
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 7/8 juli/augustus 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.

(Foto: collectie Gilbert Buyst)

Werkten mee aan dit nummer
René Maurice Jammart, Leon Verheylewegen,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

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 
5,00 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 
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.

Juli en augustus is het documentatiecentrum gesloten.

donderdag 10 september – zaterdag 26 september
donderdag 8 oktober – zaterdag 24 oktober

donderdag 12 november – zaterdag 28 november
donderdag 10 december – zaterdag 26 december (2de kerstdag) gesloten

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.
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KLIM IN JE STAMBOOM TE HALLE

Cursus KLIM IN JE STAMBOOM: GENEALOGIE VOOR BEGINNERS in Halle.
 
Wat zou je er van vinden om eens op zoek te gaan naar je voorouders? Die zoektocht naar je 
eigen roots is fascinerend en leerrijk. Wie waren je voorouders? Waar woonden ze en hoe 
leefden ze? Voor je het weet verzeil je enkele eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van 
hoorde, maar waar wel degelijk jouw familiewortels liggen. Tijdens deze cursus krijg je de 
kans om de wereld van de familiekunde (de genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert 
je eigen stamboom te maken en de historische bronnen te raadplegen. Je leest oud schrift en 
gebruikt het internet voor je eigen onderzoek. Op het einde van de cursus brengen we een 
bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Leuven en maken we enkele praktijkoefeningen.
 
In samenwerking met Arch’educ organiseert FV regio Dilbeek vzw een lessenreeks 
genealogie voor beginners.
 
Data: 6 sessies op dinsdagen 15, 22, 29 september, 6, 13 oktober, van 19u 30 tot 21u 30. Op
zaterdag 17 oktober 2015, van 9u30 tot 12u. brengen we een bezoek aan het Rijksarchief te 
Leuven.
Info en inschrijvingen: Arch’educ  www.archeduc.be;  info@archeduc.be  of 02 454 54 01 
Prijs : 60 € 
Code: PCH142/01
Locatie : “den Ast” het stadsarchief van Halle, Meiboom 16, 1500 Halle
Begeleiding: Familiekunde Vlaanderen - regio Dilbeek vzw

CAULAERS OF VAN CAUWELAERT?

Bekijk hieronder een huwelijksakte : volgens de pastoor is de naam van de bruidegom 
" Caulaers ", maar de bruidegom tekent " Van Cauwelaert " !

Ingezonden door Leon Verheylewegen
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GOOIKS BLOED VOOR NAPOLEON

Op vrijdag 19 juni werd het 35ste boek van de Heemkundige Kring voorgesteld. Het is een 
werk va Serge Moonens, getiteld 'Gooiks bloed voor Napoleon'. 
Het geeft uitleg over de toestand van de Gooikse bevolking eind
18de eeuw, de gevolgen van de Franse Revolutie in het algemeen
en specifiek voor de Gooikse bevolking in die periode: heel veel
Gooikse (Leerbeekse, Kesterse en Oetingse) jongens werden
gedwongen mee te gaan
vechten in het leger van Napoleon.
Hun tragisch lot kan je hierin lezen.

Je kan het boek bestellen via info@heemkunde-gooik.be . 
Het kost 15 euro voor de leden, 17,50 euro voor niet-leden.

Bron:  www.uitinvlaanderen.be

50 JAAR VLAAMSE STAM OP USB-STICK

Vorig jaar verscheen de vijftigste jaargang van Vlaamse Stam, het tijdschrift van 
Familiekunde Vlaanderen, een unieke bron voor het genealogisch en familiekundig onderzoek
in Vlaanderen.
Gedurende de voorbije halve eeuw werden in het tijdschrift duizenden artikels gepubliceerd 
over zowat alle familienamen in Vlaanderen. Heel wat interessante genealogische bronnen en 
archieffondsen werden erin besproken. Ook de heraldiek kwam ruimschoots aan bod, onder 
meer dankzij de publicatie van de door het Heraldisch College geregistreerde wapenschilden.
Voor beginnende en ervaren genealogen is Vlaamse Stam zonder twijfel een onmisbare 
informatiebron.
Alle voorbije 50 jaargangen van het tijdschrift voor familiegeschiedenis (1965-2014) kunnen 
vanaf nu digitaal via USB-stick aangekocht worden bij Familiekunde Vlaanderen. De vijftig 
jaargangen werden gescand en in PDF-formaat gegoten. Op de USB-stick vindt u een korte 
toelichting voor het gebruik ervan.

U kan de tijdschriftnummers van 1965 tot
en met 2014 per jaargang of allemaal 
tegelijk doorzoeken. Om de enorme 
hoeveelheid gegevens eventjes in cijfers 
uit te drukken: de USB-stick bevat 
39.398 pagina’s, 18.220.980 woorden, 
3,39 strekkende meter papieren 
tijdschriftnummers en 11,8 GB aan 
doorzoekbare PDF-bestanden.
Kostprijs van de USB-stick: 50 euro voor

leden van Familiekunde Vlaanderen en 75 euro voor niet-leden.
Bestellen kan via administratie@familiekunde-vlaanderen.be of via tel. 03 646 99 88 (tijdens 
de kantooruren).

Bron: www.familiekunde-vlaanderen.be

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 7/8, juli/augustus 2015 4

http://www.familiekunde-vlaanderen.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/
mailto:info@heemkunde-gooik.be


KIEZERS VAN HALLE IN 1945

Nieuwe publicatie: De Kiezers van Halle in 1945
Een uniek exemplaar. Het eerste naoorlogse kiesregister!!

De 6010 kiesgerechtigden van Halle en Essenbeek, lijst opgesteld op 20 september 1945.
Bewerking met afzonderlijke alfabetische indexen:
1-van de straten vermeld in de kiezerslijst met een korte historiek 1928-1946
2-van de mannelijke kiezers, met vermelding van volgnummer, beroep, burgerlijke stand, 
adres, datum van inschrijving en plaats en datum van geboorte
3-de straten en huisnummers met vermelding van de bewoner kiesgerechtigde en zijn 
volgnummer,
4-op beroepen
5-op de familie- en voornaam van de echtgenote van de kiesgerechtigde met zijn volgnummer
6-op de gemeenten van de kiezers, niet geboren in Halle, met hun volgnummer

De 2 oudste kiezers:

4541. Steenacker Jan, weduwnaar van L'Heldt Honorine, wonende in de Volpestraat 12, er 
ingeschreven sinds 30-08-1930, geboren te Willebroek op 13 oktober 1854 (91 jaar oud).
4065. Piron Joannes, weduwnaar van Michiels Elisabeth, wonende in de Sint-Katarinavest 
28, er ingeschreven sinds 09-08-1937, geboren te Linkebeek op 12 juli 1856 (89 jaar oud).

De oudste kiezer van Halle:
0408. Borremans Jean-Baptiste, landbouwer, weduwnaar van Geeraerts Philippine, 
wonende in de Berendries 121, er ingeschreven voor 1930, en geboren te Halle op 09 
december 1856 (89 jaar oud)

Uitvoering: Gelamineerde blauwe kaft met witte letters (kleuren van Halle),
formaat 24x16cm, 100 gram papier, 319 pagina’s
Prijs: 19 Euro, en 5 euro verzendkost voor België
Bestel: René Maurice Jammart, mail@jammart.be , kan ook afgehaald worden Meiboom 73 te
Halle (na afspraak 0496125946)

René Maurice Jammart

SCHEPENBANK EN LEENHOF VAN GOOIK

Inventaris van het archief van de schepenbank en het leenhof van Gooik (1353-1797)

Deze inventaris kwam tot stand in het kader van een stage Archivistiek (VUB) in het 
Rijksarchief Leuven. Ideaal materiaal voor heemkundigen, genealogen, … die met 
dorpsgeschiedenis bezig zijn.
Het archief van de schepenbank en het leenhof (1) van Gooik werd in de loop der jaren 
opgesplitst, maar kwam ondanks omzwervingen en precaire situaties toch grotendeels 
ongeschonden in het Rijksarchief terecht. Deze inventaris herstelt de oude orde en laat het 
archief weer als één geheel tot zijn recht komen. Het bestand illustreert het reilen en zeilen in 
het Gooik van de 17de en 18de eeuw op juridisch, bestuurlijk en fiscaal vlak.

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 7/8, juli/augustus 2015 5

mailto:mail@jammart.be


Voor de schepenbank gaat het meer specifiek om processtukken, contracten, akten van 
verkoop en verpachting, nalatenschappen en documenten met betrekking tot de bepaling en de
inning van de belastingen. Daarnaast komt ook het toezicht op het beheer van de kerk en de 
armentafel aan bod. Het kleinere leenhofarchief bevat onder meer een register van lenen, 
akten van leenverheffing en gerechtelijke vooronderzoeken.

De inventaris beschrijft tot slot ook een aantal documenten van de leenheer en persoonlijk 
archief van de griffier van de schepenbank.
Inventaris
De inventaris is te koop in de Archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het 
Rijksarchief te Leuven en via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden.
Frederik GEYSEN, Inventaris van het archief van de schepenbank en het leenhof van Gooik 
(1353-1797), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Leuven 65, Algemeen Rijksarchief, Brussel,
2015.
Publicatie 5447, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).
_________________________
(1) Het leenhof stond in voor feodale administratie en rechtspraak. Zo was het bevoegd voor 
akten en contracten in verband met leengoederen. Om werkingskosten te besparen, werden 
leenhof en schepenbank vaak door dezelfde personen bemand. Schepenen konden optreden 
als leenmannen in het leenhof.

Bron: Rijksarchief, nieuwsbrief juni 2015 – www.arch.be

PLAATSNAMEN IN HET LATIJN

Een handige tip! Belgische plaatsnamen in het Latijn.

Volg onderstaande link:
http://www.gentools.be/plaatsnamen-latijn.pdf

Bron: www.gentools.be

BELGIAN WAR DEAD REGISTER

Belgian War Dead Register

Tel ik in mijn familie een oud-strijder? Hoeveel Belgische soldaten sneuvelden tijdens ’14-
18’? Hoeveel inwoners van mijn gemeente? Wie waren die jongens? Hoe zagen ze eruit? 
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Waren ze jong of oud? Getrouwd of hadden ze nog geen kans gehad? Wat deden ze vóór de 
oorlog? Hoe en waar zijn ze gevallen?
Heb je vragen over familie, kennissen, dorpsgenoten en / of onbekenden die sneuvelden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zoek naar antwoorden in de Belgian War Dead Register, de 
online gegevensbank van het Instituut voor Veteranen. Met originele fiches van gesneuvelde 
militairen.

Belgian War Dead Register, een online gegevensbank

Het Instituut voor Veteranen heeft verschillende bronnen in één enkele digitale gegevensbank 
samengebracht, namelijk 
- het archief van de Dienst Oorlogsgraven: deze dienst van het Instituut beschikt over de 
originele fiches van de gesneuvelden;
- gegevens uit personeels- en stamboekdossiers van Defensie;
- en de lijst Wilssens - Lelièvre. Danny Wilssens en Walter Lelièvre hebben jarenlang 
opzoekwerk gedaan naar gesneuvelden. Dankzij hun lijst heeft het Instituut Belgian War Dead
Register kunnen vervolledigen.
Al deze bronnen maken van Belgian War Dead Register een rijkgevulde gegevensbank. Voor 
een zo accuraat mogelijke inhoud is de Dienst Herinnering van het Instituut continue bezig 
met het screenen en het aanvullen van deze gegevens vanuit een historisch-wetenschappelijke 
insteek.

Belgian War Dead Register, over het leven van gesneuvelden

Belgian War Dead Register streeft ernaar zoveel mogelijk biografische gegevens over elke 
gesneuvelde weer te geven, bijvoorbeeld: geboorteplaats, geboortedatum, kinderen, militaire 
graad, begraafplaats, enzovoort. Bij de meeste gesneuvelden kan je ook het originele kaartje 
uit het archief van de dienst Oorlogsgraven bekijken. Belgian War Dead Register bevat ook 
meer dan 10.000 foto’s.
Belgian War Dead Register start met de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Op termijn
breidt deze gegevensbank uit met info over gesneuvelden uit onder meer de Tweede 
Wereldoorlog en de Afrikaanse campagnes, ....

Bron: http://www.wardeadregister.be/nl
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HYPOTHEEKARCHIEF

Hypotheekarchief: een schat aan informatie voor genealogen en andere onderzoekers

De medewerkers van het project SATURN hebben al bijna 9 km archief van de FOD 
Financiën laten vernietigen of overbrengen naar verschillende rijksarchieven. De eerste 
inventarissen, waaronder enkele toegangen op de archieven van de hypotheekkantoren, zijn 
gepubliceerd. Benieuwd wat u in hypotheekarchief kan terugvinden en hoe u ermee aan de 
slag kan?
Wat kan u in hypotheekarchief terugvinden?
De kantoren van hypotheekbewaring zijn ingericht per gerechtelijk arrondissement. Hun 
voornaamste opdracht? Instaan voor de openbaarheid van de gegevens over het vastgoedbezit.
Ze bewaren bijvoorbeeld de hypothecaire inschrijvingen van kredieten die worden verstrekt 
door de banken, evenals integrale kopieën van de authentieke akten van goederen die 
eventueel gehypothekeerd zijn. De bedoeling is om te kunnen nagaan of op een goed al dan 
niet een hypotheek rust.
Het archief van de hypotheekbewaring bevat dus een kopie van de authentieke akte waarmee 
bijvoorbeeld uw grootvader een huis heeft aangekocht, waarmee de gemeente een stuk grond 
heeft verworven voor de aanleg van een begraafplaats of waarmee de oprichters van een 
vennootschap vastgoed als basiskapitaal hebben ingebracht.
Na ondertekening van de akte bezorgt een notaris of ambtenaar een kopie van de akte aan de 
hypotheekbewaarder van het ambtsgebied waar het goed gelegen is. Van 1799 tot het begin 
van de jaren 2000 werden de akte en haar bijlagen met de hand overgeschreven in een 
register. Van de hypotheek zelf werden enkel de essentiële gegevens overgenomen in het 
zogenaamde register der voorrechten en hypotheken.
Om hun weg terug te vinden in duizenden dossiers hebben de ambtenaren van de 
hypotheekbewaring mettertijd repertoria aangemaakt met “vakken”, telkens op naam van een 
eigenaar, en alfabetische tafels om per eigenaar die vakken te kunnen terugvinden. Een 
opzoeking start dus bij de alfabetische tafels om via de repertoria uit te komen bij de 
overschrijving van de akte.
Geïnteresseerd in dit soort onderzoek? Veel bestanden en hun inventarissen zijn reeds 
beschikbaar via onze zoekrobot http://search.arch.be. Geef de zoekterm ‘hypotheekkantoor’ in
en de hoofdplaats van het arrondissement waarbinnen u zoekt.

Bron: www.arch.be

NOTARIUS – MEDEWERKERS GEZOCHT

Het rijksarchief te Leuven start met de nadere ontsluiting van hun notariaatsarchief, 
gestroomlijnd in het vrijwilligersproject Notarius. Notarissen moeten volgens de wet op het 
notarisambt hun minuten na 75 jaar overdragen aan het Rijksarchief, wat een bijzonder rijke 
collectie oplevert. Daarnaast beheert het Rijksarchief een grote verzameling notariaatsarchief 
die dateert uit de periode vóór de aanhechting bij Frankrijk (1795).
Notarissen zijn veelschrijvers. Ze zorgen voor de schriftelijke vastlegging van belangrijke 
momenten in ons leven : huwelijken en echtscheidingen, de aankoop van de gezinswoning, 
nalatenschappen, enz. Na afloop krijgen we een akte mee die onze rechten garandeert, maar 
de notaris bewaart ook de minuten van de documenten die hij opstelt. Op die manier is er 
altijd een back-up beschikbaar, wat cruciaal is in het kader van de rechtszekerheid van de 
burger. Deze documenten zijn in de inventarissen van het Rijksarchief slechts algemeen 
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beschreven, met vermelding van de naam van de notaris en het chronologisch bereik van de 
stukken.
Een ploeg vrijwilligers gaat in Leuven aan de slag om deze berg informatie nader te 
ontsluiten, zodat onderzoekers en genealogen dit bronnenmateriaal in de toekomst veel 
gerichter kunnen raadplegen. Honderdduizenden akten analyseren is geen evidentie, maar 
vele handen maken licht werk…
Het is niet de bedoeling fijnmazige beschrijvingen op te stellen, waarbij alle namen in de 
akten geïndexeerd worden. Het vrijwilligersproject Notarius mikt op een ruwe, algemene 
ontsluiting met als voornaamste velden: datum, type akte en namen van de voornaamste 
partijen. In de databank die op deze manier tot stand zal komen, wordt bijzondere aandacht 
besteed aan plaats- en persoonsnamen.
Wie weet, vindt u op een dag dankzij deze gegevens in de zoekrobot van het Rijksarchief 
akten terug die uw eigen familiegeschiedenis of de geschiedenis van uw dorp tot leven 
brengen!
Werk mee aan Notarius
Interesse om de databank Notarius mee uit te bouwen? Aarzel niet om contact op te nemen 
met ons bestuurslid Alfons Depester, via alfons.depester@skynet.be ,die voor onze regio de 
coördinatie doet.

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: André Janssens, Heiligekruiswegstraat 54 – 1703 Schepdaal
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Met financiële steun van volgende sponsors
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