
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 14 nummer 1 januari 2019

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.

Het bestuur wenst u en
uw dierbaren
een opperbest
en een gezond

2019

Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ONS WERKGEBIED

Er heerst soms nogal wat onduidelijkheid over ons werkgebied. Dit beperkt zich dus niet 
uitsluitend tot de gemeente Dilbeek. 
Om alle misverstanden uit de wereld te helpen stellen wij ons werkgebied hier nog eens voor.
Zoals u kan merken op onderstaande kaart omvat het alle gemeenten van West Vlaams-
Brabant.

Het werkgebied van FV regio Dilbeek vzw strekt zich uit over volledig west Vlaams-Brabant 
omvattende volgende fusiegemeenten: Affligem, 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 en Wemmel.
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Deze omvatten de gemeenten (alfabetisch) van voor de fusie van 1977:
Affligem, Alsemberg, Asse, Beersel, Beert, Beigem, Bekkerzeel, Bellingen, Bever, 
Bogaarden, Borchtlombeek, Brussegem, Buizingen, Dilbeek, Drogenbos, Dworp, Elingen, 
Essene, Gaasbeek, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Groot-Bijgaarden, Halle, Hamme, 
Heikruis, Hekelgem, Herfelingen, Herne, Hoeilaart, Huizingen, Humbeek, Itterbeek, Kapelle-
op-den-Bos, Kester, Kobbegem, Leerbeek, Lembeek, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, 
Lot, Malderen, Mazenzele, Meise, Merchtem, Mollem, Nieuwenrode, Oetingen, Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek, Oppem, Opwijk, Oudenaken, Overijse, Pamel, Pepingen, Peutie, 
Ramsdonk, Relegem, Ruisbroek, Schepdaal, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Genesius-Rode, 
Sint-Katherina-Lombeek, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Martens-
Lennik, Sint-Pieters-Kapelle, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Ulriks-Kapelle, Steenhuffel, Strijtem, 
Strombeek-Bever, Teralfene, Ternat, Tollembeek, Vilvoorde, Vlezenbeek, Vollezele, 
Wambeek, Wemmel, Wolvertem, Zellik.

Over al deze gemeenten bezitten we informatie en documenten in onze bibliotheek en op onze
pc's in ons documentatiecentrum.
Maar ook over gemeenten van de omliggende regio's en de provincies Oost en West-
Vlaanderen bezitten we heel wat gegevens. Door een samenwerking met andere afdelingen 
beschikken we ook over een uitgebreide collectie rouwbrieven en bidprentjes.
Denk dus niet te snel, in Dilbeek zal ik niets vinden wat me aanbelangt. Neem alvast een 
kijkje in onze bibliotheekcatalogus op onze website.

ACTIVITEITEN

BELANGRIJK BERICHT

Omdat de capaciteit van ons vergaderlokaal beperkt is en omwille van de steeds toegenomen 
belangstelling voor onze lezingen vragen wij u zich steeds vooraf in te schrijven en uw 
aanwezigheid te bevestigen.
Mocht u, omwille van welke reden ook, toch niet aanwezig kunnen zijn na inschrijving 
gelieve dit dan ook te laten weten zodat we eventuele personen op de wachtlijst kunnen 
toelaten.

Woensdag 9 januari 2019 om 20.00 uur organiseren wij onze jaarlijkse nieuwjaarsvergadering.
We willen het nieuwe jaar starten met een gezellige bijeenkomst met de voorstelling van onze 
nieuwste publicatie “Indexen van Dopen, Huwelijken en Overlijdens van Dilbeek van 1792-
1920” en we stellen er ons jaarprogramma 2019 voor. We sluiten de avond af met een drankje.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 2 
januari 2019 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Raadszaal Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

Woensdag 13 februari 2019     om 20 uur brengt Jan Caluwaerts zijn lezing “Kinderen van 
der minne – bastaarden van adel en burgerij in je kwartierstaat”.
Geen gezeur over een Delphine meer of minder. « Bastaarden » van adel en burgerij waren 
ooit heel gewoon en werden in de late middeleeuwen en tot in de 17de eeuw niet weggestopt. 
Hoe kregen ze een plaats in hun familie, in de maatschappij en welke waren hun rechten? Jan 
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Caluwaerts bestudeerde het fenomeen met zijn vele facetten en legt aan de hand van een 
aantal Brabantse voorbeelden ook uit hoe deze « kinderen van der minne » een link vormen 
tussen de landelijke families en vorstelijke dynastieën.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 3 
februari 2019 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 13 maart 2019 om 20.00 uur organiseren wij een Oefening Oud Schrift onder 
de deskundige leiding van René Jammart.
We ontleden samen enkele praktische oefeningen uit de prijsvraag van het Rijksarchief in 2018 en 
krijgen verklaring van enkele afkortingen uit het Cijnsboek van Gaasbeek in 1570.
Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te spijkeren, niet. Het wordt zeker en vast 
zoals steeds weer 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.

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.

Voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons documentatiecentrum op de 
1  e   maandag en de 4  e   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 7 januari 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 10 januari 2019 van 20 tot 22 uur

maandag 21 januari 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag26 januari 2019 van 10 tot 12 uur

maandag 4 februari 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 14 februari 2019 van 20 tot 22 uur

maandag 18 februari 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 23 februari 2019 van 10 tot 12 uur

maandag 4 maart 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 14 februari 2019 van 20 tot 22 uur

maandag 18 maart 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 23 maart 2019 van 10 tot 12 uur

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage
van 2,00 euro.
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IN MEMORIAM

Op 14 december 2018 is erevoorzitter (van toen nog de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde), zesde oud-voorzitter Edgard Seynaeve overleden. Hij was geboren in 1941. 
In 1996 werd hij bestuurder (tot maart vorig jaar) en was algemeen voorzitter van 1999 tot 
2008; De uitvaart heeft plaats gehad op donderdag 20 december 2018 in de Sint-Michielskerk 
te Roeselare.

Foto genomen op nationaal congres in
Alden Biesen anno 2007.

VERLOREN OOM IN PARIJS

Een verloren oom in Parijs

In elke familie zit wel een verloren schaap. Zo had mijn vader een oom, Arthur Erkelbout 
(°1882) die uitgeweken was naar Parijs. Er werd hierover in de familie weinig of niets verteld.
Als ik het ter sprake bracht werd het altijd heel stil. De kans is dan ook zeer groot dat hij 
eerder gevlucht is dan louter verhuisd.
Als het de bedoeling was om in de anonimiteit te vertoeven, is nonkel Arthur in zijn opzet 
geslaagd. Na enkele tochten naar Parijs heb ik vandaag nog steeds geen spoor van hem.
In Parijs bevinden zich genealogische centra – je vindt de adressen op het net - zoals wij een 
centrum hebben in Groot-Bijgaarden. Met ook een grote verzameling funeralia. Daar vond ik 
wel een rouwbrief, doch van een andere tak van naamgenoten. Deze rouwbrief verwijst op 
zijn beurt naar de bekende begraafplaats Père Lachaise.

Tot voor kort was het onbegonnen werk om op dit reusachtig kerkhof een graf te vinden. 
Tenminste van een onbekende Erkelbout. Vele jaren zocht ik vruchteloos naar lijsten van die 
vele oude graven. Vandaag kan je eindelijk op Geneanet toch een 3700 foto’s van grafzerken 
vinden op Père Lachaise. En ja, joepie, ik heb een treffer. Maar van opnieuw een andere 
familie Herckelbout.
Een fijne hobby hebben we. Bij elk antwoord vinden we tien nieuwe vragen .

Jan Erkelbout
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STAMBOEKEN ZEELIEDEN OP BELGISCHE SCHEPEN (1845-1886)

Stamboeken van zeelui op Belgische schepen (1845-1886): toegang online doorzoekbaar

Stamboeken van zeelui bevatten gegevens die geschikt zijn voor zowel stamboomonderzoek 
als onderzoek naar migratiepatronen. In het kader van het IMMIBEL-project werden de 
klappers op de stamboeken die worden bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren 
digitaal verwerkt én geïntegreerd in onze online zoekrobot.
Het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren bewaart de stamboeken van de zeelui die op 
Belgische koopvaardijschepen hebben gevaren. Het opmaken van het stamboek was een 
bevoegdheid van de Waterschout van Antwerpen. De eerste reeks stamboeken dateert uit de 
periode 1845-1930. In 45 kolossale registers werden voor die periode ongeveer 165.000 
namen van zeelui geregistreerd. Op deze reeks stamboeken bestaan drie indexen, waarin de 
(voor)naam van de zeeman, de geboorteplaats en het stamnummer staan genoteerd. Deze 
indexen vormen bijgevolg de toegang tot de eigenlijke stamboeken, waarin meer informatie te
vinden is over de zeeman, de reizen die hij/zij heeft gemaakt en op welke schepen hij/zij heeft
gevaren. De eerste alfabetische index die toegang biedt tot de stamboeken uit de periode 
1845-1886 is dankzij het BRAIN-onderzoeksproject IMMIBEL geïntegreerd in onze 
zoekrobot Zoeken naar personen.
Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk wat de oorsprong of de wettelijke basis van deze 
stamboeken is, maar alleszins zijn er gegevens voor de periode 1845 tot 2008 bewaard 
gebleven. Elke persoon die ingeschreven is in het algemene stamboek van de zeelieden heeft 
recht om op basis van zijn vaardagen en gedane afdrachten een beroep te doen op de hulp- en 
voorzorgskas voor zeevarenden. De HVKZ kwam er op initiatief van de Belgische overheid 
om deze beroepsgroep – die grote risico’s liep – beter te beschermen tegen het verlies van 
inkomsten wegens ziekte, invaliditeit of ouderdom. De zeelui waren verplicht om zich aan te 
sluiten bij deze solidariteitskas. De kas werd gespijsd met bijdragen afkomstig van een 
inhouding van de lonen van de zeelui, een storting van de reders, schenkingen en legaten en 
een overheidssubsidie. Er werden financiële tegemoetkomingen uitgekeerd aan zeelui bij 
ziekte, ouderdom, werkonbekwaamheid of invaliditeit naar aanleiding van een werkongeval. 
Ook weduwen, wezen of behoeftige familieleden kregen een uitkering op basis van de 
bijdragen van de overleden zeeman. Het was de Waterschout van Antwerpen die de 
inhoudingen op de lonen inde en de bedragen overmaakte aan de schatbewaarder van de 
HVKZ.
De stamboeken vormen een interessante bron omdat ze een overzicht bieden van de carrière 
van de zeelui die op Belgische schepen hebben gevaren. De oudste registers bevatten 
gegevens die geschikt zijn voor stamboomonderzoek of onderzoek naar migratiepatronen. Zo 
worden de namen van de ouders van de zeeman vermeld, de geboorteplaats en -datum en de 
woonplaats. Er is tevens plaats voorzien voor de fysieke beschrijving van de persoon 
(littekens, tatoeages), maar die gegevens zijn doorgaans niet ingevuld. Daarnaast staat de 
graad of functie die de zeeman bekleedde, genoteerd. Dat kan gaan van scheepjongen, 
matroos tot kapitein. Naast de identificatiegegevens van de zeeman, staan er in de stamboeken
ook gegevens over de zeereizen die de betrokkene heeft gedaan: de datum van in- en 
ontscheping, de naam van het schip, de vlag waaronder het schip in kwestie voer, wie de 
kapitein was en wat de haven van bestemming was. Op basis de geregistreerde vaartijd en het 
loon dat de zeeman per maand verdiende, werden de bijgedragen berekend die voor de HVZK
bestemd waren.
De stamboeken voor de zeelui zijn onmiskenbaar een unieke en essentiële bron voor zowel 
genealogisch als historisch onderzoek.
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Meer info via http://www.arch.be/lists/lt.php?id=eRhVAQUFGgZRDkUGAQRU

Leestip
Een handige introductie tot de bronnen die het Rijksarchief bewaart over de Belgische 
koopvaardij voor de periode 1830-1980 is te lezen in de zoekwijzer Belgische koopvaardij 
1830-1980. Klik hier voor meer info over deze zoekwijzer.

Bron: Rijksarchief, Nieuwsbrief december 2018

PASTOOR KAREL NERINCKX

Op zondag 23 september 2018 werd aan de gevel van de Sint-Niklaaskerk in Herfelingen een 
gedenkplaat ingehuldigd ter ere van pastoor Karel Nerinckx, Apostel van Kentucky (US).

Biografie
Karel werd geboren als Charles Nerinckx in Herfelingen op 2 oktober 1761 als zoon van arts 
Sebastiaan en Petronilla Langendries en oudste van veertien kinderen. In 1762 verhuist de 
familie naar Ninove en loopt hij school in het college van Edingen. In 1774 start hij met zijn 
studie Latijn in het toenmalige Sint-Aloysiuscollege van Geel. Daarna volgt hij de cursus 
filosofie aan de universiteit van Leuven. Van 1781 volgde hij het priesterseminarie van het 
aartsbisdom Mechelen en op het einde van het jaar 1785 wordt hij tot priester gewijd te 
Mechelen.
Na zijn aanstelling, in 1786, als vicaris van de aartsbisschoppelijke parochie Sint-Rumoldus 
in Mechelen wordt hij in 1794 pastoor in Everberg-Meerbeek (Kortenberg) waar hij de kerk 
herbouwde.
Op 6 augustus 1797 moet Charles onderduiken voor de Franse bezetter en verbergt hij zich 
vier jaar lang in het Sint-Blasiusziekenhuis van Dendermonde waar zijn tante langs moeders 
kant, zuster Constantia Langendries, overste was.
Op 2 juli 1804 verlaat Charles zijn familie en vrienden om naar de V.S. te reizen. Hij reist via 
Amsterdam en op 14 november 1804 komt de dan drieënveertig jarige Eerw. Charles 
Nerinckx aan in de V.S. als missionaris bij Mgr. Caroll (eerste bisschop van de U.S.A. van het
bisdom Baltimore in Maryland). Snel na zijn aankomst start hij in het Georgetown college 
met de Engelse lessen (tot 6 ei 1826).
In 1805 krijgt hij Kentucky toegewezen om Father Stephen T. Baldwin, de enige priester in 
St. Stephen's op Pottingers Kreek in Kentucky te helpen.
Hij reist naar de staat Illinois en Vincennes in de staat Indiana voor missioneringswerk en 
bouwt in 1806 zijn eerste kerk. Gedurende 19 jaar zal hij tien kerken bouwen en sticht 
hiermee tien parochies.
In 1812 sticht Charles, samen met de gezusters Ann en Maria Rhodos uit Baltimore, de 
kloosterorde 'Vrienden van Maria aan de voet van het Kruis', 'Klein Loretto' in St. Charles in 
Hardin Creek in Kentucky. Ze baseren zich op enkele basisregels van de H. Augustinus en 
gaan zich toeleggen op Christelijk onderwijs voor meisjes.
In 1815 en een tweede maal in 1821 komt Charles terug naar Vlaanderen om hulp te zoeken 
voor zijn missioneringswerk. Op een voordracht in Mechelen kan hij jongeren begeesteren 
om hem bij te staan, o.a. de nog minderjarige Pieter-Jan De Smet (leerling aan het Klein 
Seminarie), die later als blanke een bijzonder vertrouwen geniet bij de indianen.
In 1823 telt de kloosterorde honderd religieuzen, vijf kloosters en zes scholen.
In juni 1824 tekt hij zich terug in het klooster Bethlehem in Perry County, Missouri, een 
klooster voor 12 indiaanse meisjes van zijn stichting Loretto en wil zich toeleggen op de 
missionering bij de indianen.
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Eerw. Charles Nerinckx sterft in St. Genevieve op 8 augustus 1824 en wordt begraven op 14 
augustus.
Op 16 december 1833 wordt zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Loretto in Kentucky 
waar hij de kloosterorde heeft gesticht.
In 1910 laten de zusters een marmeren beeld van hun stichter plaatsen in het Moederhuis in 
Loretto.

Gezin
Sebastiaan Karel Antoon NERINCKX, ° Sint-Kwintens-Lennik, 01/02/1737 en + Ninove, 
03/04/1808
gehuwd te Herfelingen op 18/08/1761 met
Petronella (Pieternelle) LANGHENDRIES, ° Oetingen, 21/12/1738 en + Ninove, 
04/10/1815

1. Karel, priester, ° Herfelingen, 02/10/1761 – + St. Genevieve (Missouri USA), 12/08/1824
2. Petrus, ° Herfelingen, 16/05/1763 – + 1796
3. Sebastiaan Karel Antonius, dokter en chirurg te Halle, ° Ninove, 07/12/1764 – + Sint-

Jans-Molenbeek, 04/08/1838 x Halle, 09/11/1790 met Marie Philippine Jeanne van 
den BERGHE

4. Joanna Alberta, ° Ninove, 05/03/1767 – + Ninove, 26/03/1767
5. Maria Catharina, begijn, ° Ninove, 25/03/1768
6. Joanna Constantia, religieuse, ° Ninove, 23/05/1770
7. Franciscus Adrianus Fidelis, ° Ninove, 23/03/1772 – + 22/12/1794
8. Maria Anna Albertina, religieuse, ° Ninove, 09/10/1773
9. Anna Carolina Ludovica, ° Ninove, 25/08/1775
10. Jan Jozef Hendrik., kapucijn, priester van St. Louis de Gonzague in Somerstown 

Londen, ° Ninove, 15/07/1776 – + Somerstown Londen, 22/12/1855
11. Emanuel Carolus Mauritius, ° Ninove, 22/09/1778 – + Ninove, 17/04/1781
12. Joanna Perpetua Felicita, ° Ninove, 1780
13. Cornelius Vitalis, Ninove, 28/04/1782 – + Sint-Joost-Ten-Node, 17/12/1855
14. Maria Theresia Carolina, ° Ninove, 27/08/1783 – + Brussel, 06/10/1842
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Kwartierstaat

Over de verdere voorouders en verwantschappen met nalomelingen kan u verder informatie 
vinden in ons documentatiecentrum.

Bronnen:
– Biografie, Gedenkboekje ter gelegenheid van de inhuldigingsviering
– Douxchamps Hervé, La Famille Nerinc(k)x de Brages, 1992
– Depester Alfons, opzoekingen kwartierstaat en familieverbanden

Gilbert Buyst

SCHENKINGEN

Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te Groot-

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Liliane Ripol  (Dilbeek)

Boeken/documenten
Kris Meskens (Herfelingen), Charles Haelterman (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.

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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