
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 10 nummer 12 december 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.

Overhandiging van de kwartierstaat aan Sven Gatz, minister van cultuur
tijdens de vernissage van de tentoonstelling
“Klim in je stamboom – Een grote familie”

naar aanleiding van 25 jaar Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw

Werkten mee aan dit nummer
Léon Verheylewegen, 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Hiermee zijn we aan onze laatste nieuwsbrief van 2015. Een jaar waar we met fierheid 
kunnen naar terugkijken.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u de inhoudsopgave van jaargang 10.
Zo kan u snel interessante artikels of tips terugvinden. Een nummer gemist? U kan alle 
nummers terugvinden op onze website via deze link:
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/nieuwsbrief.html

ACTIVITEITEN

Woensdag 9 december 2015 te 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 
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek. – Toegang gratis  

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 2015

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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VREEMDE FAMILIENAMEN

Gelezen in een huwelijksakte van de gemeente Mollem in het jaar 1822:

x 24/01/1822 Petrus van Buggenhout x Maria Catharina Van Crommenelleboogh, dochter 
van Joannes Baptista Van Crommenelleboogh.

Léon Verheylewegen

QR-CODE OP GRAFZERK

MAN PLAATST QR-CODE MET LEVENSVERHAAL OP GRAFZERK ALS 
EERBETOON AAN ZIJN OVERLEDEN VROUW

Ivo Peeters uit Groot-Bijgaarden heeft een QR-code laten zetten op de grafzerk van zijn 
overleden echtgenote. Passanten kunnen de code met hun gsm scannen en komen dan op een 
website als eerbetoon aan zijn vrouw Nadine Mahieu terecht. "Ik wil niet dat mijn vrouw 
vergeten wordt", zegt Ivo.
Peeters maakte, met behulp van enkele vrienden, een website ter nagedachtenis van zijn 
vrouw. Via de QR-code of streepjescode op de begraafplaats van Groot-Bijgaarden kan elke 
voorbijganger met zijn gsm meteen het verhaal achter zijn vrouw Nadine lezen. "Ik vond het 
zo erg dat alleen een naam en datum overbleven van overledenen", zegt Peeters. "De mensen 
die het kerkhof bezoeken, kunnen meteen weten wie mijn vrouw was. Alles verloopt via het 
internet vandaag. Waarom het dan niet gebruiken om herinneringen in stand te houden?"
Mensen die ook een QR-code en bijpassende website willen voor hun dierbare overledene, 
kunnen altijd contact met me opnemen. Ik ben bereid om ze te helpen. Ik zou erg blij zijn als 
er meerdere mensen steun uit kunnen halen."
Op www.nadinemahieu.be kan je ook zonder de code het verhaal van Nadine lezen.

Bron: Het Laatste Nieuws, 5 november 2015
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14-18 VAN DICHTBIJ

Gratis en online: 14-18 van dichtbij

In 2012 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut de inspiratiegids ‘14-18 van dichtbij’. De gids
nodigt de lezer uit om zelf aan de slag te gaan met het verleden van de Eerste Wereldoorlog. 
De verschillende hoofdstukken uit deze gids kunt u nu gratis en online raadplegen.
De gids wil inspiratie, bronnen en methodes aanreiken voor al wie de geschiedenis wil 
schrijven van de Eerste Wereldoorlog in zijn of haar gemeente. Hij is geschreven voor 
cultuurbeleidscoördinatoren, leerkrachten, erfgoedwerkers en al wie geïnteresseerd is in het 
lokale verleden.
De verschillende hoofdstukken kunt u nu downloaden via de website van het Vlaams 
Vredesinstituut. Het boek kunt u uiteraard ook bestellen bij Uitgeverij Acco via deze link.

Bron: www.faronet.be

FOUTEN IN BEWERKINGEN

Hoe belangrijk het is om steeds de akten volledig te lezen toont volgend voorbeeld aan:
In onderstaande huwelijksakte van 29/10/1841 te Itterbeek is de naam van de bruidegom 
Itterbeek Maximilianus zoon van Itterbeek Jacobus x Beeckmans Joanna Maria

Op de website van het Rijksarchief onder “Zoeken naar personen” staan bij deze 
huwelijksakte zowel de bruidegom als de vader vermeld als Jaerbeek Maximilianus en 
Jaerbeek Jacobus.
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Een tweede voorbeeld is de huwelijksakte van 22/11/1802 te Sint-Ulriks-Kapelle van Vander 
Veken François Joseph x Huysegoms Barbe
Op “Zoeken naar personen” wordt vermeld dat Barbe Huysegoms geboren is te Bossem 
terwijl dat Rossem (nu Meise) moet zijn.

Léon Verheylewegen

GENEALOGIE ZONDER GRENZEN

51ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen
2de Dag van de familiegeschiedenis
8ste Genealogisch Salon Geneatica

20 en 21 februari 2016
Stadhuis Waver
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25 JAAR FV REGIO DILBEEK VZW

We mogen terugblikken op een zeer geslaagde viering van ons 25 jarig bestaan.
Na maanden van intensieve voorbereidingen door de werkgroep mochten we op vrijdag 13 
november 2015 de vruchten plukken van de geleverde inspanningen.
De avond begon, onder massale aanwezigheid van leden en sympathisanten, met de 
vernissage van de tentoonstelling “Klim in je stamboom – Een grote familie”
Niet minder dan 64 kwartierstaten of voorouderreeksen werden tentoongesteld en konden 
rekenen op een grote belangstelling van de aanwezigen. 
Na de traditionele toespraken door onze voorzitter André Janssens en de burgemeester van 
Dilbeek Willy Segers kreeg ons bestuurslid en bibliothecaris Alfons Depester het plaket voor 
verdienstelijk lid van Familiekunde Vlaanderen uit handen van de nationaal voorzitter Marc 
Van den Cloot. Dit voor zijn onverdroten werk voor de bibliotheek, de informatica in onze 
leeszaal en de samenstelling van de tentoonstelling.
Hierna mochten we de kwartierstaat overhandigen aan Sven Gatz, minister van cultuur, die 
zeer opgetogen was met dit mooie werk.
De vernissage werd afgesloten met een streekbier en een vrij bezoek aan de tentoonstelling.
Later op de avond volgde het diner waar nog lang nagepraat werd over genealogie.

De werkgroep 25 jaar FV regio Dilbeek vzw
Vooraan van l. naar r.: André Janssens, Gilbert Puttaert, Majella Martelé,

Gustaaf Cooreman, Léon Verheylewegen, Willy Segers burgemeester.
Achteraan van l. naar r.: Jan Erkelbout, Guy Vansnick, Gilbert Buyst, Alfons Depester,

Jos Segers

Het bestuur wil langs deze weg nogmaals iedereen bedanken voor de zeer gewaardeerde 
medewerking en in het bijzonder de bestuursleden, de medewerkers en de indieners van een 
kwartierstaat.

Gilbert Buyst
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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
Joris Luyckx (Halle),Roland Vermeiren (Groot-Bijgaarden), Ward en Suzanne Vercraeye-
Craey (Groot-Bijgaarden), Hilda Geers (Dilbek)), Jeanne Burggraeve (Zelzate).

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

Met financiële steun van volgende sponsors
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BIJLAGE NIEUWSBRIEF JAARGANG 10

Buiten de agenda van onze activiteiten, ledenvergaderingen en openingsuren van ons 
documentatiecentrum bevat de nieuwsbrief ook steeds interessante artikels en nieuws over 
nieuwe uitgaven.
Om gemakkelijker terug te vinden voegen wij op het einde van elke jaargang een 
inhoudsopgave van alle nummers van de voorbije jaargang toe.
De nieuwsbrieven kunnen ook steeds geconsulteerd worden op onze website
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

INHOUDSOPGAVE

Nummer 1

Delpher: een schat aan informatie 5
Felixarchief 7
August De Boeck 7
Odis databank 11
Heksen in uw stamboom 12
Familienamen in Duitsland 12

Nummer 2

Enkel ticketje naar Canada 4
Conscrits van Napoleon 5
Speciale vondst: De Decker 7
Speciale vondst: Lassen 8
Dubbele moord te Dilbeek 8
Militaire stamboeken 9
Schepenarchief Dilbeek 1455-1578 10
Philippus Josephus Lemmens 11
Huwelijksdispensaties in Brabant 15
Uit de oude doos 16
Hoe maak ik een GEDCOM 18

Nummer 3

Waalse Kerk 4
Numismatiek 5
Brussel 802 6
Dubbele moord te Dilbeek (2) 9
Rechtzetting: Philippus Josephus Lemmens 9
Aldfaer 6.0 9
Heraldiek 10
Speciale vondst: Gebeden in 1557 11
ODIS in een nieuw kleedje 12
Landboeken en ommelopers 13
Procesdossiers in het Rijksarchief 14
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Nummer 4

Foto's Belgische vluchtelingen online 4
Middeleeuwse Vlaming bleef niet onder kerktoren 4
Kadoc collectie 7
Oude grafstenen te Dilbeek 8
Vreemde familienamen 11

Nummer 5

Kadastrale atlas van België 3
Jacobus Antonius Kerchof, verzameling genealogieën 4
Venesoenrapporten 6
Geniwal 7
Originele grafsteen 9
Historische kranten online 9
AMVC-Letterenhuis 10
Wondere wereld van het erven 10

Nummer 6

Vreemdelingendossiers Antwerpen digitaal 4
Oorlogsschadedossiers Tweede Wereldoorlog 4
Liedekerke Vroeger en Nu 5
Stamboomonderzoek in Kortrijk 6

Nummer 7-8

Caulaers of Van Cauwelaert 3
Gooiks bloed voor Napoleon 4
50 jaar Vlaamse Stam op USB-stick 4
Kierzers van Halle 1945 5
Inventaris Schepenbank en Leenhof van Gooik 5
Plaatsnamen in het Latijn 6
Belgian War Dead Register 6
Hypotheekarchief 8

Nummer 9

De Abdissen van de abdij van Groot-Bijgaarden 4
Kostuumalbum religieuzen 6
Archieven in Brussel 7
Ierse parochieregisters online 8
Brusselaars van toen 8
Speciale vondst: De Villers Masbourg x Anne 9
Bevolkingsregisters Brugge 10
Verwarring met data 10
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Doopregister Groot-Bijgaarden in 1695 11
Rariteit: employé 12
Verzameling Joannes Idesbaldus Masin 12
Vlezenbeek Henri 13

Nummer 10

Cartesius 4
Familiegeschiedenis te Sint-Anna-Pede 5
Status Animarum Eizeringen 6
Kranten uit Eerste Wereldoorlog online 7
Minderbroeders-Franciscanen 7
Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel 8
Genealogische bronnen in Nederland 9
Belgische vluchtelingen in Zwitserland 10

Nummer 11

Gemeentearchieven 3
Joodse dopeling in Dilbeek 4
Brussel Vilkstelling 1802 7
Kerkhof Strijtem in beeld 8
Rekenmunt en klinkende munt 8
Schepenregisters digitaal geïndexeerd 9
Databank Diplomata Belgica 10
De Wolsemhoeve 10

Nummer 12

Vreemde familienamen 3
QR-code op grafzerk 3
14-18 van dichtbij 4
Fouten in bewerkingen 4
25 jaar FV regio Dilbeek vzw 6
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