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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
Majella Martelé
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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LIDMAATSCHAP 2018
Vergeet niet uw lidmaatschap voor 2018 tijdig te vernieuwen. Voor 37 euro kan u blijven
genieten van alle voordelen.
U ontvangt Vlaamse Stam zonder zorgen bij u thuis, u kan met uw lidkaart terecht in alle
documentatiecentra van Familiekude Vlaanderen en profiteert van kortingen bij aankoop van
interessante genealogische publicaties of het bijwonen van onze cursussen en voordrachten.
Nog geen lid?
Wordt het vandaag nog. Alle gegevens vindt u via volgende link:
https://familiekunde-vlaanderen.be/word-lid
ACTIVITEITEN
Woensdag 13 december 2017 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.
Woensdag 10 januari 2018 te 20.00 uur houden we onze Nieuwjaarsvergadering.

We willen het nieuwe jaar starten met een gezellige bijeenkomst waarop we overgaan tot de
officiële overhandiging van zijn kwartierstaat aan Jacky Duyck, kunstschilder en ereburger van
Dilbeek.
Tevens is er de officiële voorstelling van onze nieuwe uitgave “Groot-Bijgaarden – Een
geschiedenis van de Sint-Wivina-abdijsite van 1794 tot 2016”.
En we stellen er ons jaarprogramma voor. We sluiten de avond af met een drankje.
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Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 4
januari 2018 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Raadszaal Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Groot-Bijgaarden (Dilbeek)
Woensdag 14 februari 2018 te 20.00 uur komt Joris De Beul, voorzitter van Andreas Masiuskring
een lezing geven over “Het financieel beheer van de landelijke parochies vóór 1820”.

Parochies zijn de oudste structuren in onze samenleving, veel ouder dan gemeenten. Vele zijn
meer dan 1000 jaar oud. De manier waarop deze instellingen financieel werden bestuurd
verschilt totaal van de huidge toestand. Zij dienden namelijk zelf te voorzien in hun
werkingsmiddelen. Een beeld hiervan vindt men terug in het parochie-archief, meer bepaald
in de kerkrekeningen. Deze documenten geven een klare kijk op het reilen en zeilen van
zowel de parochie als het dorp in de periode vóór 1800, alsook op de internationale politiek.
Op deze manier zullen we kennis maken met renten, cijnsen, tienden, rent- en kerkmeesters,
jaargetijden, personaat, spijkerprijzen, enz.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
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 10 februari 2017 via info@fvdilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Maandag 19 februari 2018 te 14 uur geleid bezoek aan het documentatiecentrum van het

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
Jubelpark 3 te 1000 Brussel. Parking op de esplanade van het Jubelpark.
Het KLM bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog. Voorts bewaart het ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de
Belgische Militaire geschiedenis. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor
1900 alsook de dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888.
Dit is dus zeer interessant voor wie voorouders zoekt in het Belgisch leger.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
Inschrijven voor 1 februari 2018 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
5,00 euro.
Woensdag 14 maart 2018 te 19.30 uur komt Dr. Maarten Larmuseau zijn lezing brengen “De

genetische revolutie in de familiekunde”.
Wie waren mijn voorouders? Hoe en waar leefden ze? En wie uit de regio is een verre
verwant van mij? Veel kans dat u dergelijke vragen ooit heeft gesteld. Volgens een recente
enquête blijkt maar liefst 7 op 10 Vlamingen interesse te hebben in hun familiegeschiedenis.
Heel wat mensen gaan ook daadwerkelijk op zoek naar antwoorden rond hun afkomst.
Genealogie en stamboomkunde is daarom onder Vlamingen één van de populairste hobby’s.
Tegenwoordig bestaat die hobby niet alleen maar uit het opzoeken van akten in stoffige
archieven maar ook in het laten analyseren van je DNA. Het erfelijke materiaal dat in het
DNA van iedere persoon geschreven staat, is immers een levend archiefdocument waarin
genetici op zoek gaan naar sporen uit het verleden. Wanneer stambomen en familienamen
gekoppeld worden aan genetische gegevens, kunnen er daarom nieuwe inzichten verkregen
worden over de geschiedenis van iemands familie en regio. Het nut van DNA binnen de
genealogie zal worden voorgesteld tijdens een boeiende lezing waarin o.a. koekoekskinderen,
Koning Albert I, en de Spaanse Furies een hoofdrol zullen spelen.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
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5,00 euro.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 10 maart 2018 via info@fv-dilbeek.familiekundevlaanderen.be
JAARPROGRAMMA 2018
Noteer alvast volgende data in jullie agenda zodat je niets hoeft te missen van onze
ledenvergaderingen.
woensdag 10 januari 2018 om 20.00 uur
NIEUWSJAARSVERGADERING
woensdag 14 februari 2018 om 20.00 uur
“Het financieel beheer van de landelijke parochies vóór 1820”
Lezing door Joris De Beul, voorzitter Andreas Masiuskring
maandag 19 februari 2018 om 14.00 uur
Bezoek aan het Legermuseum te Brussel
woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur
“De Genetische revolutie in de familiekunde”
Lezing door Dr. Maarten Larmuseau
zaterdag 17 maart 2018

Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen te Leuven
woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur
“Gericht zoeken op internet naar genealogische bronnen en gegevens”
Lezing door Pascal Dobbelaere
woensdag 9 mei 2018 om 20.00 uur
Oefening Oud Schrift door René Jammart
zaterdag 9 juni 2018
24 Praat- Kaas- en Wijnavond
e

woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur
“Waar komen onze gemeentenamen vandaan”
Lezing door Magda Devos
woensdag 10 oktober 2018 om 20.00 uur
Oefening Oud Schrift door René Jammart
woensdag 14 november 2018
Lezing (thema nog te bepalen)
woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur
Genealogische contactavond
Meer informatie kan u vinden onder de rubriek “Activiteiten” in deze en volgende
nieuwsbrieven.
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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
Openingsdagen voorjaar 2018
maandag 15 januari (op afspraak)
donderdag 11 januari – zaterdag 27 januari
maandag 5 februari – maandag 19 februari (op afspraak)
donderdag 8 februari – zaterdag 24 februari
maandag 5 maart – maandag 19 maart (op afspraak)
donderdag 8 maart – zaterdag 24 maart
maandag 16 april (op afspraak)
donderdag 12 april – zaterdag 28 april
maandag 7 mei (op afspraak)
donderdag 10 mei – zaterdag 26 mei
maandag 4 juni – maandag 18 juni (op afspraak)
donderdag 14 juni – zaterdag23 juni
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage
van 2,00 euro.
ARCHIEF RODE KRUIS TIJDENS WO I
Ontdek het archief van het Rode Kruis tijdens WO I: analoog of (deels) digitaal
Het Algemeen Rijksarchief bewaart 28 strekkende meter archief over de activiteiten van het
Belgische Rode Kruis tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dankzij een nieuwe inventaris kan je
het volledige archief voortaan raadplegen in onze leeszaal in de Ruisbroekstraat. Maar
enkele reeksen uit dit bestand zijn ook digitaal raadpleegbaar, in elke leeszaal van het
Rijksarchief: de steekkaarten met de gegevens van gewonde Belgische soldaten die werden
verpleegd in Belgische ziekenhuizen, en enkele honderden foto’s.
Het archief over de activiteiten van het Belgische Rode Kruis tijdens de Eerste Wereldoorlog
is van essentieel belang voor een goed begrip van de werking van de gezondheidsdiensten in
oorlogstijd. Het archief wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief en is nu ook ontsloten
voor onderzoek. Het bevat gegevens over de activiteiten van het Rode Kruis tijdens de Duitse
inval van 1914, in bezet België, aan het front en in het buitenland.
In het archief zijn duizenden steekkaarten terug te vinden met inlichtingen over gewonde
Belgische soldaten die in Belgische hospitalen verpleegd werden.
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Een deel van deze steekkaarten werd gedigitaliseerd (nrs. 176-242) en kan geraadpleegd
worden in onze (digitale) leeszalen (opgelet: niet online). De steekkaarten zijn geordend
volgens de verblijfplaats van de soldaten. Met een paar muisklikken krijg je per gemeente of
wijk informatie over het lot van de Belgische soldaten die tijdens de Groote Oorlog door het
Rode Kruis werden verzorgd.
Het archief bevat ook honderden foto’s die een goed beeld geven van de hospitaalwerking aan
het front, het werk van artsen en verpleegkundigen en het dagelijks leven in de omgeving van
het front. Een collectie met foto’s van het Amerikaanse Rode Kruis illustreert daarnaast de
toestand in België in 1918. Het fotomateriaal kan nu al in onze leeszalen worden
geraadpleegd (digitaal) en wordt eind 2017 ook online gezet.
Inventaris
De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via
publicat@arch.be . Je kan de inventaris ook gratis downloaden als pdf .
CORNEL Bart, (i.s.m.) AMARA Michaël, STRUBBE Filip en TALLIER Pierre-Alain,
Inventaris van het archief van het Belgische Rode Kruis (Eerste Wereldoorlog) (1914-1922),
reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 629, publ. 5760, Algemeen Rijksarchief,
Brussel, € 6,00.
Bron: Rijksarchief, nieuwsbericht, 04/10/2017
TERUGBLIK – KAPELLE EN ZIJN ZIGEUNERS
Onze lezing “Kapelle en zijn zigeuners” door Herman Roesems, en georgainiseerd in
samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem, vond plaats op woensdag 8 november 2017
en werd bijgewoond door 67 belangstellenden.

Waarom begraven te Sint-Ulriks-Kapelle ?
Anna Maria Roosenberg (Duitse) werd in1940 ziek en werd verzorgd in het ziekenhuis te Zottegem. Hoewel ze nog niet genezen was, trok ze met haar familie verder, ze wilden naar St.Jans-Molenbeek naar de paardenmarkt.
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Ze overleed echter in februari 1940 te St.-Ulriks-Kapelle en werd er begraven. Zij was een
zigeunerkoningin.
Ze was ° in Berlijn, en + op 24.02.1940, begraven op 26 februari.
Sindsdien liggen op de begraafplaats 54 zigeuners begraven.
Wie zijn ze?
Zigeuners kiezen ervoor om rondtrekkend te leven.
Er zijn verscheidene zigeuner’stammen’
1. Rom
. Kalderash (Caldarari)
. Lowana (paardenhandelaars uit Hongarije)
. Curara
. Ursari [De naam is afkomstig van het geven van voorstellingen met een beer. Roemenië]
2. Sinti of Manoesj
3. Kalé of Gitanos
Vanuit ons oogpunt
We kennen de zigeuners reeds eeuwen uit de benaming: Bohemers (uit Bohemen, Tsjechië),
Gypsies, Gitano’s (uit Egypte) vooral in de middeleeuwen.
Manoesj en Gitano’s (Gypsies) zijn de eersten die naar hier kwamen. In de 12de en 13de
eeuw vertelden ze dat ze uit Egypte moesten vluchten voor de ‘moren’, de islam. Ze waren
‘christenen in nood’ en dus te vertrouwen.
16de eeuw: men zag ze aan als afstammelingen van Kaïn, ze moesten zwerven over de aardbol.
Tijdperk van de Verlichting: men wou weten waar de zigeuners vandaan kwamen.
Door het bestuderen van de taal meende men dat hun taal afkomstig was uit het Sanskriet
(India), 8ste, 9de eeuw na Chr.
Herkomst, reisweg:
1 De Manoesj kwamen over de Balkan (Roemenië, Albanië) naar Duitsland (veel Germaanse woorden). Rond de 15de eeuw aangekomen in West-Europa.
2 De Gitano’s of Gypsies kwamen over Afrika, via Spanje, Andalusië, Catalonië (veel Arabische woorden). Vertrokken rond de 12de eeuw, bleven lang in Spanje.
Hoe ontving men die zigeuners? Hoe verging het hen?
1. De Manoesj werden scheef bekeken, er was vervolging, ze zijn bijna volledig verdwenen.
In de Nederlanden waren er razzia’s, want ze waren afstammelingen van Kaïn, laatste vervolgingen in 17de eeuw (protestantisme).
2. Tijdens de periode van de Romantiek beantwoordde het verschijnsel ‘zigeuner’ aan de romantische visie, het ideaalbeeld van de 18de-19de eeuw, cfr. het begrip Bohémien: ongebondenheid, vrijheid.
De Rom: kwamen in de 18de-19de eeuw uit de Hongaarse steppen. Ze kwamen op een gunstig moment.
3. Sinti of Manoesj : er waren Duitse Sinti, Franse en Sinti uit Piemonte.
Kalé of Gitano’s: er waren Catalaanse en Andalusische Kalé.
Ze werden tijdens WO II vervolgd en uitgeroeid. Na WO II waren er van hen nog 17 zigeuners over in Zuid-Frankrijk.
Majella Martelé
FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 12, nr. 12, december 2017

7

GEZINSRECONSTRUCTIES SINT-MARTENS-BODEGEM
Na de uitgave van de “Gezinsreconstructies Itterbeek, 1568-1915” en
“Gezinsreconstucties Sint-Ulriks-Kapelle, 1692-1916” is ons bestuurslid Léon
Verheylewegen volop aan de slag met de opmaak van het derde boek uit de reeks
gezinsreconstrukties, namelijk
Gezinsreconstructies Sint-Martens-Bodegemvan 1615 tot en met 1918

De uitgave van dit derde deel uit de reeks is voorzien in de lente 2018.
De andere twee uitgaven zijn nog steeds verkrijgbaar.
BELGISCHE DEPARTEMENTEN VAN 1795 TOT 1814
Tijdens de Franse bezetting werd België ingedeeld in departementen.
1. LYS (préfecture Bruges, correspond à la Flandre Occidentale)
2. ESCAUT(préfecture Gand, correspond à la Flandre Orientale + une partie
de la Zélande)
3. DEUX-NETHES (préfecture Anvers, correspond à la province d’Anvers + une
partie des Pays-Bas jusqu’au nord de Breda)
4. MEUSE INFERIEURE (préfecture Maestricht, correspond au Limbourg belge et
au Limbourg néerlandais)
5. DYLE (préfecture Bruxelles, correspond au Brabant)
6. JEMMAPES (préfecture Mons, correspond au Hainaut)
7. SAMBRE ET MEUSE (préfecture Namur, correspond à la province de Namur +
un morceau de la province de Luxembourg)
8. OURTHE (préfecture Liège, correspond à la province de Liège)
9. FORETS (préfecture Luxembourg, correspond à la province de Luxembourg +
le Grand-Duché).
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Bron: http://napoleonbonaparte.be/les-departements-belges-de-1795-a-1814/#Lys
BELGISCHE OORLOGSVLUCHTELINGEN TIJDEN WO I
Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog
Introductie
Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen. Het bracht grote vernieling met zich
mee en spaarde niemand: na vier dagen waren al 850 Belgische burgers doodgeschoten. De
angst bracht een grote vluchtelingenstroom op de been. De Belgen vluchtten voornamelijk
naar Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland, maar ook landen als Zwitserland en de
Verenigde Staten vingen tal van Belgische vluchtelingen op.
Op het hoogtepunt van de oorlog verbleven anderhalf miljoen gevluchte Belgen in het
buitenland; bijna 600.000 bleven daar tot het einde van de oorlog. Zij werden – zeker in het
begin – zeer gastvrij ontvangen. Tijdens de vier daaropvolgende jaren zouden de Belgen het
niet altijd even gemakkelijk hebben, maar het leven ging ook in ballingschap door: de
vluchtelingen zochten werk, richtten verenigingen op, huwden en kregen kinderen.
Dit dossier op familiegeschiedenis.be wil de verhalen van en over de Belgische
oorlogsvluchtelingen een plaats geven. Wie op zoek is naar informatie over familieleden die
tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten voor de oorlogsgruwel, vindt hier aanwijzingen naar
bronnen, databanken en literatuur. Klik hierboven op de landen of hulpmiddelen om meer te
weten te komen over de Belgische vluchtelingen.
https://familiegeschiedenis.be/dossiers/eerste-wereldoorlog
Bron: Website Familiegeschiedenis – Familiekunde Vlaanderen
FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 12, nr. 12, december 2017

9

INTERESSANTE WEBSITES
Op Nostalgeo zie je oude postkaarten in combinatie met streetview .
Nostalgeo laat je toe om oude foto's te bekijken in combinatie met het straatzicht van
vandaag. Je kan ook gratis eigen foto's toevoegen en beheren via de oplaadmodule.
Op de interactieve kaart worden alle oude postkaarten en foto's verzameld, gelocaliseerd en
vergeleken met het straatzicht van vandaag. Samen met jullie vullen we de kaart en creëren
we de streetview of the past.
http://www.nostalgeo.com/
Rouwbrieven en bidprentjes bij Familiekunde Brugge.
Naast familie- en voornaam wordt ook geboorte- en overlijdensjaar vermeld, alsook de
overlijdensplaats en het volgnummer op de lokale computer waar de rouwbrief / bidprentje is
opgeslagen. Het originele document zal, eens voorzien van een nummer, ook terug te vinden
zijn in een archiefdoos.
Zo ben je zeker of een rouwbrief al dan niet aanwezig is in het documentatiecentrum .
Het is ook mogelijk, om een verre verplaatsing te vermijden, een fotokopie of gedigitaliseerde
versie aan te vragen via email.
http://familiekundebrugge.brugseverenigingen.be/RouwbrievenbidprentjesBegraafplaatsen
Contrats de mariage de la châtellenie de Lille sous l'Ancien Régime.
Voor wie roots heeft over de huidige Franse grens in het gebied van de kasselrij Rijsel, is dit
"het" instrument om alle beschikbare huwelijkscontracten op te zoeken welke zich bevinden
in "Archives Départementales du Nord" te Rijsel. Er kan gezocht worden op notaris maar ook
(in te vullen links boven) op je gezochte familienaam...
Nog niet alle notarissen staan online, maar daar wordt aan gewerkt....
http://www.lillechatellenie.fr/cms/index.php?xtyp=A&init=C

SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven/bidprentjes
Ralph De Mecheleer (Moerbeke-Viane), Henri Vanden Meerssche (Groot-Bijgaarden), Dirk
Anthoons (Sint-Kwintens-Lennik), Liliane Ripol (Dilbeek).
Familiedocumenten/boeken/documenten
Inventarissen archieven uit Rijksarchief, Roland Vermeiren (Groot-Bijgaarden), Militaire
kaart van Edingen en Halle, Gilbert Puttaert (Dilbeek)
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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.
GEENS en VAN SCHUERBEECK te GROOT-BIJGAARDEN
Antwoord op vraag 17/11-01
Ik zit met een gelijkaardig probleem (en ook gesitueerd in het molenaarsmilieu).
Ik was gekomen bij Hendrick Geens, molenaar in Zaventem, maar vond zijn ouders niet.
Omdat zijn tweede echtegenote uit Overheembeek kwam, ben ik daar gaan zoeken.
Daar vond ik Francisucs Giens x Catharina Timmermans, met meerdere kinderen. Maar niet
de doop van Hendrick
Op basis van de peters/meters is er wel een grote kans dat dit de ouders zijn.
Had dit echtpaar dan eerder elders nog kinderen? waaronder Henrick? ik heb het nog niet
gevonden. Ook het huwelijk van dit koppel vond ik nog niet.
Ik heb helaas geen oplossing voor u, maar misschien is er toch wel ergens een link tussen ons
beider probleem?
I.1 Franciscus GIENS.
Gehuwd met Catharina TIMMERMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick GIENS (GEENS - GEENTS), molder op de Scherrewerremolen van Zaventem
(1693-1702-14) - schepen (1702-13) - Kerk- en H Geestmeester (1694-1713), gedoopt ca
1662 te Overheembeek ? Overleden op 01-08-1731 te Zaventem.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-06-1687 te Zaventem met Martina BERCKELAERS, geboren
ca 1662 te Zaventem, overleden op 04-05-1690 te Zaventem, dochter van Adriaen
BERCKELAERS en Barbara VANDEN HAUTE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-11-1691 te Over Heembeek met Maria STRAETMANS
(STRATMANS- VANDER STRAETEN), 21 jaar oud, gedoopt op 21-01-1670 te
Overheembeek (getuige(n): Lucas Verhasselt & Barbara vander Veken nomine Maria
Borremans), overleden op 08-06-1726 te Zaventem op 56-jarige leeftijd, dochter van Philip
STRAETMANS, consul (meier) huius pagi (Over Heembeek) - brouwer, en Cathelijne
VANDER HASSELT (VERHASSELT).
Gehuwd voor de kerk (3) op 24-07-1729 te Zaventem (getuige(n): Joannes van Achter &
Joannes de .onet) met Joanna RIJDANS (RIJDALS), geboren ca 1705, dochter van Judocus
REIJDAELS en Maria VAN GIJSEL.
2. Arnoldus GIENS, gedoopt op 12-10-1670 te Over Heembeek (getuige(n): Arnold van
Obberghen & Anna Smetsers).
3. Elisabeth GHIENS, gedoopt op 14-11-1673 te Over Heembeek (getuige(n): Gaspar van
Lint & Elisabeth van Aenschouwen).
4. Maria GIENS, gedoopt op 28-04-1676 te Over Heembeek (getuige(n): Martinus Pornel &
Maria Vincx).
5. Guilielmus GEENTS.
Gehuwd voor de kerk op 23-07-1686 te Over Heembeek (getuige(n): Martinus van Elewijck
& Paul Willems) met Maria VAN ELEWIJCK.
Ingezonden door Herman Swinnen
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DERICK te DWORP
Antwoord op vraag 17/11-02
Ik heb vroeger naar een vondeling te Antwerpen gezocht en gevonden in de Antwerpse
OCMW-archieven. Ik vond er niet alleen het verslag van de vinding zelf maar ook
volgrapporten gaande tot het ogenblik van meerderjarigheid en verlaten van de binding met
het vondelingentehuis.
Ik denk dat hetzelfde geld voor Brussel
Ingezonden door Peter Beersmans
Noot van de redactie:
Museum van het OCMW van Brussel, Hoogstraat 298A te 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2/543.60.55 – museum@ocmwbru.irisnet.be
Openingsuren: van maandag tot donderdag van 14u tot 16u

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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BIJLAGE NIEUWSBRIEF JAARGANG 12
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
Gezinsreconstructies Sint-Ulriks-Kapelle 1692-1916
Archief Schepenbank Asse
Interesante websites
Huwelijkscontracten Douai
Eeuwige passanten

3
5
7
8
9

Nummer 2
Joden en Jodendom in België
1794 – Denombrement Groot-Bijgaarden
Telegraaf van Chappe

4
5
7

Nummer 3
Oorsprong familienamen
Nooddoop
Magistraten en Ministeriële officieren 1830-1920

4
5
6

Nummer 4
Misia's Missie
Onze bibliotheek
Woordenlijst Latijn-Nederlands
Interessante websites
Oude tradities – Zevende zoon

3
4
6
6
7

Nummer 5
Waar woonden mijn voorouders
Belgische Koopvaardij 1830-1980
Gezinsfiches Tielt
De Begische Mouvement

4
7
7
7

Nummer 6-7
Rentmeester Abdij Groot-Bijgaarden
Historische kadasterplannen online
Interessante websites

4
5
6
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Nummer 8-9
Oudste parochieregister van Dilbeek
Zelf digitaal archiveren
Bijzondere familienaam
Interessante websites

4
8
8
9

Nummer 10
Was opa een Nazi?
Website Lenniks Archief
Interessante websites

4
4
5

Nummer 11
Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I
Index kadastrale leggers Halle 1834-1920
Interessante websites

3
4
5

Nummer 12
Archief Rode Kruis tijdens WO I
Kapelle en zijn zigeuners
Belgische departementen van 1795 tot 1814
Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens WO I
Interessante websites
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