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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.

Werkten mee aan dit nummer
André Janssens, Roger Puttaert, Léon Verheylewen, Roland Vermeiren

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 14 september 2016 te 20.00 uur  “Waar komen onze familienamen vandaan.” 
Prof. dr. Magda Devos, ere-professor van de Universiteit Gent zal in deze lezing nader ingaan 
op de grote verscheidenheid in ons familienamenlexicon en op de moeilijkheden die we 
ondervinden om de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen. Wat betekenen 
bv. namen als Maes, Borremans, Carlier, De Sutter en Hanegreefs en van waar komen ze ? 
Indien u ons voor 1 september 2016 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  uw 
familienaam laat weten,  zal deze tijdens de voordracht verklaard worden.
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 12 oktober 2016 te 20.00 uur volgt er onder de deskundige leiding van de heer 
René Jammart  een “Les Oud Schrift”.  Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te
spijkeren,  niet. Het wordt zeker en vast 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.
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 09 november 2016 te 20.00 uur brengen we een “Geleid bezoek aan het 
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum van Melle"
Dit centrum herbergt een enorme schat aan informatie voor wie zoekt in Oost-Vlaanderen en 
soms ook daarbuiten. Er is eveneens een ruime verzameling aan  rouwbrieven, bidprentjes en 
foto’s te raadplegen. Vooraf inschrijven via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
is noodzakelijk daar we slechts 20 deelnemers kunnen toelaten. Wie wil meerijden laat dit via 
hetzelfde mailadres weten.

Woensdag     14 december 2016  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 najaar 2016

donderdag 8 september – zaterdag 24 september
donderdag 13 oktober – zaterdag 22 oktober

donderdag 10 november – zaterdag 26 november
donderdag 8 december – zaterdag 24 december gesloten (kerstavond)

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

CURSUS 'KLIM IN JE STAMBOOM'

Klim in je stamboom: genealogie voor beginners

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 hoe je aan je 
eigen stamboom begint en welke historische bronnen je moet 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.
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Sessies activiteiten:
•Maandag 19/9   19:30 > 21:30 "Wat is familiekunde? Hoe er aan beginnen"
•Maandag 26/9   19:30 > 21:30 "De BS en de PR als basisbronnen"
•Maandag 03/10 19:30 > 21:30 "Andere bronnen voor familiekunde"
•Maandag 10/10 19:30 > 21:30 "Beginselen van het Oud schrift"
•Maandag 17/10 19:30 > 21:30 "Familiekunde en het gebruik van de computer"
•Zaterdag  22/10 09:30 > 12:30 "Geleid bezoek aan het Rijksarchief te Leuven" Samenkomst op 
het binnenplein van het Rijksarchief, Vaartstraat 24, 3000 Leuven.

Deelnemers kunnen zich vanaf nu inschrijven (€ 65.00 – Standaardprijs) via de website van 
Archeduc: http://archeduc.be/activiteit/2291  Of via : info@archeduc.be of 02 454 54 01

Nota : gelet op de beschikbare ruimte wordt 15 het maximum aantal deelnemers.
Wees er vlug bij!

INSTRUCTIEVIDEO ZOEKWEBSITE ONLINE

http://search.arch.be: instructievideo online!

Het Rijksarchief bewaart meer dan 315 kilometer archief. Jaarlijks komt daar, na selectie, 
meer dan 10 km bij. Hoe begin je te zoeken in die onvoorstelbare berg informatie?

Hét werkinstrument om je op weg te helpen is de zoekwebsite http://search.arch.be. In deze 
instructievideo krijg je, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, heel concrete tips over 
hoe je het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief kan halen.

Wil je http://search.arch.be nog verder doorgronden? Duwtje in de rug nodig om aan je 
stamboom te beginnen? Ervaren genealoog of onderzoeker met specifieke 
problemen/vragen/suggesties? Zin om kennis te maken met de mensen achter de zoekrobot of 
met andere gebruikers? Kom op zaterdag 1 oktober 2016 van 10u tot 12u naar het Algemeen 
Rijksarchief in Brussel voor een interactieve workshop rond de zoekrobotten van het 
Rijksarchief. Klik hier voor meer info http://www.arch.be/lists/lt.php?
id=eRhSDwpJUgQdDQwDAg

Bron: Nieuwsflash Rijksarchief 

ARMEN TE GROOT-BIJGAARDEN

Leest van de arme van Beygaerden

De wwe Coomans en heeft niet haere twee sonen besteet
Jan B. Van der Cruysen sijn vrouw en vijf kinderen
De wwe Jan Baerdemaeker met een kind
De wwe P. Puttaert alleen
Henderick De Wandel sijn vrouw en 7 kinderen
Stephanus Heylemans sijn vrouw en 5 kinderen
Franciscus Van den Driessch alleen
Jan Wermoes alleen
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Francis Wermoes sijn vrouw en twee kinderen
Henderik Van Laethem sijn vrouw en vier kinderen
Petronella Annaert alleen
Jan Van Droogenbroek alleen
Henderick Willems sijn vrouw en 2 kinderen
Cornelis Van Laethem sijn vrouw en 2 kinderen
De wwe De Cnop met drij kinderen

Wij en vonden geen ander nodig te hebben tenzij bij malheur
salut en respect

Bron: Uit de archivalia van het Erasmushuis Anderlecht ,de Franse tijd in Groot-Bijgaarden 
1795/1815, Pièces diverses dossier 203

Roland Vermeiren

DOCUMENTATIECENTRUM VLAAMS-BRABANT

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant is een erfgoedbibliotheek met meer dan 7000 
boeken en tijdschriften over de geschiedenis van de eigen regio. Wil je meer weten over het 
heden en verleden van de provincie Vlaams-Brabant en haar voorlopers (provincie Brabant en
hertogdom Brabant)? Dan is een bezoek zeker aangeraden. 

Je vindt er allerlei informatie over:
1. Geschiedenis en heemkunde 
2. Cultuur, erfgoed en monumentenzorg 
3. Natuur, toerisme en geografie 
4. Kunstgeschiedenis 
5. Archeologie 
6. Volkskunde, genealogie en taalkunde 
7. Provinciebestuur

Het Documentatiecentrum beschikt ook over een uitgebreide collectie heemkundige 
tijdschriften over Vlaams-Brabant en Brussel. 

Door mee te werken aan tentoonstellingen, publicaties, Erfgoeddag, onderzoeksprojecten en 
studies laat het Documentatiecentrum je kennismaken met het geheugen van Vlaams-Brabant.

Meer info op http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/geschiedenis-van-
vlaams-brabant/documentatiecentrum/index.jsp

FAMILIEGESCHIEDENIS.BE

De website www.familiegeschiedenis.be is een basishandleiding om te beginnen met het 
onderzoek naar familiegeschiedenis. Deze digitale handleiding is het resultaat van het 
erfgoedproject Mijn verloren land, een samenwerking tussen het Instituut voor 
Publieksgeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, FARO, Amsab-
ISG en het Algemeen Rijksarchief 
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De website www.familiegeschiedenis.be bestaat uit de volgende componenten:
1 Een stap-voor-staphandleiding waarin de bezoeker wegwijs gemaakt wordt in het 

onderzoek naar familiegeschiedenis en telkens de nodige tools en relevante literatuur 
krijgt aangereikt.

2 Bronnen belicht (vanuit de bronnen naar de geschiedenis): het beschrijven van 
verschillende types bronnen, de mogelijkheden/beperkingen ervan, de vindplaatsen en 
werkwijze om ze te raadplegen. Door het toekennen van trefwoorden kan de bezoeker 
meteen ook thematisch en chronologisch de bronnenlijst beperken (bv. bronnen die 
iets vertellen over sociale mobiliteit na 1796).

3 Dossiers: via thematische dossiers krijgt de bezoeker achtergrondinformatie om de 
eigen familiegeschiedenis in een bredere context te kunnen plaatsen. Daarbij wordt 
steeds samengewerkt met experten uit het brede academische veld.

4 Tools/links/hulpwetenschappen: een oplijsting van genealogische tools (software, 
omrekentabellen, woordenboeken, etc.) met relevante en kwalitatieve links en uitleg 
over hulpwetenschappen.

Samenwerking staat bij al deze componenten centraal. Voor de basishandleiding wordt 
bijvoorbeeld teruggekoppeld naar de expertise van de ervaren familiekundigen. Voor de 
uitwerking van de brontypes wordt beroep gedaan op stads- en rijksarchieven. Actoren uit de 
academische en brede cultureel-erfgoedwereld worden ingeschakeld voor de uitwerking van 
de dossiers. Al deze kennis omtrent familiegeschiedenis vindt u terug op één praktische en 
overzichtelijke website: www.familiegeschiedenis.be.

Bron: Familiekunde Vlaanderen vzw

SPECIALE VONDSTEN

De Valck Antonius, bedelaar
° Asse 17/02/1796 zv Joannes Bpt & Hoevens Elisabeth
niet gehuwd met
De Meersman Joanna Maria, bedelaresse – ongehuwd 
° Asse ca 1829
 
- Joanna Maria ° SUK 16/02/1858 " geboren in de open lucht "

 
Leimberger Josephus, "reisende kunstenaar" (*) – zonder vaste woning
° Blerick (nu Venlo – NL) ca 1864
x
Kint Maria, "reisende kunstenares" – zonder vast verblijf
° Lemberg (D) ca 1862
 
- Rosa ° SUK 24/01/1892 
( " …hij (de vader) verklaard heeft geboren te zijn in zijnen omreiswagen ….")
 
(*) "…De vader heeft verklaard niet te kunnen handtekenen, ongeleerd zijnde …."  !

Léon Verheylewegen
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ARCHIEF FAMILIE D'HOOP

Een adellijke familie voor de lens. Archief familie d'Hoop 

In 1789 verhief keizer Jozef II zijn vertrouweling en lid van de Grote Raad van Mechelen 
François-Dominique d’Hoop in de adelstand. De nakomelingen van die laatste, die aan de 
Leuvense universiteit rechten studeerde, zijn onder te brengen in vier grote takken, verspreid 
over grote delen van het Belgische grondgebied. Ze waren en zijn actief in diverse 
maatschappelijke domeinen (onder meer als jurist), ook in de publieke sfeer.
De familievereniging d’Hoop droeg recent archief over aan KADOC. Dat heeft vooral 
betrekking op twee takken, op de ‘stamvaders’ en de afstammelingen namelijk van Emile 
d’Hoop (1870-1947) en Alfred d’Hoop (1868-1934). De twee overige takken (Paul en Ernest 
d’Hoop) zijn beperkter vertegenwoordigd in het archief, dat ook documenten bevat van 
verwante families als Liefooghe, de Kerckhove en Le Fevere de Ten Hove.
Wat zijn inhoud betreft, belicht het bestand vooral afkomst en verwantschap in de ruime 
familie d’Hoop. Het is met andere woorden sterk genealogisch van inslag en werpt minder 
een licht op bijvoorbeeld professionele activiteiten of maatschappelijke engagementen. Wat 
de aard van de documenten betreft, springen de vele foto’s in het oog, vooral portretten en 
afbeeldingen van familiale activiteiten. Dat zijn sterke bronnen voor een studie van de 
beeldvorming van feesten, reizen, huwelijken, wonen, ontspanning enzovoort in adellijke 
milieus.

Meer info op http://kadoc.kuleuven.be/actueel/nieuwsberichten/2016/n_2016_0056

Bron: KADOC, e-nieuwsbrief, juni 2016

ONVERWACHTE VONDST

Onverwachte vondst in ‘Historische Kranten’

www.historischekranten.be is een website waar een 40 oude kranten uit de streek van Ieper en
Poperinge te raadplegen zijn. Het zal iedereen wel al overkomen zijn: plots doe je op zo’n 
plaats een onverwachte ontdekking van je familie uit een totaal andere regio.
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Zo vermeldt ‘De Kunstbode’ van 29/10/1882 een erfenis van 32 miljoen Belgische frank. Een 
zekere generaal Puttaert uit Brussel had dit nagelaten zonder testament. Blijkbaar had de man 
ook geen kinderen, zodat andere ‘Puttaert’-en zich geroepen voelden om de erfenis in 
ontvangst te nemen.
De krant vermeldt dat een aantal van hen de familiale band heeft kunnen bewijzen met een 
tinnen schotel uit 1784, waarop de oude wapens van Puttaert vermeld stonden.

Roger Puttaert, afkomstig uit Dilbeek, wil hierbij de vraag stellen of iemand meer informatie 
heeft over die generaal Puttaert, en nog meer over zulke tinnen schotel.
Roger.puttaert@telenet.be

Ingezonden door Roger Puttaert

AARTSBISSCHOPPELIJK ARCHIEF

Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen

De eerste aanzetten tot de vorming van een aartsbisschoppelijk archief dateren van de 
oprichting van het aartsbisdom Mechelen in 1559. In de bijna vier en een halve eeuw van zijn 
bestaan heeft het diocesaan archief geen noemenswaardige schade geleden door brand of 
plundering, waardoor het min of meer intact is gebleven. Wel werd in de 19de eeuw een 
aantal decanale visitatieverslagen van Oost-Vlaamse parochies die in het Ancien Regime tot 
het aartsbisdom Mechelen behoorden, overgedragen aan het bisdom Gent. Een tweede 
overdracht vond plaats in 1962 toen de archieven van het oude bisdom Antwerpen (1559-
1801) samen met de archieven over Antwerpse parochies uit de periode 1801-1961 
verhuisden naar het nieuwe bisdom Antwerpen.
Momenteel bestaat het archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel uit twee secties : een 
sectie Historisch Archief en een sectie Hedendaags Archief. De scheidingslijn tussen beide 
secties ligt in 1961. In dat jaar overleed kardinaal Van Roey en werd het bisdom Antwerpen 
van het aartsbisdom Mechelen afgesplitst. Het ‘nieuwe' bisdom heette voortaan het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel. Het Historisch Archief behelst in principe de periode vóór 
1961, het Hedendaags Archief de periode erna.

De inventarissen van de verschillende archieffondsen zijn te consulteren in het archief. Een 
archievenoverzicht is beschikbaar via: www.archiefbank.be en www.odis.be 

Zoeken kan via Bladeren in Archiefvormers (alfabetische lijst).

Meer info zie: http://aartsbisschoppelijkarchiefmechelen.be/index.php/idl-aartsbisschoppelijk-
archief-te-mechelen;isdiah

FAMILIERECONSTRUCTIE BRUSSEGEM EN HAMME

Gemeente Brussegem en Hamme – Familiereconstructie 1596 – 1910

In september 2004 heeft Heemkring Soetendaelle het 4-delig werk ‘Gemeente Merchtem - 
Familiereconstructie 1596-1900’ uitgegeven. Hierin worden de families besproken van 
Merchtem voor de fusie van 1976.
Met de nieuwe uitgave 
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Gemeente Brussegem en Hamme
Familiereconstructie

1596 – 1910

zijn al de gezinnen van heel Merchtem met een deel van Bollebeek en Oppem behandeld.

Technische gegevens :
- 3 boekdelen met een totaal van 1.417 bladzijden + index (217 bladzijden)
- 10.898 gezinnen, waarvan de meeste doorverwijzen naar elkaar.
- Formaat A4, garenloos gebonden, zachte geplastificeerde kaft
- Papier binnenbladzijden 90 gr.
- Alle geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten van voor 1910 zijn doorgenomen.
- Heel wat recente gegevens komen uit diverse bronnen zoals overlijdensberichten, 

geboorte- en huwelijksaankondigingen, mondeling en privaat archief.

De 4 delen samen kosten 92 euro 

Er kan besteld worden door storting op rekening 
BE74 4365 0748 9107 van Heemkring Soetendaelle, 

p/a Drielindenbaan 106 te Merchtem

Afhaling van de boeken kan iedere dinsdagnamiddag tussen 14 en 16 uur in het
ADB-huis, Reedijk 1 te Merchtem

of  na afspraak bij :
- Pol Feytens, Stationsstraat 19 te Merchtem  - pol.feytens@telenet.be
- Fons Van Damme, Hulst 32 te Opwijk - vandammealfons@skynet.be
- Hedwig Vertonghen, Breestraeten 301 te Merchtem -vertonghenhedwig@hotmail.com

Ingezonden door Van Damme Alfons

KERKELIJK BESTUUR IN LIEDEKERKE

Kerkelijk bestuur in Liedekerke van 1830 tot nu

Na geduldig opzoekingswerk is Heemkring Liedekerke erin geslaagd om het prachtige boek 
"Kerkelijk bestuur in Liedekerke van 1830 tot nu" samen te stellen.
Dit boek geeft een overzicht van de pastoors in onze gemeente sinds het jaar 1830 tot op de 
dag van vandaag.

Het boek zal worden gedrukt in kleur op
kwaliteitspapier en heeft een formaat van 24 cm
op 21 cm. In totaal zal het boek meer dan 80
bladzijden tellen en worden voorzien van vele
prachtige oude foto's.
Het boek zal in een beperkte oplage worden
gedrukt. Vooraf inschrijvingen door
overschrijving van € 22.00 
(+ € 7.00 eventuele verzendingskosten) per
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exemplaar op rekeningnr. BE32 9731 4952 2302 van Heemkring Liedekerke, Warandestraat 
10, met vermelding "Boek pastoors".
Het boek zal beschikbaar zijn vanaf en tijdens onze jaarlijkse tentoonstelling met kermis 
Opperstraat (1 t.e.m. 3 oktober 2016).
Nadien zal het boek worden aangeboden aan de prijs van € 25.00, zolang de voorraad strekt.
(+ € 7.00 eventuele verzendingskosten).

Ingezonden door Heemkring Liedekerke

WAT VIND JE IN ONZE BIBLIOTHEEK (4)

Sinds enkele maanden ligt er in ons documentatiecentrum een interessant boekje voor wie het 
spoor van een van zijn voorouders uit Vlaams Brabant kwijt is. Zeker als die uitgeweken is 
naar andere “verre” oorden.
Zijn ze elders gehuwd en heeft een collega genealoog ze daar toevallig genoteerd dan heb je 
geluk. 
Zo zal je De Strycker Jean François afkomstig uit Leerbeek terugvinden in Ragnies (prov. 
Henegouwen nabij Thuin) waar hij op 27 februari  1868 gehuwd is met Molord Florence uit 
Biercee. Worden eveneens vermeld de geboorte data en plaats van de echtlieden en hun 
respectievelijke ouders.
Depester Pierre Jean uit Vollezele zal je terugvinden in Vergnies waar hij op 23 mei 1859 
huwde met Brousmiche Marie Catherine.
En Verdeyen Jean Henri Camille Julien zet zijn leven verder in Chastres waar hij de 
plaatselijke schone Lambert Emilia Marie huwde op 3 juli 1897. Zijn vader was beeldhouwer 
en zijn schoonvader schoenmaker 
In dit naslagwerk zal je verloren schapen uit gans Vlaams Brabant van Tienen via Leuven tot 
het Pajottenland terugvinden.
Met wat geluk ben je terug op het juiste spoor. Het boek “Collection extra-muros, Tables 
province du Brabant Flamand” staat in kast B5 op nr. 2437

WAT VIND JE IN ONZE BIBLIOTHEEK (5)

Onze bibliotheek bevat een groot aantal familiegeschiedenissen uit alle delen van het land.
Ziehier een overzicht (A tot F). Het nummer verwijst naar het referentienummer in de 
bibliotheek.

A(a)lbers: Mededelingen over het Achthoekse Geslacht A(a)lbers); C1/1691
Agneessens: Familiegeschiedenis van Petrus Suys en Marie Agneessens; C1/1858
Algoet: Stamboom; C1/1497
Baeten: Oude Geslachten uit het Land van Aalst; C1/1580
Baronheid Suzanne: Stamboek; C1/1711
Bastaert: Losse nota's; C1/0794
Beldé: Wolvertem, Rossem, Meusegem, Impde; C3/1271
Berkein – Berquin; C1/0794
Biesemans: Wolvertem, Rossem, Meusegem, Impde; C3/0872
Bilcke: de familie; C1/0340
Blontrock: de familie R. Blontrock van 1874; C1/1504
Boon(e): Boone, Hofmans, De Brandt, kwartierstaten, opzoekingen; C2/0239
Borms: afstamming; C1/0794
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Bouderave: Boerhave geschiedenis en genealogie 1150-1974; C1/0643
Boussenaere: Voorouders en afstammelingen; C1/0795
Brempt: door de eeuwen heen; C1/1045
Brys: Stamboom familie Brys (Diksmuide-Gistel-Harelbeke-Oostende); C1/1766
Buyck: familie; C1/0687
Cabliau; Genealogie van de familie; C1/1428
Capelle: te Oostnieuwkerke 1729-1980, 2 delen; C1/0644-0645
Carbonelle: Tableau d'asce. H. Carbonelle et Ghislaine Bouver; C1/1358
Cels: la famille; C1/0375
Clauwaert: de familie; C1/1359
Clément: la famille; C1/0464
Cobbaert: de familie De Clerck-Cobbaert; C1/0781
Cortvriendt: de families Vandergoten en Cortvriendt in de 18e en 19e eeuw; C1/1721
Cranskens: de familie; C1/1670
Crick: genealogie; C1/1410
Cuvelier: généalogie historique de la famile; C1/1938
Daelemans: 4 eeuwen Daelemans in Klein-Brabant en omgveing; C1/1930
Daneel: la famille; C1/0446
Davit: la famille; C1/1470
De Baenst: geschiedenis en genealogie 1305-1676; C3/1993
De Block, Dooms, Geeroms: Merchtem – Steenhuffel; C2/1620
De Block: généalogie; C1/1364
De Block-Demesmaeker; C1/1175
De Boek: Wolvertem, Rossem, Meusegem, Impde 1580-1800, 7 delen; C3/0309 t/m /0315
De Coene: stamboom familie; C1/1803
de Coninck: familie en verwanten; C1/1578
De Deken-Mannekens; C1/0794
De Gaiffier-De Levignen: inventaire des archives de la famille; C1/1897
De Graeve: kwartierstaten en familienota's; C1/0798
De Grendel: kwartierstaten en familienota's; C1/0799
De Haese; C1/0447
Dehulst-Deprez: stamboom, C1/0378
De Jongh: de familie; C1/0527
De Kersmaecker: Wolvertem, Rossem, Meusegem, Impde; C3/1421
De Langhe: hwartierstaten en familienota's; C1/080
Deleu; C1/1101
De Leye: kwaDe Muyser: la famille; C3/2411
De Pape: généalogie de la famille 1288-1939; C1/1538
De Rop: de familie 1695-1978; C1/1352
De Saedeleer: familie te Herzele; C1/1582
Desodt: kwartierstaten; C2/0379
Despret: la famille; C1/0396
De Troch: familie, 4 eeuwen op het Vroonhof te Wambeek; C1/1581
De Voghel: Brabantse familie 1438-1993
D'Hulst: de familie; C1/0520
Du Breucq: la famille; C1/0468
Faes: de familie uit 't Land van Rijen, C1/1427
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DE VOGELAS ONDERWIJZER IN GROOT-BIJGAARDEN

Specificatie door mij De Vogelas

schoolmeester primair van de gemeynte van Grooten Beygaerden van geleert
te hebben der arme kinderen van dito gemeynte begonst den 2 9ber 1803
als volgt

Twee van de wwe Coomans tien maanden
voor de twee a negen stuyvers per maend
met het leveren van de boecken maekt degene van 4-10-0

aen de selve nog geleverd papier,pennen
en inkt maeckt degene van oft 1-0-0

Drij van Henderik De Wandel samen
elf maenden eenen van negen stuyvers
per maend d'ander a 7 stuyvers per maend samen de gene van 4-3-0

Twee van Stephanus Heylemans ieder jaer
vier maenden  eenen a negen stuyvers per
maend en eenen a 7 stuyvers per maend maecken
samen de gene van 3-4-0

Twee van Philip Denis ieder dry maenden
den soon is agt stuyvers per
maend de dogter elf stuyvers per maend
maeckt samen de gene van 2-5-0

Twee van Jan B. Van Den Cruys ieder
vier maenden  7 stuyvers per maend maeckt de gene van 2-16-0

Twee van Hendrick Willems seven
maenden voor de twee maeckt samen de
gene van a 7 stuyvers per maend 2-9-0

Eene van Cornelis Van Laethem twee maenden
a 7 stuyvers per maend   maeckt 0-14-0

Eenen van de wwe De Knop dry maenden
a 7 stuyvers per maend maeckt degene saam 1-1-0

Gesentifieert door ons …………………….debiteur 12-2-5
…………….1805….Van den Bruel
………………Garcy curé          Vogelas    

Bron: Uit de archivalia van het Erasmushuis Anderlecht ,de Franse tijd in Groot-Bijgaarden 
1795/1815

Roland Vermeiren
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BELGISCHE OORLOGSGESCHIEDENIS

Franse schatkamer voor Belgische oorlogsgeschiedenis

De grootste online-collectie foto’s van België tijdens de Eerste Wereldoorlog is niet Belgisch 
maar Frans! De meer dan 5.000 foto’s, gemaakt in België tussen 1914 en 1920, kunnen vrij 
gedownload en gebruikt worden. Een unieke schatkamer, die in ons land niet bestaat.
Onlangs zette de Franse Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine 
(BDIC) meer dan 5.000 foto’s over België tijdens de Eerste Wereldoorlog online. De 
Belgische foto’s zijn een onderdeel van de Albums Valois, een collectie van 110.000 foto’s 
over de Grote Oorlog, vooral in Frankrijk, maar dus ook in België. Al zo’n 50.000 zijn online 
te bekijken.
In mei 1915 richtte het Franse leger een fotografische dienst op. Fotografen werden 
uitgestuurd naar alle fronten om beelden te maken, eerst in Europa, maar later ook elders. 
Foto’s werden ook gekocht bij persagentschappen en particulieren of geruild met de 
fotografische diensten van de bevriende legers. Na de oorlog kwamen daar schenkingen bij en
zelfs foto’s van Duitse kranten en tijdschriften.
Alles werd in meer dan 500 albums van telkens zo’n 150 foto’s bij elkaar gebracht, netjes 
geordend op departement en plaats of op thema. Bij elke foto staat, met de hand geschreven, 
wat uitleg, een jaartal, maand en soms zelfs een precieze datum ! De benaming Albums Valois
is afkomstig van de Parijse ‘Rue de Valois’, waar de collectie was ondergebracht.
Verrassend verscheiden
De 31 Belgische ‘Albums Valois’ bevatten vanzelfsprekend veel foto’s van het Franse leger 
aan het Belgische front en bewijzen nogmaals hoe belangrijk die aanwezigheid was. Maar, 
door de zeer verscheiden origine van het materiaal, is er ook veel te vinden over het Britse en 
Belgische leger, het leven achter het front, en zelfs, verrassend, het leven in bezet België.
Ook in de Franse albums zijn foto’s te vinden van Belgische onderwerpen. Onder andere van 
de talloze opleidingskampen van het Belgische leger in Frankrijk.
De collectie is geïndexeerd en er kan op plaatsnamen, eigennamen en onderwerpen gezocht 
kan worden. Bij het indexeren is wel de spelling overgenomen van de commentaarteksten in 
de albums en dat betekent dat bvb. Koksijde Coxsyde wordt.
Meer info zie: http://www.bdic.fr/#

Bron: website van “De Redactie”, 20.06.2016

BALAT-DATABANK

De Belgische kunstgeschiedenis in een muisklik, met bijna 650 000 gratis downloadbare 
foto's
De pas gelanceerde BALaT-databank (Belgian Art Links and Tools) http://balat.kikirpa.be/ 
van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium bevat veel interessant materiaal voor 
het onderzoek naar familiegeschiedenis. Je vindt er onder meer historische foto's van 
gebouwen en landschappen. 
Artistiek aangelegde of kunstminnende voorouders? Dan bevat het repertorium met bijna 
200.000 kunstenaars, ambachtslui, vorsers, auteurs van publicaties, conservatoren, 
restaurateurs, fotografen, verzamelaars,... misschien nuttige informatie voor jouw 
familiegeschiedenis.

Bron: Facebook pagina Familiekunde Vlaanderen
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CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 2017

Congres en Dag van de Familiegeschiedenis 2017

Op zaterdag 25 maart 2017 heeft het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats te
Brugge. De dag erop, 26 maart 2017, volgt de derde editie van de Dag van de 
Familiegeschiedenis.
Het grootste genealogisch evenement van België is dus in 2017 te gast in Brugge, meer nog: 
in de Brugse historische toplocaties, waaronder het Belfort en het stadhuis.
Tijdens dit genealogisch topweekend georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen 
verwelkomen we u voor een bezoek aan onze tweedaagse genealogische beurs en nodigen we 
u van harte uit om ons gevarieerd voordrachtenprogramma bij te wonen in het prachtige 
historisch kader van het Belfort te Brugge.
Het thema is woongeschiedenis. Centraal staat de vraag ‘waar woonden mijn 
voorouders?’. U kan bij ons tijdens dat weekend in maart 2017 terecht voor inspiratie en 
advies om u te helpen de (woon)geschiedenis van uw voorouders te reconstrueren.
Het volledige programma zal dit najaar bekend gemaakt worden. Een evenement om zeker 
niet te missen dus! Tip: reserveer dit weekend alvast in uw agenda voor 2017.

Bron: website Familiekunde Vlaanderen vzw

OPEN MONUMENTENDAG 2016

Op zondag 11 september 2016 is het weer zover. Al voor de 28ste keer is het Open 
Monumentendag. Dit jaar laat Groot-Bijgaarden zich van haar beste kant zien en worden de 
verschillende erfgoedparels rondom het Gemeenteplein opengesteld. Kom even tot rust in de 
Sint-Egidiuskerk, waan je een echte ridder in het kasteel van Groot-Bijgaarden, speel 
burgemeester in het oude Pampoelhuis of keer terug in de tijd met de openlucht 
tentoonstelling ‘Brusselstraat vroeger en nu’. 
In het Pampoelhuis vinden verschillende tentoonstelling plaats. Zo vind je er de collectie 
van Familiekunde Dilbeek. Een tentoonstelling over het voormalige vliegveld in Groot-
Bijgaarden van de Koninklijke Heemkring Ascania van Asse. De kunstliefhebber kan dan 
weer terecht bij de tentoonstelling van grafisch vormgeefster Maaike Beuten. Zij trok de 
Brusselstraat door en tekende haar indrukken neer. 
Waar: Alle activiteiten op de Dilbeekse Open Monumentendag vinden plaats in het centrum 
van Groot-Bijgaarden met het Gemeenteplein als vertrek- en infopunt. Wanneer: zondag 11 
september Duur: 10u00 tot 17u00 Begeleide wandelingen in het centrum van Groot-
Bijgaarden: 14u00 & 15u30.

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Een hartelijke dank aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes, doodsbrieven
Suzanne De Rudder (Sint-Genesius-Rode), Andrea Onderbeke (Dilbeek), Zuster Renata 
Erkelbout (Sint-Genesius-Rode)
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Tijdschriften, boeken, enz...
Roland Vermeiren (Dilbeek)

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.

WERMOES te DILBEEK

Ik zoek naar meer gegevens omtrent de stamboom van ene Anna Maria Wermoes, 
leefachtig in 1755 op de hoeve van de abdij van Groot Bijgaarden,
“de Hongersveldhoeve” in Dilbeek”

Ingezonden door Roland Vermeiren

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
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Met financiële steun van volgende sponsors
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