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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.

Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw nodigt u met genoegen uit op haar

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

! !VERGEET NIET TIJDIG IN TE SCHRIJVEN !!

Werkten mee aan dit nummer
Roland Vermeiren
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN
Zaterdag 10 juni 2017 vanaf 18 uur bent u allen van harte welkom op onze 23e PraatKaas- 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
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.
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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.
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 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.
Openingsuren voorjaar 2017
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.
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BRABANT CRONIKEL
Na een tweejarige “sabbatical” - een periode waarin het niet mogelijk was om dit tijdschrift
samen te stellen - is Brabant Cronikel uit de as herrezen.
Voortaan werken we onder de hoge bescherming van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven
en met de steun van haar enthousiaste bestuursleden. We danken met name Walter Van
Hoorick, Paul Behets en Herman Swinnen die hier mee tekenen voor afwisselende artikels
waarin ‘methode’ en merkwaardige vondsten centraal staan.
Brabant Cronikel werkt onder “Leuvense voogdij” en beklemtoont dat het zoals steeds
belangstelling zal hebben voor het genealogisch wedervaren in elke gemeente van het
Brabantse hertogdom.
Een abonnement op de volledige jaargang 2017 kost maar 7 € (voor leden Familiekunde
Vlaanderen - waar ook ten lande - slecht 5 €). Abonneren kan door overschrijving op het
rekeningnummer BE10 0013 1130 4604.
http://brabantcronikel.blogspot.be/
RENTMEESTER ABDIJ GROOT-BIJGAARDEN
De rentmeesters in de weledele benedictinessen abdij van Groot-Bijgaarden
In een gesloten vrouwen abdij waren er heel wat functies die dienden ingevuld te worden.
In eerste instantie zijn er de zusters (nonnen/monialen).
De leiding lag bij de abdis bijgestaan door een priorin en onderpriorin.
Er waren de conversen. (Volgens Verdam waren dit leken of niet geordende monniken die in
een klooster dienden).
Er bestond voor de conversen een “meester(es)”.
Boursières waren ook regelmatig terug te vinden.
De monialen stonden ook in voor de functie van koster, premier en second chantre
(voorzanger), bellemeester, spijkermeester....
Buiten dit takenpakket waren er nog tal functies op religieus en wereldlijk vlak.
Er waren op religieus vlak de priesters, kapelanen, de voorzanger bij de eredienst en de
confessor.
Op wereldlijk vlak ontmoeten we de proost, volgens Verdam was een proost een
kloostervoogd, een plaatselijke overste van de tweede rang, tevens belast met de handhaving
van de kloostertucht en bij wijlen verving hij de abdis bij haar afwezigheid.
Enkele “jobs” (dit is geen exautieve lijst) hadden onder meer betrekking op vijvers, beken,
bossen, de pachter, op het neerhof (koeien en varkens), vissers, paarden, bierbrouwer, smid,
rademaker, timmerman, wagenmeester, wachter, keldermeester, (of opperhuismeester die o.a.
voor de prelaten bevoegd was), gastweerder en tenslotte om het rijtje af te sluiten de
rentmeester.
Volgens Verdam is een rentmeester hij die bepaalde renten of geldelijke inkomsten beheert.
Hierna volgt een lijst met de rentmeesters van de abdij van Groot-Bijgaarden voor zover we
die konden terug vinden.
Begin- en einddatum van hun functie was niet mogelijk uit te vinden we vermelden indicatief
een jaartal waarin ze actief waren.
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1378 Arnold Van Ransbeke
1395 Walter Van Wachelgem
1406 Daneel De Keyser
1417 Jan Van Meirlaer
1450 Henri Cruypelant
1483 Mihiel De Leeuw
1486 Gielis Van Der Lijst
1497 Philips Gheerbone
1515 Matheus Geudens
1597 Symon Clockman
1543 Philips De Mol
1585 Henri Van Vlaanderen
1590 Paul De Weeze
1614 Franciscus Kerremans
1642 Adriaen Van der Jeught
1655 Hendrik Van Cutsem
1664 René De Heze
1669 Charles Van Grevenbroeck
1728 Mathias Mangeleer
1735 Henri Van Eesbeeck
1753 Norbertus Van Zeebroeck
1761 François Génerée
1763 Augustinus Bosmans
1773 Melhior Nysmans
1796 Henri Van Dormael
Bronnen
1/ R.Cockx,”Het benedictinessen klooster van Groot-Bijgaarden', Leuven onuitgegeven
licentiaats thesis 1981.
J.Verdam “Middelnederlandsch handwoordenboek”,'s Gravenhage,1932.
Het schaduw archief van de kerkelijke archieven van de abdij van Groot-Bijgaarden,
KADOC.
Roland Vermeiren
HISTORISCHE KADASTERPLANNEN ONLINE
Op 16 mei 2017 werd de onlinecollectie historische kadasterplannen en -documenten uit de
eerste helft van de 19de eeuw gelanceerd. De creatie van het ‘primitief’ (in de zin van
‘eerste’) kadaster in de eerste helft van de 19de eeuw ging gepaard met de opmaak van
tienduizenden kaarten en van de ‘processen-verbaal van afpaling van gemeentegrenzen’.
Dankzij een scanningsoperatie van Financiën staan al deze stukken nu online, via de
zoekrobot van het Rijksarchief.
Iedereen kent wel het kadaster, het openbaar register van alle gebouwen en gronden en
hun eigenaars. Minder bekend is dat de start van het kadaster zich omstreeks 1800, nog
onder het Frans bewind, situeert en dat het in kaart brengen en waarderen van alle individuele
eigendommen en het oplijsten van hun eigenaars vervolgens meerdere decennia in beslag
nam. Voor België werd het ‘primitief kadaster’ – het ‘eerste kadaster’ – uiteindelijk in 1834
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bekrachtigd, met uitzondering van de provincies Limburg en Luxemburg, waar door
uitblijvende vrede met Nederland het veldwerk pas in 1844 afgerond werd.
Sindsdien bewaarde de administratie van het kadaster – nu de Administratie Opmetingen en
Waarderingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de
Federale Overheidsdienst Financiën – alle documenten van het primitief kadaster, zowel
om de oorspronkelijke toestand van een perceel te kennen als om latere wijzigingen te kunnen
aanbrengen. Naarmate de tijd verstreek, verwierf het archief ook een historische waarde, als
vroeg-negentiende-eeuwse momentopname van het landschap, van steden, dorpen en wijken
en van gronden en gebouwen net vóór de 19de- en 20ste-eeuwse industrialisering,
verstedelijking en grootschalige infrastructuurwerken. Het archief was echter om praktische
redenen amper of niet toegankelijk voor onderzoekers, waardoor deze zich moesten behelpen
met ander, vaak recenter en minder gedetailleerd materiaal.
Hierin komt verandering nu een belangrijk deel van het primitief kadasterarchief door
Patrimoniumdocumentatie gedigitaliseerd is en dankzij tussenkomst van het Rijksarchief via
verschillende kanalen online geraadpleegd kan worden. Het belangrijkste motief van de
administratie was de overgang van papier naar digitaal en de daaraan gekoppelde
efficiëntiewinst, maar een bijkomend voordeel is dus dat ook de burger toegang krijgt tot
diezelfde informatie.
Concreet omvat de collectie zowel 23.423 scans van primitieve kadasterplannen die per
gemeente en per sectie alle gebouwen en eigendommen weergeven als 61.530 scans van de
eerder opgestelde ‘processen-verbaal van afpaling’ die de grenzen van gemeenten en van
secties vastleggen.
Hoe raadplegen online?
Raadpleging is op verschillende manieren mogelijk. De kadasterplannen en de processenverbaal kunnen via de zoekrobot van het Rijksarchief op http://search.arch.be zowel
hiërarchisch als op trefwoord opgezocht en vervolgens bekeken worden.
Bron: Rijksarchief, nieuwsberichten
INTERESSANTE WEBSITES
Familiendatenbank Juden im Deutschen Reich
http://www.online-ofb.de/juden_nw/index.php?lang=de
Geïndexeerde begraafplaatsen
https://billiongraves.com/
“Archiefbank Hageland” is een initiatief van het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum
Aarschot (SADA) en het Stadsarchief Diest (SAD).
De twee collecties worden in deze databank opgenomen en de archiefbeschrijvingen kunnen
door de onderzoeker worden geraadpleegd.
http://www.archiefbankhageland.be/
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SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Familiearchief
Mevr. Debelder

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.
DEMETS te ITTERBEEK
Vraag 17/06-01
Ik ben al enkele jaren op zoek naar de begraafplaats van mijn overgrootvader Demets
Charles Jules Aloïs, overleden te Puurs op 28 augustus 1914, echtgenoot van De Vries
Johanna Marie, geboren te Itterbeek, op 21-03-1890,
Op de achterzijde van het bidprentje staat vermeld :
Een lijkdienst zal plaats hebben op Maandag 31 mei (waarschijnlijk 1915), in de kerk van
Itterbeek.
Ingezonden door Dero Marc

DEMETS te ITTERBEEK
Antwoord op vraag 17/06-01
Te Itterbeek is er geen spoor van hun huwelijk te vinden. In feite geen "Demets" in de
registers noch van het BS, noch in de parochiale boeken van dopen, huwelijken en overlijdens
van het Ancien regime.
Dat er een lijkdienst plaats had in de kerk van Itterbeek, wil niet zeggen dat hij te Itterbeek
werd begraven. Normaal was het in de gemeente waar men toen gedomicilieerd was.
Ik raad U aan de vraag aan de gemeentelijke diensten ( Burgerlijke Stand - Begraafplaatsen )
te stellen, wat betreft de begraving.
Ik heb wel info's i.v.m. De Vries Joanna Maria:
° Itterbeek dv Petrus en Swalus Joanna (° Dilbeek circa 1859 dv Joannes Bpt en Van
Linthout Petronilla en + Anderlecht 24/06/1900
Petrus De Vries (metser) ° Itterbeek 11/03/1844 en er + 09/01/1901
zv Dominicus (landbouwer en herbergier) ° Itterbeek en Vander Elst Joanna ° Ternat
25/09/1821
Ingezonden door Léon Verheylewegen
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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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