
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 12 december 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.

Jean-Pierre Cluysenaar 1811-1880
(Foto: nl.wikipedia.org)

Werkten mee aan dit nummer
Roland Vermeiren, Gilbert Puttaert

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

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.

PROGRAMMA VOORJAAR 2017

Noteer alvast volgende data in jullie agenda zodat je niets hoeft te missen van onze
ledenvergaderingen.

woensdag 11 januari 2017 om 20.00 uur
NIEUWSJAARSVERGADERING

met officiële overhandiging van zijn kwartierstaat aan Willy SEGERS,
burgemeester van Dilbeek

en officiële voorstelling van onze nieuwe uitgave
“Gezinsreconstructies Sint-Ulriks-Kapelle”

woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur
“Waar komen onze familienamen vandaan?”

Lezing door Prof. dr. Magda Devos
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maandag 6 maart 2017 om 14.00 uur
Geleid bezoek aan het

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Brussel

zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017
52ste Congres Familiekunde Vlaanderen

3de Dag van de Familiegeschiedenis
Brugge

woensdag 12 april 2017 om 20.00 uur
Oefening OUD SCHRIFT

door René Jammart

woensdag 10 mei 2017 om 20.00 uur
“Het nut van universitaire en wetenschappelijke bibliotheken

voor de familiegeschiedenis”
Lezing door Felix Waldack

zaterdag 10 juni 2017
23ste Praat- Kaas- en Wijnavond

Meer en uitgebreide informatie in onze volgende nieuwsbrieven.

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 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.

LIDMAATSCHAP FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Voordelen lidmaatschap

Wanneer u lid wordt van Familiekunde Vlaanderen ontvangt u niet enkel ons tijdschrift 
Vlaamse Stam bij u thuis in de bus, maar krijgt u daarenboven nog andere voordelen, zoals 
gratis bezoeken aan al onze documentatiecentra verspreid over geheel Vlaanderen en Brussel, 
sterke prijsvermindering bij deelname aan cursussen of voordrachten,... U kan de vereniging 
financieel steunen, door gewoon lid, steunend lid of beschermend lid te worden. 

Bijdrage Familiekunde Vlaanderen 2017

Inclusief abonnement op "Vlaamse Stam":
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Bijdrage gewoon lid 37,00
2e persoon in het gezin 10,00
Bijdrage steunend lid 54.00
Bijdrage beschermend lid 84,00

Een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak, betaalt slechts 10 EUR en is 
eveneens volwaardig lid echter zonder recht op toezending van het tijdschrift "Vlaamse 
Stam". Bij betaling dient u duidelijk de naam van de tweede persoon vermelden.

Betalingsgegevens

Begunstigde: Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem
Rekening: IBAN BE58 4141 1712 2179 - BIC KREDBEBB
Mededeling: 

1. lid 2017 + uw lidnummer (als u reeds eerder lid was) 
2. gezinslid 2017 + uw lidnummer (als u reeds eerder bijkomend gezinslid was) 
3. lid 2017 + nieuw lid (indien u nog nooit lid bent geweest) 
4. gezinslid 2017 + nieuw lid + lidnummer hoofdpersoon (indien u nog nooit bijkomend 

gezinslid bent geweest)
Meer inlichtingen kan u bij de ledenadministratie bekomen.

CONGRES EN DAG FAMILIEGESCHIEDENIS 2017

Noteer alvast het weekend van 25 en 26 maart 2017 in uw agenda, want dan heeft in het 
prachtige historische belfort te Brugge het congresweekend van Familiekunde Vlaanderen 
plaats! Het congresthema is deze keer woongeschiedenis: 'Waar woonden mijn voorouders?'. 
Iedereen is van harte welkom!
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JEAN PIERRE CLUYSENAER

Jean-Pierre Cluysenaar °Kampen (Nederland), 28 maart 1811 - + Brussel, 16 februari 
1880

Architect van het kasteel de Viron, gemeentehuis van Dilbeek
Cluysenaar stamde af van een Hollandse architectenfamilie. In 1826 volgde hij een jaar les 
aan de Brusselse academie. Hij dankte zijn opleiding vooral aan Tieleman Franciscus Suys, 
bij wie hij tot in 1835 werkte. Zijn belangstelling voor Italiaanse renaissancemodellen vindt 
wellicht daar zijn oorsprong. Cluysenaar liet zich gedurende zijn carrière door tal van 
architecturale stijlen inspireren en staat dan ook bekend als boegbeeld van het Belgische 
eclecticisme. (1)

Jean-Pierre Cluysenaar huwde twee maal. Een eerste maal te Brussel op 12 juni 1830, met 
Elisabeth Puttaert, ° Brussel, 08/03/1812 – + Laeken, 01/08/1839 en een tweede maal te 
Brussel op 7 maart 1844 met zijn schoonzus, Petronille Adèle Puttaert, ° Brussel, 
20/06/1819 – + Brussel, 18/02/1895.

De ouders van Elisabeth en Petronille waren Pierre Puttaert, °Anderlecht, 09/11/1763 
gehuwd in Brussel op 11/02/1807 met Barbara Lenamps.

Grootouders
Pierre Puttaert, ° Anderlecht, 01/03/1725 – + 25/01/1810 gehuwd (2) in Anderlecht op 
30/06/1754 met
Joanna Schuyteneer, ° Anderlecht – + Anderlecht, 05/12/1775

Overgrootouders
Arnoldus Puttaert, ° Anderlecht, 21/11/1684 – + Anderlecht, 01/04/1755 gehuwd met
Joanna Huyghe, + Anderlecht, 22/01/1753

Betovergrootouders
Christophe (Christiaen) Puttaert, ° Anderlecht, 10/12/1630 – + Anderlecht, 16/05/1695 
gehuwd (3) in Anderlecht op 02/09/1668 met
Elisabeth Van Buggenhout (2)

(1) nl.wikipedia.org
(2) Gilbert Puttaert
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DOSSIERS VREEMDELINGENPOLITIE

De individuele dossiers van de Vreemdelingenpolitie: meer dan twee miljoen dossiers !

Het Algemeen Rijksarchief bewaart meer dan twee miljoen individuele 
vreemdelingendossiers. De dossiers bevatten een schat aan informatie, zowel voor 
genealogische opzoekingen als voor de migratiegeschiedenis van België.
De oorsprong van het individuele vreemdelingendossier situeert zich in 1839, toen de 
Openbare Veiligheid werd belast met de controle van alle vreemdelingen op Belgisch 
grondgebied. Aangezien voor elke inwijkeling een dossier werd aangelegd, vormen ze een 
bron van informatie over diverse migrantengemeenschappen (Italianen, Spanjaarden, Grieken,
Marokkanen, Turken e.d.).

In 2008 ging de Kazerne Dossin (Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over 
Holocaust en Mensenrechten) in Mechelen van start met de digitalisering van duizenden 
individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de voormalige Vreemdelingenpolitie. Dit 
project omvat de dossiers over personen van joodse origine die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden vervolgd of gedeporteerd. Intussen zijn ongeveer 26.000 dossiers van 
gedeporteerden gedigitaliseerd, goed voor meer dan 600.000 gedigitaliseerde documenten.
De digitale beelden werden geïntegreerd in de digitale leeszaal beschikbaar in elk 
Rijksarchief. Dossiers met een nummer lager dan 1 miljoen zijn vrij toegankelijk. Dossiers 
met een hoger nummer zijn enkel toegankelijk mits ondertekening van een 
onderzoeksverklaring. De Kazerne Dossin heeft een online toegang tot de beelden.

Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief

REGENOTEN VAN ABDIJ GROOT-BIJGAARDEN

DE REGENOTEN VAN DE ABDIJ VAN GROOT-BIJGAAARDEN

De abdij van Groot-Bijgaarden werd tijdens de Franse Revolutie opgeheven en als “zwart” 
goed verkocht. Toen de eerste koper de fransman Bourdon de la Marne het weer verder 
verkocht aan opnieuw een fransman Emmanuel Desferrières liet deze laatste aan de 
landmeter/cartograaf Bodumont een kaart opstellen van het ganse abdijgoed.
Bodumont maakte een “Plan de Bruxelles” in 1811.
De volledige benaming van de kaart luidde “Carte figurative de la maison de Plaisance, 
jardins, étangs, promenades, fermes, terres, prairies, bois, moulins à eau et à vent, situés en les
communes de Grand-Bigard ...”
Deze kaart werd bij een volgende verkoop doorgegeven aan Jean-Baptist Dansaert-Krain die 
er zijn naam liet opzetten maar er werd juist niet genoeg afgedekt om de naam Desferrières 
weg te moffelen .
De kaart kwam tenslotte in handen van de volgende eigenaars nl de Broeders der Christelijke 
scholen.
Zij namen de kaart mee op in de tentoonstelling “100 jaar Broeders” (1997).
Toen de Broeders het pand verlieten werd de kaart aan Kadoc bezorgd, dit vermoeden we 
tenminste. Een navraag dringt zich hierbij op.

Buiten de cartografische waarde is er ook wat interessants voor de genealogie!
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Op de kaart worden de “regenoten” vermeld zeg maar een overzicht van de buren.
De vermelding waar ze wel woonden hebben we spijtig genoeg niet.

Jean Baptist de Troch (locataire) Monsieur Beyts (2 maal)
Philippe De Doncker Monsieur Borse (2 maal)
De erven Snagels N. Lauwers (locataire)
Corneil Van der Smissen la veuve de Heyselaer
Corneil Meert Mr. Anneet
Monsieur Huysmans la veuve de  Troch
Josse Van den Houten Monsieur Stielemans
Jerome Van Dorselaer Jean Ansens
la veuve De Doncker Caloens
Jean François Peeters Egide Leo (locataire)
la veuve de Denecker Mr. Forcé
la veuve de Mesmaeker  
Jean de Coster les heritiers madame Faes
Pierre de Troch Nicolas Fieremans
Monsieur Goffin la veuve Dorselaer
Gilles Demesmaeker Pierre Vervondel
Guillaume Jacobs (locataire)

Roland Vermeiren

UNIEKE STADSPLATTEGRONDEN

Nieuw in www.cartesius.be: 700 unieke stadsplattegronden 

In 1934 schonk de Nederlandse regering honderden kaarten en plattegronden aan ons land. De
collectie bestond vooral uit de plannen van de fortificaties van Zuid-Nederlandse steden, van 
de 17de eeuw tot de eerste helft van de 19de eeuw. Het gaat om vestingen zoals Namen, 
Doornik, Menen, Ieper en Veurne, die in de 17de en 18de eeuw in het kader van de 
barrièretraktaten Hollandse garnizoenen hadden.
Ook over andere belangrijke vestingsteden binnen het huidige België zijn er massa’s plannen 
uit de Franse en Hollandse tijd bewaard: Antwerpen, Aat, Bergen, Luik, Oudenaarde, Hoei, 
Oostende, Philippeville, Dendermonde... En zelfs militair minder belangrijke plaatsen zoals 
Brussel zijn goed gedocumenteerd.
Het zijn vaak unieke, weinig gekende kaarten, opgesteld door de Franse en Nederlandse 
genietroepen.
Een 700-tal kaarten uit deze collectie zijn recent toegevoegd aan www.cartesius.be en zijn nu 
online te bekijken.

http://www.cartesius.be/

Bron: Rijksarchief in België, nieuws, 25/11/2016
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GESCHIEDENIS VAN LENNIK REEKS VIII

Ingezonden door Masiuskring
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VAN ABBELOOS TOT ZEPPOS

OPROEP

Dirk Musschoot vraagt hulp voor zijn nieuwe boek.

Dirk Musschoot is op zoek naar meisjes die op het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
meestal ten tijde van de Bevrijding, verliefd zijn geworden op een Engelse soldaat en met 
hem zijn meegegaan naar het Verenigd Koninkrijk. Het liefst leven die, vandaag 
hoogbejaarde, dames nog, want dan kan hij hen interviewen. Dirk Musschoot reist daarvoor 
graag naar Groot-Brittannië. Zijn ze in België gebleven (en is de Engelse soldaat hier dus 
komen wonen), dan is dat ook een verhaal dat hij graag wil horen. Leven de betrokkenen niet 
meer, maar gaat het toch om een straf/mooi/ontroerend (...) verhaal, dan is hij ook daarin 
geïnteresseerd. Wie zo'n liefdesverhaal kent, mag de auteur rechtstreeks contacteren: 
drik.musschoot@telenet.be.

DE BAENST 1305-1676

Aanvullingen Geschiedenis de Baenst 1305-1676

Op mijn boek  P.A. DONCHE, 'Geschiedenis en genealogie van de familie de Baenst, 
vorstelijke en stedelijke ambtenaren in Vlaanderen, 1305-1676', 2014 (410 pp), bestaat nu een
aanvulling (70 pp).

Diverse aanvullende archiefstukken werden ontdekt in Brussel en Gent in diverse 
familiearchieven (Lanchals, Ladeuze en de Kerchove / Morel de Boucle Saint-Denis / de 
Merode Westerloo) waaronder testamenten van 1493, 1514, 1567-68, 1597, 1659.

Zij leveren voor diverse personen heel wat nieuwe biografische gegevens op en meerdere 
handtekeningen die nog niet gekend waren.
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Deze aanvullingen, 70 pp, formaat A5, stevige kaft kan bekomen worden door storting van € 
9 + € 4 verzendkosten (België, € 7 Europa) bij voorintekening tot 20 december 2016. Na 20 
december: € 12 + 3 (Europa + 7).

Zie voor meer informatie op http://www.uncius.be/boek/2016a

Pieter Donche, auteur

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
Bart Erkelbout (Dilbeek), Roland Vermeiren (Groot-Bijgaarden)

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
Waarnemend 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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BIJLAGE NIEUWSBRIEF JAARGANG 11

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
Schepenbank van Leuven 5
Gemeentelijke spotnamen 6
Archieven over migratiestromen 7
Legaten provincie Brabant 7
Mechelse parochieregisters online 7
Nieuwe bib catalogus FV 8
Notariaat Brussel ontsloten 8

Nummer 2
Huwelijksdispensaties 4
Gezinsreconstructies Lombeek en Strijtem 4

Nummer 3
Belgen in Amersfoort 3
Inlichtings- en Actieagenten 4
Belgische vluchtelingen in Nederland 5
Wat vind je in onze bibliotheek 6

Nummer 4
Genealogie in Luxemburg 4
Begraafplaats in Halle 4
Oude beroepen 4
Volkstelling USA 1940 4
Rekeningregisters Henegouwen 1362-1874 5
Repertorium parochies 1787 5
Wat vind je in onze bibliotheek (2) 6
Stadsarchief Ieper 8

Nummer 5
Procesdossiers Raad van Brabant 4
Achttiendaagse Veldtocht 5
Historische Franse kranten 7
Opeisingen door het Franse leger 8
Wat vind je in onze bibliotheek (3) 10
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Nummer 6-7
Antwerpse begraafplaatsen 3
Bevolkingsstatistieken 4
Militaire stamboeken 7

Nummer 8
Armen te Groot-Bijgaarden 4
Documentatiecentrum Vlaams Brabant 5
Archief familie D'Hoop 7
Aartsbisschoppelijk Archief 8
Wat vind je in onze bibliotheek (4) + (5) 10
De Vogelas, onderwijzer in Groot-Bijgaarden 12
Belgische oorlogsgeschiedenis 13
Balat-databank 13

Nummer 9
Op zoek naar afkomst – Joannes Wylock 4
Ceynsboeken Groot-Bijgaarden 5
Duitse negatieven 6
Vlamingen in Keulen 1588-1650 8

Nummer 10
Militaire begraafplaatsen Steenkerke 4
Pajottenland Zennevallei 14-18 5

Nummer 11
Kiezerslijst Rechtbank van Koophandel 3
Vluchtelingendossiers in AR 9
Brugse Historische kranten 10
Egidius Hoemans 11

Nummer 12
Jean-Pierre Cluysenaar 5
Dossiers Vreemdelingenpolitie 5
Regenoten van Abdij Groot-Bijgaarden 6
De Baenst 1305-1676 9
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