
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13 nummer 6/7 juni/juli 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.

Wij wensen u een prettige vakantie !

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus.

Werkten mee aan dit nummer
Aimé Smeyers, René Jammart,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Vanaf 25 mei trad de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) voor gegevensbescherming in 
voege.
Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw communiceert met haar leden in hoofdzaak via 
e-mail.
De gegevens, verzameld door FV regio Dilbeek vzw, worden niet aan derden doorgegeven en 
dienen enkel om u onze nieuwsbrief toe te sturen en om u op de hoogte te houden van onze 
activiteiten, lezingen, bezoeken, publicatie van boeken, eventuele aanpassingen aan onze 
website.
Bovendien worden deze gegevens veilig opgeslagen zodat ze niet door derden kunnen worden
gebruikt.
Onze mailings via e-mail, ons belangrijkste communicatiemiddel, worden verstuurd met de 
bestemmelingen in BCC, zodat andere bestemmelingen geen zicht krijgen op uw e-mailadres.
Foto's waarop personen staan afgebeeld worden enkel op de website of in de nieuwsbrief 
geplaatst, na goedkeuring van de betrokkenen.
U kan ten allen tijde uitschrijven als u geen berichten meer wenst te ontvangen via ons 
e-mailadres: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be met de melding “Ik wens geen 
berichten meer te ontvangen”. Uw e-mailadres wordt dan definitief uit ons adressenbestand 
verwijderd.
Indien u onze berichten wél verder wenst te ontvangen, hoeft u geen gevolg te geven aan deze
mail. Het feit dat u huidig bericht hebt ontvangen, hebt gelezen en niet beantwoord laat ons 
veronderstellen dat u akkoord bent om verder op de hoogte te worden gesteld van onze 
activiteiten

Namens het bestuur van FV regio Dilbeek vzw

ACTIVITEITEN NAJAAR 2018

Noteer alvast volgende data in uw agenda.

woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur
“Waar komen onze gemeentenamen vandaan”

Lezing door Magda Devos
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woensdag 10 oktober 2018 om 20.00 uur
Oefening Oud Schrift door René Jammart

woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur
“De Zeven Geslachten van Brussel”

Lezing door Roel Jacobs

woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur
Genealogische contactavond

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.

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

Het documentatiecentrum is gesloten in juli en augustus

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

TERUGBLIK

Succesvolle 24 ste Praat-, Kaas- en Wijnavond
Op zaterdag 9 juni mochten we meer dan 100 deelnemers ontvangen op onze traditionele 
PKW.
Een grote dank aan alle aanwezigen voor hun steun.
Hierbij een paar sfeerbeelden.
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GRATIS LEZERSKAART RIJKSARCHIEF VOOR IEDEREEN

Gratis lezerskaart voor iedereen!
Vanaf 1 juni 2018 is de toegang tot de 19 leeszalen van het Rijksarchief gratis. 
Met deze maatregel willen we de toegankelijkheid van de archieven die we beheren maximaal
garanderen. De online raadpleging van archief, ook die van de genealogische bronnen zoals 
de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van meer dan 100 jaar oud, blijft 
gratis. De tarieven voor opzoekingen en reproducties (op afstand) worden daarentegen 
gevoelig verhoogd. Het nieuwe tarief voor prestaties van het Rijksarchief werd op 25 mei 
2018 ondertekend door de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en zal eerstdaags worden 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het tarief was sinds 2011 niet meer aangepast of 
geïndexeerd. Een aanpassing en afstemming op de werkelijke kosten van bepaalde prestaties 
drong zich op.
Meer info? www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=tarieven
De nieuwe tarievenlijst? www.arch.be/docs/tarieven-2018.pdf

Bron: Rijksarchief in België, nieuwsbericht 31/05/2018

HISTORISCHE KRANTEN ONLINE

HISTORISCHE KRANTEN: AL 300.000 BRUGSE PAGINA’S ONLINE 

De Openbare Bibliotheek van 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. Je kan de volledige collectie doorzoeken of je 
beperken tot een bepaalde krant en/of periode. Daarnaast kan je ook bladeren door de kranten 
en downloaden. Dankzij OCR (optische tekenherkenning) is zoeken via trefwoord mogelijk. 
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/

De volgende kranten zijn al beschikbaar: 
• Gazette van Brugge:1797-1811;1814-1914;1918-1919 
• Journal de Bruges: 1837-1914; 1918-1940; 1944-1953 
• Journal du Département de la Lys:1811-1814 
• La Patrie: 1848; 1851; 1876-1914; 1919-1939 
• Brugsche Gazette: 1795-1796; 1814 
• Standaerd van Vlaenderen: 1830-1881 
• Stadsbode: 1917-1919 
• De Westvlaming: 1863-1878 
• ’t Jaer 30: 1864-1870 
• ’t Jaer 70: 1870-1882 
• Het Brugsche Vrye: 1848-1853 
• Burgerwelzijn: 1859-1895 
• De Volkseeuw: 1911-1914 
• Brugsche Courant: 1946-1957

Bron: Brugse Stam, mei-juni 2018
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ATLAS VAN POPP

Als heemkundige en genealoog denk ik dat de onlangs verschenen studie van Sven Vrielinck, 
onderzoeker bij de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent, uiterst nuttig is om ons 
de ware draagwijdte en toedracht te doen inzien van de atlas van Popp.
We gebruiken die kaarten (en soms die leggers?) zo vaak, vooral sinds ze alle op internet 
gratis beschikbaar zijn gesteld. Echter bieden kaart én legger meer informatie dan louter de 
grenzen van de percelen en de namen van de eigenaars.
Opgelet: tussen de heer Vrielinck, die me voor de uitgave van dit werk, perfect onbekend was,
de UGent en ikzelf is er niet de minste belangenvermenging, maar ik vermoed dat ik niet de 
enige ben die zich beperkt tot het gewoon opzoeken van een of ander perceel op de gepaste 
kaart van Popp, om er dan, in het beste geval, de eigenaar van op te sporen in de legger. 
Echter biedt deze kadastrale atlas bovendien een zicht op de waarde van het betrokken perceel
en een vergelijkingsmogelijkheid met die van andere percelen…
Heel die uitleg is te vinden in een recent verschenen publicatie:

Sven VRIELINCK, Grootse plannen. De kadastrale Atlas van België van P.C. Popp: genese 
en datering  (1840-1880), Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 156 p., ISBN: 
9789462987852,  ISBN: 9462987858, (prijs: € 29,99).

Beschrijving overgenomen van de uitgever:
Bruggeling P.C. Popp koestert grootse plannen: een atlas van België die alle kadastergegevens
tot in de kleinste details openbaar maakt. 38 jaar lang, tussen 1841 en 1879, laat hij alle 
vastgoedgegevens per dorp en stad optekenen in 41.000 bladzijden en meer dan 2300 
kaartbladen. Iedereen die zich eigenaar kan noemen van gronden, bossen, molens, kastelen, 
huizen, stallen, etc. wordt in deze atlas 'genoteerd'. Elk goed wordt minutieus in 
overzichtelijke tabellen beschreven en accuraat op fraaie kaarten ingetekend.0Vandaag de dag
is dit monumentale werk een van de waardevolste historische bronnen voor lokale 
geschiedenis. De atlas leent zich voor een brede waaier van toepassingen, van 
huizengeschiedenis, historische geografie, industriële archeologie, heemkunde, genealogie tot 
toponymie. De uitgave levert daarnaast een stevige basis voor de studie van de 
bezitsverhoudingen en van de ruimtelijke inrichting in een tijdperk waarin de moderne 
samenleving vorm kreeg. 'Grootse plannen' biedt een inkijk in de wereld van de drukker-
ondernemer Popp: waarom ging hij deze uitdaging aan? Hoe hield hij dit titanenwerk zo lang 
vol? Waarom bestaan er nauwelijks of geen vergelijkbare publicaties in België - en ook niet 
daarbuiten? Welke mogelijkheden bieden het kadaster en Popps atlas voor onderzoekers? Alle
atlasdelen worden in deze publicatie afzonderlijk beschreven en - vaak voor het eerst - 
gedateerd.

Aimé Smeyers

DOOSIERS OORLOGSSCHADE WO II

Het Rijksarchief bewaart honderdduizenden dossiers over oorlogsschade aan private goederen
die tijdens WOII veroorzaakt werd. Dankzij de digitalisering van één van de toegangen op 
deze dossiers kan je in de leeszalen van het Rijksarchief nu zélf nagaan of over een bepaalde 
persoon, gebouw, … een oorlogsschadedossier is bewaard.
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Meer info op www.arch.be/index.php…
De dossiers zelf worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier 
(www.arch.be/ara2).

Bron: Rijksarchief van België

KIEZERS VAN HALLE 1893-1894

Nieuwe uitgave: De Halse Kiezerslijst van 1893-1894

Een genealogisch en socio-economisch onderzoeksinstrument

Een overzicht van de 935 kiesgerechtigden. 

Alfabetisch gerangschikt op familie- en voornaam, met vermelding
van hun beroep, plaats en datum van geboorte, hun adres, de door 
hen betaalde belastingen, of ze dan al dan niet 
bekwaamheidskiezer waren, en aan de verschillende verkiezingen 
(gemeente, provincie en of parlement) mochten deelnemen en 
aanvullend de vermelding van hun kadastraal kohiernummer.

Voorzien van niet minder dan vier “ingangen” op de geboden 
informatie: een aflopende rangschikking op kiescijns van de 100 
kiezers de het meeste belasting betaalden en drie alfabetische 
indexen, op beroep, geboorteplaats, en adres.

Met meer dan honderd illustraties, portretten, gedachtenisprentjes, 
postkaarten, facturen, foto’s van straten en van etalages, 

kadasterplannen, mutatieschetsen… waarvan de overgrote meerderheid nooit eerder 
gepubliceerd werd. Zij verlenen – letterlijk én figuurlijk – een gezicht aan die Hallenaren 
van wie we de namen in de kiezerslijst terugvinden: industriëlen, handelaars, 
ambachtslieden, beoefenaars van vrije beroepen… kortom de ondernemende inwoners van 
één en een kwart eeuw geleden die ervoor zorgden dat de welvaart in onze stad na 1850 
merkelijk toenam.

Te bekomen bij de Koninklijke Geschied- en Heemkundige Kring Halle te Halle, door het 
correcte bedrag, inclusief verzendingskosten (dat is 20 EUR voor leden, 25 EUR voor niet-
leden) over te maken op het rekeningnummer van de KGOKH: BE64 0010 9717 2252

René Maurice Jammart, auteur

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Familiedocumenten
Nadia François (Borchtlombeek)

Rouwbrieven, bidprentjes
Emile Vandenbosch (Sint-Pieters-Leeuw), Marleen Stradiot (Aspelare), Chris De Valck 
(Groot-Bijgaarden), Inge Daneels (Sint-Ulriks-Kapelle), Liliane Ripol (Dilbeek), Christa 
Coene (Dilbeek), Lisette Herinckx (Dilbeek)
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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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