
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 10 oktober 2016

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
Léon Verheylewegen

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

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.

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.
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CURSUS KLIM IN JE STAMBOOM – NIEUWE DATA

Nieuwe data voor de cursus : 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.
  
Sessies activiteiten:
•Maandag 07/11  19:30 > 21:30 "Wat is familiekunde? Hoe er aan beginnen"
•Maandag 14/11  19:30 > 21:30 "De BS en de PR als basisbronnen"
•Maandag 21/11 19:30 > 21:30 "Andere bronnen voor familiekunde"
•Maandag 28/11 19:30 > 21:30 "Beginselen van het Oud schrift"
•Maandag 05/12 19:30 > 21:30 "Familiekunde en het gebruik van de computer"
•Zaterdag  10/12 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 02 454 54 01
 
Nota : gelet op de beschikbare ruimte wordt 15 het maximum aantal deelnemers.
Wees er vlug bij!

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 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.
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E-NIEUWSBRIEF FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Midden september startte Familiekunde Vlaanderen met een eigen e-nieuwsbrief. Wanneer u 
zich hiervoor inschrijft – heel eenvoudig door het invullen van uw e-mailadres - ontvangt u 
onze e-nieuwsbrief kosteloos vier keer per jaar in uw elektronische mailbox.
We brengen u in onze e-nieuwsbrief actuele nieuwsberichten, handige tips en weetjes en nog 
veel meer! Het loont dus zeker de moeite om hierop in te tekenen en zo verder op de hoogte te
blijven van recent nieuws omtrent genealogie en familiegeschiedenis.
Intekenen voor ontvangst van onze e-nieuwsbrief kan via onze website 
http://nieuwsbrief.familiekunde-vlaanderen.be

MILITAIRE BEGRAAFPLAATS STEENKERKE

De Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke is raadpleegbaar op Geneanet

De Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke is een militaire begraafplaats met 
gesneuvelde Belgische soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats ligt aan de 
Steenkerkestraat, achter de kerk van het dorpje Steenkerke. Deze begraafplaats heeft een 
oppervlakte van 54 are, waarop 534 graven liggen van Belgische soldaten (hiervan konden er 
26 niet meer geïdentificeerd worden). Er zijn nog negen graven met een heldenhuldekruis 
zoals deze oorspronkelijk door Joe English waren ontworpen. Het was ook hier dat Joe 
English oorspronkelijk begraven lag. De allereerste IJzerbedevaart vond hier in 1920 plaats. 
(Source : Wikipedia)

Bron: Geneanet, nieuwsbrief 16 september 2016

INFONAMIDDAG GENEALOGIE

Het Liberaal Archief, in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen, nodigt u graag uit op 
de infonamiddag

Genealogie, heemkunde en lokale geschiedenis 2.0

Op woensdag 12 oktober 2016, van 14 u tot 16.30 u.
Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 Gent

De genealoog, de heemkundige en de lokale historicus treden de digitale wereld in. 
Softwareprogramma's helpen bij het uitwerken van de familiegeschiedenis, digitale 
beeldbanken en digitale kranten- en boekencollecties brengen een schat aan nieuwe informatie
naar boven, en sociale media zoals YouTube en Facebook bieden ongekende mogelijkheden 
tot het aanboren van nieuwe netwerken.
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Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden verkennen een aantal experts uit het cultureel
erfgoedveld de mogelijkheden, en geven tips en tricks.

PROGRAMMA 
Introductie door Peter Laroy, directeur Liberaal Archief
* 
Pascal Dobbelaere (Familiekunde Vlaanderen): genealogische software
* 
Hendrik Defoort (collectiebeheerder Universiteitsbibliotheek Gent): beeldbank UGent
* 
Jan Jacobs, Jeroen Buysse en Marc Haegeman (medewerkers Liberaal Archief): lopende 
digitale projecten in het Liberaal Archief zoals VIAA, Archiefbank en Flickr Commons
* 
Drankje als afsluiter
 
Deelname is gratis, maar gelieve aan te melden via het inschrijvingsformulier, 09/ 221.75.05 
of info@liberaalarchief.be
Deze activiteit heeft plaats in het kader van de Digitale Week (8 tot 16 oktober 2016). Het 
volledige programma kunt u vinden op www.digitaleweek.be

Bron: Liberaal Archief Gent

PAJOTTENLAND ZENNEVALLEI 14 - 18

6.000 foto’s Groote Oorlog' online 

Het Rijksarchief heeft meer dan 6000 - vaak onuitgegeven - foto's over de Eerste 
Wereldoorlog online gezet. Alle aspecten van 'de Groote Oorlog' komen erin aan bod: de 
invasie, de militaire operaties aan het IJzerfront, de Belgische regering in Sainte-Adresse, de 
collaboratie- en weerstandsnetwerken, de bevrijding, de overwinningsceremonies en de 
eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren,... Ontdek alle beelden via de zoekwebsite!

Bron: Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, nieuwsbrief oktober 2016

RARITEIT

In een doopakte van 1 november 1724 te Sint-Ulriks-Kapellen schrijft de pastoor :
" Petrus Zegers filius Joannis pie memorie et Catharina Vinck susceptores ....."
"pie memorie " = liefde herrinering  
De vader is 7 maanden voor de geboorte overleden !
Nooit zoiets gelezen, deze pastoor was een echte dichter !

Zegers Joannes, + ante 25/04/1724 – “ … vir valde probus et honestus …” x
Vinck Catharina 

- Petrus ° SUK 01/11/1724  – "pie memorie" (liefde herinnering) ss Vinck Petrus & Van Bever
Maria

Léon Verheylewegen
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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
Lisette Herinckx (Dilbeek), René Jammart (Halle), Philo Van de Moortel (Dilbeek), Simonne 
De Kock (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.

HUIJGH en BAECK te DILBEEK

Vraag 16/10-01
Mijn voorouders zijn Joannes Huijgh (ook Huighens of Huigens) genaamd en
zijn echtgenote Catharina Baeck (ook Baak en Boeck genaamd).
Dit echtpaar is afkomstig uit Dilbeek en trouwde tussen augustus 1741 en
september 1742. Het huwelijk kon ik niet te Dilbeek vinden. Ik vond wel
hun kinderen in de doopboeken: Petrus Huigh (1742), Anna Maria (1744),
Maria (1746), Guillielmus Huigh (1748) en Antonius Huigh (1750). Ik vond
ook de overlijdens te Dilbeek van Joannes Huigh(ens) 15 november 1784 en
Catharina Baeck 22 juni 1751.
Joannes Huigh(ens) was meerdere keren gehuwd te Dilbeek: 1725 met Maria
Anna Roijbaerts, 1728 met Maria de Leen(h)er en 1735 met Gertrudis
Meert. Allemaal te Dilbeek en ook deze vrouwen zijn allen te Dilbeek
gedoopt.
Maar, Joannes Huijgh vind ik niet in de doopboeken van Dilbeek en zijn
vierde vrouwe Catharina Baeck ook niet. En het huwelijk van dit echtpaar
vind ik niet in de trouwboeken van Dilbeek.

Kunt u mij wellicht informatie verschaffen of er ook meerdere doop- of
trouwboeken van Dilbeek bestaan waarin dit echtpaar wordt vermeld of
andere akten waarin ik hun plaatsen van herkomst en de plaats van
huwelijk zou kunnen vinden?

Mijn voorvader Joannes Huijgh(ens) had waarschijnlijk als broers en zus:
Maria Anna Huigh, Henricus Huigh en Petrus Huijgh en mijn voormoeder
Catharina Baeck als zusters Maria Baeck en Anna Maria Baeck. Maar ook al
deze personen vind ik niet in de boeken terug.

Het is verwonderlijk dat ik wel alle eerste drie echtgenotes van Joannes
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Huijgh(ens) vond te Dilbeek met dopen en huwelijken en ook alle kinderen
uit alle 4 huwelijken te Dilbeek, maar nergens de doop van Joannes zelf
en zijn vrouw Catharina Baeck.

Ingezonden door Hans Berkhout (Losser – Nederland)

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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