FV regio DILBEEK vzw
NIEUWSBRIEF
Jaargang 13

nummer 5

mei 2018

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
Roland Vermeiren,
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN
Woensdag 9 mei 2018 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
weer 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.
Zaterdag 9 juni 2018 vanaf 18 uur bent u allen van harte welkom op onze 24e 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 28 mei 2018
via mail naar info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Stort het overeenstemmend bedrag op rekening BE69 7510 0154 6178 van FV regio Dilbeek
vzw met vermelding “PKW + aantal personen”.
Wij rekenen op uw aanwezigheid. De opbrengst wordt integraal besteed aan de uitbouw van
ons documentatiecentrum.
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 2e donderdag van de maand van
20.00 tot 22.00 uur en elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
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NIEUW VANAF 2018 – voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons
documentatiecentrum op de 1e maandag en de 4e maandag van de maand van 09.00 tot
11.00 uur echter alleen op voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester
via e-mail alfons.depester@skynet.be
Openingsdagen voorjaar 2018
maandag 7 mei (op afspraak)
donderdag 10 mei (gesloten O.H.Hemelvaart) – zaterdag 26 mei
maandag 4 juni – maandag 18 juni (op afspraak)
donderdag 14 juni – zaterdag23 juni
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage
van 2,00 euro.
NIEUWE PAROCHIEREGISTERS ONLINE
Nieuwe parochieregisters online.
Update van de parochieregisters! Er zijn duizenden nieuwe scans beschikbaar via de
zoekrobot, waaronder registers van Izegem, Menen, Meulebeke, Ronse, Tielt, Werken,
Oudenaarde, Roeselare, Wervik, Herne, Sint-Pieters-Kapelle, Waimes, Zele, Herfelingen,
Donceel, Angleur, Denderleeuw, Hergenrath en Gent. Daarnaast werden alle foutmeldingen
van de laatste twee jaar gecontroleerd en aangepast. Er zijn nu 27.803 registers of 5.705.858
pagina’s beschikbaar.
Bron: Rijksarchief, nieuwsbrief april 2018
UPDATE ONLINE REGISTERS BURGERLIJKE STAND
Grote update van de online registers burgerlijke stand
Genealogen, spits jullie oren! We zijn eind maart 2018 met een reeks updates gestart van de
online registers van de burgerlijke stand. Omdat het om een enorm volume aan digitale
beelden gaat, worden de updates verspreid over enkele weken. Kwamen al aan bod: de 19
Brusselse gemeenten, de provincie Antwerpen, de provincie Oost-Vlaanderen (arr.
Dendermonde, arr. Gent en arr. Oudenaarde), de provincie West-Vlaanderen (arr. Brugge,
Ieper, Veurne), de provincie Luxemburg (arr. Aarlen, Neufchâteau), de provincie Luik (arr.
Hoei, Luik en Verviers) en de provincie Henegouwen (arr. Charleroi, Bergen en arr. Doornik).
Wat is er nieuw? Toevoeging van nieuwe gemeenten, aktetypen of jaren; verbetering van
fouten in de beschrijvingen; toevoeging van ontbrekende, niet-gedigitaliseerde pagina’s en
terbeschikkingstelling van de jaren 1916-1918.
Bron: Rijksarchief, nieuwsbrief april 2018
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NAKOMELINGEN VAN LEOPOLD I

VERKOOP DOOR DESFERRIÈRES IN 1815
Een verkoop van bomen en schaerhout in 1815.
Deze verkoop gebeurde ten huijse van Peeter De Coster, herbergier tot Zellik,
in aanwezigheid van Judocus Longin, boschwachter tot Grooten Beygaerden.
Bron: ARA,notariële archieven in het Brussels gewest,notaris Pierre Thomas,Brussel,akte 41
dd. 02/02/1815.
De verkoper vermeld in de akte is Emmanuel (Vissault) Desferrières een Fransman geboren
in Rennes (FR.) op 28 april 1766 en overleden op 2 januari 1818 in Charleville (FR).
Desferrières was de tweede eigenaar van het klooster van Groot-Bijgaarden na de opheffing
ervan.
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Zijn boeiende levensloop is terug te vinden in het tweedelig boek “Groot-Bijgaarden een
geschiedenis van de Sint-Wivina abdijsite van 1794 tot 2016 ”Auteurs: Marcel Van
Liedekerke en Roland Vermeiren.
Een uitgave van Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek 2018.
In 1815 was het Keizerrijk van Napoleon definitief ten val gekomen.
De Fransen verlieten onze streken en verkochten heel wat van het eerder verworven zwart
goed.
Desferrières die een tijdje nog burgemeester was geweest van Groot-Bijgaarden verkocht het
klooster op 4 oktober 1816 aan Jean-Baptiste Dansaert.
Eerder verkocht hij hout en schaerhout afkomstig uit zijn bossen.
De verkoop werd verleden voor een notaris en onderaan de akte tekenden alle kopers.
De koper was verplicht een medekoper aan te duiden die diende in te staan voor de gehele
koopsom.
Uit deze omslachtige akte excerperen we de gegevens die voor de genealogen nuttig kunnen
zijn nl. voornaam en naam van de koper en het dorp waar ze woonden op de dag van de koop.
De kopers uit Groot-Bijgaarden
Joannes Van den Bruel
Hendericka Willems
Gerardus Van Meerbeek
Egidius Verhaever
Josephus Claes
Guillem Van Bleyenberg
Hendrickx Van der Veken
Jan Baptiste Vandenhout
Egidius Vervonden
Heymans

Jan Baptiste Mertens
Judocus Josephus Van den Bruel
Judocus De Coster
Nicolaus De Keyser
Joannes Schoekens
Judocus De Valck
Judocus de Keuster
Joannes Van den Breen
Peeter De troch
Peeter Itterbeeck

De kopers uit Zellik
Jan Baptiste Bal
Philippus Van Roy
Franciscus Verhasselt
Peeter Jacob
Hendericus Timmermans
Sebastian van Muylder
Guillemus Vanheyenbeek
Jan Baptiste Thiry
Gaspard Gespers
Petrus Rampelbergh

Jan Baptiste Huygh
Judocus De Coster
Cornelius Van Laethem
Peeter Van Roy
Frabciscus Heyvaert
Peeter De Rij
Judocus De Keuster
Guillam Vanheembeek
Gaspard Heijlens
Guillemus De Valck

De kopers uit Dilbeek
Peeter Vinckx
Laurentius Abeels

Carolus De Greef

De kopers uit Cappelle
Jan Van der Straeten
Jan Baptiste Vandenhove

Peeter Van der Borght
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De kopers uit Bekkerzeel
Guillemus Schoekens
De weduwe Heyvaert
Antonius Huygh

Jan Baptist Janssens
Franciscus Seghers
Judocus Van de Velde

De kopers uit Relegem
Petrus De Donder

Petrus Slachmylder

De kopers uit Koekelbergh
Guillemus De Donder
Roland Vermeiren
DIOCESAAN ARCHIEF AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL
Het aartsbisschoppelijk archief is het geheugen van het aartsbisdom. Het heeft zowel een
administratieve als een culturele functie.
Het aartsbisschoppelijk archief heeft een dienstverlenende functie ten aanzien van de centrale
diensten van het aartsbisdom en de drie territoriale vicariaten op het vlak van archiefbeheer.
Daarnaast staat het in voor het beheer, de ontsluiting en de valorisatie van de historische
archieven van het aartsbisdom.
Het aartsbisschoppelijk archief is gevestigd in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de
Merodestraat 18 te 2800 Mechelen.
De openingstijden van de leeszaal zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 9u-12u30 en
13u30-16u30. Een afspraak maken is niet noodzakelijk, maar voor specifieke
onderzoeksvragen is het aangewezen vooraf een mail te sturen.
Meer info via volgende link:
https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/organisatie/diocesaan-archief
Bron: www.kerknet.be
STEDENATLAS JACOB VAN DEVENTER
Stedenatlas Jacob van Deventer
226 stadsplattegronden uit 1545-1575
Reinout Rutte, Bram Vannieuwenhuyze
De oudst bewaarde kaarten van Belgische en Nederlandse steden verzameld in één atlas
Tussen ongeveer 1545 en 1575 bracht Jacob van Deventer, die het vak van cartograaf leerde
aan de Universiteit van Leuven, de steden van de Oude Nederlanden in kaart. In deze
monumentale atlas worden voor de eerste keer alle 226 steden afgebeeld.
Jacob van Deventers kaarten zijn unieke kunstwerken en vormen een onschatbare
informatiebron over de steden in de Lage Landen, de meest verstedelijkte regio van Europa.
De stadsplattegronden worden geroemd om hun betrouwbaarheid, fraaie uitvoering en
uniformiteit.
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Over Van Deventers monsterproject, waaraan hij dertig jaar werkte, is verbluffend weinig
bekend. In het eerste deel van dit boek komen leven en werk van de cartograaf grondig aan
bod, doorspekt met nieuwe inzichten. De plattegronden van de 226 steden zijn in het tweede
deel verrijkt met kaarten over de evolutie van de stad. Recente luchtfoto's maken duidelijk in
hoeverre de plattegronden van de steden die Jacob van Deventer tekende zijn veranderd.

Meer info via: https://www.lannoo.be/nl/stedenatlas-jacob-van-deventer
Bron: www.lannoo.be

TWEEDEHANDS TE KOOP
Onze bibliotheek bevat een aantal dubbele jaargangen van het tijdschrift “Eigen Schoon en
de Brabander”. Omwille van plaatsgebrek stellen wij deze dubbels te koop aan een
gunstprijs.
Het gaat om volgende jaargangen (telkens 4 nummers per jaargang):
jaargang 77 (1994) – jaargang 78 (1995) – jaargang 79 (1996) – jaargang 80 (1997)
jaargang 81 (1998) – jaargang 82 (1999) – jaargang 83 (2000) – jaargang 84 (2001)
jaargang 85 (2002)
Kostprijs per jaargang 10,00 euro
Geïnteresseerden kunnen de boeken afhalen tijdens de openingsuren van het
documentatiecentrum.

INTERESSANTE WEBSITES
Zoeken in Duitsland
Familysearch Update Status für online frei einsehbare Unterlagen (https://fs.webosi.net). Dit
lijkt op een soort zoekakten, maar dan voor Duitsland. Hier zijn niet alleen Kirchenbücher te
vinden, maar ook Zivilstandsregister, Matrikel, Adreßbucher, Wappenbuch, Melderegister,
Gerichtsprotokolle, Sal- und Katasterbücher, ....
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SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven, bidprentjes
Ralph De Mecheleer (Herne),

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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