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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.

De blazoenen van de zeven Brusselse geslachten, gegraveerd door Jakob Harrewyn, 1697.
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ACTIVITEITEN NAJAAR 2018
woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur – “De Zeven Geslachten van Brussel” een
lezing door historicus Roel Jacobs.
Is Brussel gesticht door zeven families die het bestuur van de stad gemonopoliseerd hebben
tot in de 15de eeuw? Of hebben ze dat zelf uitgevonden om hun monopolie te rechtvaardigen?
Zijn geslachten trouwens wel families? En wat is het verschil tussen patriciaat en adel? Of is
er niet zo veel verschil? Op deze en vele andere vragen probeert Roel Jacobs tijdens deze
lezing een antwoord te formuleren.
Roel Jacobs is jurist van opleiding en werd historicus uit passie. Hij heeft tal van publicaties
over (de geschiedenis van) Brussel, maar ook over Brugge op zijn naam staan.
OPGEPAST! Deze lezing heeft plaats in het Auditorium, Kasteel Lamotte,
Lumbeekstraat 20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
5,00 euro.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 7 november 2018 via info@fvdilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
woensdag 12 december 2018 om 20.00 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
Ook zeer interessant voor beginnende genealogen !
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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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.
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
maandag 5 november 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 8 november 2018 van 20 tot 22 uur
maandag 19 november 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 24 november 2018 van 10 tot 12 uur
maandag 3 december 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 13 december 2018 van 20 tot 22 uur
maandag 17 december 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag22 december 2018 van 10 tot 12 uur
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage
van 2,00 euro.
VERZAMELING ERETEKENS WO I ONLINE
Het Algemeen Rijksarchief (www.arch.be/ara) bewaart meer dan 600 eretekens uit de periode
van de Eerste Wereldoorlog. Deze getuigenissen van het patriottisme dat toen hoogtij vierde,
zijn nu gefotografeerd en online raadpleegbaar, via de zoekrobot van het Rijksarchief. Meer
info en de rechtstreekse link naar de beelden vind je op volgende
http://www.arch.be/index.php....

Veel genealogen bezitten eretekens van hun voorvader maar kennen de betekenis niet.
Deze link kan een oplossing bieden ...
Bron: Rijksarchief van België , nieuwsbericht 25/09/2018
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GAZETTE VAN DETROIT VERDWIJNT

104 jaar zal de Gazette van Detroit, een Nederlandstalige krant voor de Verenigde Staten en
Canada, hebben bestaan. Inderdaad, het verhaal van de in 1914 opgerichte krant eindigt in
december van dit jaar. Het papier ging al langer op de schop: de voorbije jaren was de
‘gazette’ enkel nog digitaal te lezen. Maar ook dat stopt nu. Logisch: wie zelf familie heeft in
de Verenigde Staten, weet dat jongere generaties het Nederlands steeds vaker achterwege
laten. Ook al was de krant deels in het Engels geschreven, de belangstelling taande. De
Gazette van Detroit was en is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Vlaamse
emigranten.
Voor genealogen met Vlaamse verwanten in Noord-Amerika is de “Gazette van Detroit”,
een interessante bron.
Al van in de oudste edities vind je hier heel wat gegevens over uitgeweken Vlamingen. Tal
van oproepen tot familieleden of naamgenoten in het buitenland, verhalen over emigranten,
overlijdensberichten, geboorten, huwelijken, bidprentjes, afstammingen, beroep, woonplaats
en biografieën zijn te vinden via dit blad.
FV regio Dilbeek vzw kreeg de kans om in 2010 vijf delen van deze waardevolle bron aan te
kopen. Misschien ontdek je tussen deze gegevens de ontbrekende schakel, waar U misschien
al lang naar uitkijkt.
Deze documenten zijn raadpleegbaar in ons documentatiecentrum.
WEBSITE MADE IN AALST
Aalsters erfgoed in de kijker!
De Made in Aalst-website is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van het
Aalsterse historische erfgoed dat bewaard wordt door de stad én door privé-personen en/of
-verenigingen. Het materiële en immateriële erfgoed dat hier getoond wordt is van groot
belang voor de lokale geschiedschrijving. Bovendien betekent de digitale publicatie via deze
website een bijkomende bescherming voor de erfgoedstukken aangezien deze niet meer in
origineel moeten geraadpleegd worden.
In de genealogische databank zijn momenteel drie types van bronnen opgenomen:
- registers burgerlijke stand
- bevolkingsregisters
- militieregisters
Er zijn twee mogelijkheden om deze te doorzoeken:
- "Personen zoeken": in het zoekveld kan je zoeken op alle door de vrijwilligers ingegeven
informatie gaande van voor- en familienamen, beroepen, woonplaats, adres, ...
- "Bronnen inzien": dit is de digitale versie van een register te doorbladeren. Zoek het register
dat je wil inkijken en doorbalder het digitaal.
http://madeinaalst.be/
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PROCESSEN RAAD VAN BRABANT
Processen van de adel uit de Raad van Brabant geïnventariseerd (1690-1700)
De late 17e eeuw is een wat mysterieuze periode, die historici nog maar weinig hebben
bestudeerd. Een nieuwe inventaris werpt nieuw licht op dit tijdvak. Het gaat om
procesdossiers van de Raad van Brabant over de adel. De adel speelde in deze periode een
belangrijke maatschappelijke, militaire en politieke rol. De 1.400 dossiers die staan
beschreven in de nieuwe inventaris bieden een schat aan informatie voor de lokale
geschiedenis van honderden dorpen uit het ancien régime (o.a. over molens, hoeves, kastelen,
…), naast een massa aan biografische en genealogische data.
De Raad van Brabant was de hoogste rechtbank van het hertogdom Brabant tussen de 15e en
de 18e eeuw. Het Rijksarchief bewaart meer dan 3 km archief van deze instelling. In de
procesdossiers sluimeren tienduizenden verhalen, sporen, gebeurtenissen en fragmenten van
levens die een nieuw licht kunnen werpen op de geschiedenis van de 17e en 18e eeuw. Een
groot deel van deze dossiers werd in de voorbije jaren geïnventariseerd, maar er blijft nog
veel werk op de plank. Eerder verschenen al twee inventarissen waarin de procesdossiers van
de adel van 1511 tot 1690 werden ontsloten. Nu komen daar de procesdossiers uit de periode
1691-1700 bij (én enkele dossiers van vóór 1691, die sinds de publicatie van de vorige
inventaris boven water kwamen). Als ‘heren’ van een groot aantal dorpen en ‘heerlijkheden’
waren edellieden spilfiguren op lokaal niveau, maar bekleedden ze daarnaast een belangrijke
maatschappelijke, militaire en politieke rol.
De inventaris is in gedrukte vorm voor € 9,00 te koop in het Rijksarchief te Brussel en in de
archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be (€ 9,00 +
verzendingskosten). Je kan de inventaris ook gratis downloaden (in pdf-formaat) via onze
webshop of raadplegen via de zoekrobot.
Meer info via: http://arch.arch.be/index.php...
Bron: Rijksarchief van België, nieuwsbericht 05/10/2018
ANDERE ACTIVITEITEN
Lezing/workshop ‘Hoe DNA jouw afkomst kan bepalen’
Wie interesse heeft in de afkomst van zijn voorouders kan tegenwoordig DNA-testen kopen
bij tal van online bedrijven. Hoe gaan ze te werk en zijn de resultaten wel betrouwbaar?
Genetisch genealoog dr. Maarten Larmuseau toont hoe het DNA als levend archief wel of niet
gebruikt kan worden om te weten van waar je voorouders vandaan kwamen. Deelnemers die
al een 'etnische DNA-test' of 'DNA-verwantschapsanalyse' hebben laten afnemen bij een
commercieel bedrijf kunnen hun resultaten ook achteraf voorleggen.
Deze activiteit is een kruising tussen een lezing en een workshop en wordt georganiseerd in
het kader van de Dag van de Wetenschap, een initiatief van de Vlaamse overheid. Ook Leuven
doet mee: zondag 25 november 2018 wordt de universiteitsstad omgetoverd tot de stad van de
wetenschap, voor jong en oud, voor iedereen die nieuwsgierig is! Ontdek het volledige
programma op www.stadvandewetenschap.be en www.dagvandewetenschap.be.
De lezing / workshop van dr. Maarten Larmuseau is gratis, is vrij toegankelijk en geschiedt in
samenwerking met Familiekunde Vlaanderen.
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Tijdstip: zondag 25 november 2018 tussen 14u10 en 15u00.
Locatie: we vertrekken vanuit de Universiteitshallen (Naamsestraat 22, 3000 Leuven) naar de
plaats van de lezing, dus kom zeker op tijd!
Bron: Familiekunde Vlaanderen vzw, nieuwsbericht 17/10/2018
INTERESSANTE WEBSITE
Europeana 1914-1918 – Onbekende verhalen & officiële geschiedenissen van WW1
Ontdek verhalen, films en ander historisch materiaal over de Eerste Wereldoorlog en voeg uw
eigen familiegeschiedenis toe. Europeana 1914-1918 brengt materiaal uit bibliotheken en
archieven uit de hele wereld samen met persoonlijke herinneringen en memorabilia van
gezinnen uit heel Europa.
Meer info via deze link: https://www.europeana.eu/portal/nl/collections/...
SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven, bidprentjes
Anne Lievens (Roosdaal)
Boeken, documenten
Charly Haelterman (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.

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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