grotere cartografische activiteit wegens overstromingen / militaire activiteiten
(militaire kaarten, godsdienstoorlogen). 
Hier waren dus veel kaarten beschikbaar voor landmeters.
. Weinig kaarten: Vlaamse Ardennen / bosrijke gebieden, woeste gronden, …

. Opmetingen in maart-mei en na de oogst: september-oktober.
Winter: kaarten in het net tekenen, bij opdrachtgever of thuis.
Parcellering = de verdeling tekenen van de percelen.
. Dikwijls werden kaart en zijn proces gescheiden, het verband tussen beide werd doorgeknipt
wanneer ze apart werden ingebonden. Het verband werd onduidelijk.
. 17de, 18de eeuw: noorden niet steeds bovenaan, wel aangeduid.
. Kaarten zijn een symbolische weergave van de werkelijkheid.
Voor deze administratie was het niet belangrijk hoe een huis/gebouw er uit zag, neem de vorm
dus niet voor werkelijkheid.
. Steeds verscheidene kaarten en bronnen raadplegen, naast elkaar leggen.
. Denk aan bijkomende informatie: wie was de landmeter, waarom opgemeten ?
Noteer oppervlakte en grondgebruikers.
. Toponiemen situeren op basis van Poppkaarten 19de eeuw, 
in landboeken verifiëren aan de hand van de Poppkaarten.

Majella Martelé
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BELGISCHE KOOPVAARDIJ 1830-1980

Zoekwijzer ‘Belgische koopvaardij (1830-1980’) verschenen

Wanneer België in 1830 onafhankelijk wordt, beslist de jonge natie al gauw om haar eigen 
koopvaardijvloot uit te bouwen. In de loop van de 19de en de 20ste  eeuw moderniseert en 
groeit deze vloot in een snel tempo. Zeilschepen worden vervangen door stoomboten en ook 
de Red Star Line steamers en de Congoboten varen onder Belgische vlag. Het Rijksarchief 
bewaart enkele uiterst interessante bronnen over de geschiedenis van de Belgische 
koopvaardij, zoals de archieven van het Antwerpse Schepenbeheer, de archieven van 
nationale Bestuur van het Zeewezen, monsterrollen van koopvaardijschepen, passagierslijsten 
en migratie-verslagen van trans-Atlantische vaarten. De pas gepubliceerde zoekwijzer maakt 
u wegwijs in deze bronnen en is onder meer geïllustreerd met foto’s uit de collectie van het 
CegeSoma.

De zoekwijzer is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld 
worden via publicat@arch.be.
HEYNSSENS Sarah en WILLEMS Bart, Zoekwijzer Belgische koopvaardij (1830-1980), 
Reeks Zoekwijzers nr. 43, Publicatienummer 5680, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 
5,00 (+ eventuele verzendingskosten).
Bron: Rijksarchief, Nieuwsbrief april 2017

GEZINSFICHES TIELT

Onlangs kwamen wij in het bezit van kopieën van gezinsfiches van de stad Tielt.
Ze bevatten de gezinnen van omstreeks 1600 tot 1825.     
De fiches zijn onderverdeeld in verschillende perioden en alfabetisch geklasseerd.
Naast deze reeks zijn er eveneens fiches van Ruiselede, Kanegem en Meulebeke.
Wie op zoek is naar voorouders uit deze streek zal zeker wat vinden.
Deze  verzameling werd geschonken door Johnny Lanckriet, waarvoor onze dank.

Alfons Depester

DE BELGISCHE MOUVEMENT

De 'Mouvement de la Population et de l’Etat Civil' (kortweg: de Mouvement) is een bijzonder
rijke bron voor historische demografie in ons land. 
 
Het archief omvat 717 registers met bevolkingscijfers die de hele periode tussen 1841 en 1976
overspannen. Het gaat om gedetailleerde cijfers over de bevolking tot op het niveau van de
gemeenten. In de Mouvement vindt u voor elke gemeente niet alleen het aantal huwelijken of
overlijdens per jaar, maar ook minder bekende data als het aantal echtscheidingen en
(meerlingen)geboorten, doodsoorzaken, de leeftijd van het koppel bij huwelijk, veranderingen
van woonplaats, …

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.) droeg de registers in 2001 over aan het
Algemeen Rijksarchief in Brussel. De 717 registers, 14.000 tabellen of 376.560 pagina’s zijn
sinds 1 mei 2016 integraal gedigitaliseerd en aangeboden via de website van het Rijksarchief.
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De Mouvement vormt, samen met de veel bekendere volkstellingen, de tweede pijler van de
19de-eeuwse bevolkingsstatistiek. De Mouvement en de volkstellingen zijn ongeveer even
oud. Terwijl de volkstellingen een statische dwarsdoorsnede geven van de bevolking in één
bepaald jaar, geeft de Mouvement een dynamisch beeld van de verschuivingen, maand na
maand, jaar na jaar, in de bevolking van elke Belgische gemeente.

Bron: FelixArchief nieuwsbrief

BRONNENGIDS REPRESSIE (1944-1960)

Was opa een nazi? Bronnengids over de repressie (1944-1960)

Wie niet vertrouwd is met bronnenonderzoek heeft het niet gemakkelijk om zijn/haar weg te
vinden in de archieven over de repressie en de nasleep ervan. De nieuwe bronnengids die in
de loop van juni 2017 verschijnt, wil dit verhelpen. De gids biedt een overzicht van de
archieven die toelaten het individueel parcours te reconstrueren van wie met de repressie te
maken kreeg, en overloopt in mensentaal hoe de verschillende bronnen kunnen gebruikt
worden. De bronnengids is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Gent,
de ULB en het Rijksarchief/CegeSoma.
Was opa een Nazi ?
Het CegeSoma krijgt nagenoeg elke dag een vraag van een nabestaande van iemand die na de 
Tweede Wereldoorlog te maken kreeg met de repressie. Dit kan gaan om een veroordeling, 
een verlies van rechten als gevolg van de burgerlijke epuratie, een internering, … 
Nabestaanden hebben vaak enkel een vaag of zelfs verkeerd idee van wat (groot)vader, 
(groot)moeder, (groot)oom precies is overkomen en waarom hij/zij te maken kreeg met de 
naoorlogse zuivering.
Een doolhof 
Bij een veroordeling zijn de strafdossiers de meest adequate bron, maar voor nabestaanden 
blijven die in de regel gesloten. In andere archieven van overheidsinstellingen 
(gevangenissen, rechtbanken van eerste aanleg, consultatieve commissies, commissies belast 
met administratieve zuivering), bewaard in het Rijksarchief of bij provincies en gemeenten, is 
eveneens veel concrete informatie te vinden over wie na 1944 verdacht werd van 
collaboratiefeiten of ervoor is gesanctioneerd. De juist weg vinden naar en in die archieven is 
echter geen sinecure.
Een gids in klare taal voor een breed publiek
Op initiatief van dr. Koen Aerts (Universiteit Gent) hebben specialisten van het 
Rijksarchief/CegeSoma en prof. Pieter Lagrou (ULB) de krachten gebundeld om een 
bevattelijk boek te schrijven dat alle relevante archieven in kaart brengt en ook niet-historici 
de weg wijst naar het juiste archief. Elke bron krijgt een aparte fiche waarin archivarissen en 
historici uitleggen welke informatie voorhanden is en hoe de bron best wordt gebruikt voor 
persoonlijk onderzoek. 
Afrekenen met de mythes over collaboratie en repressie
Het eerste deel van het boek is een eveneens voor de niet-gespecialiseerde lezer geschreven 
inleiding over de repressie, waarin de verschillende sancties en juridische procedures aan bod 
komen, uitgelegd op basis van het meest recente historisch onderzoek. Deze synthese wil 
ertoe bijdragen een aantal mythes over collaboratie en repressie uit de wereld te helpen. 
Boekvoorstelling 
Het boek wordt uitgegeven (in het Nederlands en het Frans) door Lannoo en wordt in de loop 
van juni 2017 aan de pers voorgesteld in de Conferentiezaal van het CegeSoma, in 
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aanwezigheid van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. De exacte datum wordt 
binnenkort meegedeeld.

Bron: Rijksarchief, nieuwsberichten

INTERESSANTE WEBSITES

Historische kranten BRUGGE

Ruim 250 000 Brugse gedigitaliseerde krantenpagina’s
De Openbare Bibliotheek Brugge bezit een ruime collectie Brugse historische kranten en 
tijdschriften. Ze zijn het papieren geheugen van een bepaalde periode. Om de collectie te 
vrijwaren, ze makkelijk doorzoekbaar te maken en ter beschikking te stellen van een ruim 
publiek, wordt ze digitaal aangeboden.
Ruim 250 000 pagina’s zijn nu digitaal raadpleegbaar. Je kan de volledige collectie 
doorzoeken of je beperken tot een bepaalde krant en/of periode. Daarnaast kan je ook 
bladeren door de kranten. Dankzij OCR (optische tekenherkenning) is zoeken via trefwoord 
mogelijk.
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/

Digitale krantendatabank G.O.D.

Historische kranten zijn een unieke bron van informatie over het sociale, culturele en politieke
leven in een bepaalde periode. Ze weerspiegelen niet alleen een bepaalde tijdsgeest, maar 
bevatten ook veel praktische informatie over het dagelijkse leven die nergens anders 
opgetekend werd. 
Omdat oude kranten zeer kwetsbaar zijn, startte de Bibliotheek Kris Lambert met het 
microfilmen en scannen van een deel van de huidige krantencollectie van het fonds 
Ostendiana, om zo dit culturele erfgoed veilig te stellen. Hierdoor worden deze gevoelige 
materialen nu voortaan digitaal opzoekbaar, wat heel wat voordelen biedt voor u als gebruiker
: kranten in digitale vorm zijn niet alleen snel beschikbaar maar ook zeer gemakkelijk te 
raadplegen dankzij een aantal verschillende zoekmogelijkheden. Bovendien krijgt u elke 
pagina te zien in zijn oorspronkelijke vorm, zodat u een beeld krijgt van de originele lay-out : 
bladschikking, advertenties, afbeeldingen,…. 
De digitale krantencollectie van deze bibliotheek, Gescande Oostendse Documenten 
(G.O.D.), omvat een selectie van Nederlandstalige en Franstalige dag- en weekbladen uit 
Oostende en de kustregio vanaf 1850.
http://god.biboostende.be/
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Historische kranten regio Ieper-Poperinge
Kranten vormen een unieke historische bron. Van de grote drama's op het wereldtoneel tot de 
kleine gebeurtenissen op het dorpsplein: het is er allemaal in terug te vinden. In deze digitale 
krantenkiosk kan je de kranten uit de regio Ieper-Poperinge niet alleen virtueel doorbladeren 
op zoek naar 'oud' nieuws, je kan ze op woordniveau doorzoeken, delen en downloaden. De 
digitale kranten tot en met 1944 zijn volledig openbaar en toegankelijk vanop elke computer 
met internettoegang. Omwille van het auteursrecht zijn zijn kranten jonger dan 70 jaar slechts 
beperkt openbaar toegankelijk. Inzage in alle digitaal beschikbare jaargangen is mogelijk in 
alle bibliotheken, archieven en documentatiecentra van Diksmuide, Heuvelland, Ieper, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. 
Kranten die nog niet zijn gedigitaliseerd kan je, met enige beperkingen, inkijken in de 
stadsarchieven van Ieper en Poperinge.
http://www.historischekranten.be/

Kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent
http://search.arch.be/eadsearch/ead/index/rubriek/Z2/eadid/BE-A0514_108903_111046_DUT/anchor/descgrp-context-custodhist

Nederlandse paleografie, 16e t/m 18e eeuw
Paleografie (Grieks: παλαιός - 'oud', γράφειν - 'schrijven') is een hulpwetenschap van de 
geschiedschrijving. Ze houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude 
handschriften. Voor wie archiefstukken van vóór 1800 wil raadplegen is kennis van 
paleografie onontbeerlijk.
Het leren lezen van oude handschriften vergt vooral veel oefening. Net als nu, was ook 
vroeger elk handschrift anders. Maar er zijn ook enige regels en algemene kenmerken 
waarvan je op de hoogte moet zijn. In het handboekgedeelte van deze website zullen we nader
op deze algemeenheden ingaan. Met de oefenmodule kan je zelf oefenen in het lezen van 
oude handschriften. In het hoofdstuk Hulpmiddelen vind je een thematisch geordend 
overzicht van de papieren en digitale hulpmiddelen die je ter beschikking staan bij het lezen 
van oude handschriften.
http://www.vondel.humanities.uva.nl/paleografie/index.php

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Doodsprentjes, doodsbrieven
Ilde Coene (Dilbeek), Suzanne De Rudder (Sint-Genesius-Rode), Annie Burggraeve (+) 
(Zelzate, Zeeland), Liliane Ripol (Dilbeek)

Gezinsreconstructies ancien regime en Burgerlijke stand van Tielt, Johny Lanckriet

Naamgenealogie van Jan Plas, onechte zoon van hertog Jan I van Brabant, Roel Gillis
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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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