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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.

Zicht op de leeszaal in ons documentatiecentrum
Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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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 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
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.
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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.
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 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.
OUDE KAARTEN EN PLANNEN OP CARTESIUS
Oude kaarten en plannen op Cartesius.be
De viertalige website www.cartesius.be is een samenwerking tussen vier grote federale
instellingen: het Nationaal Geografisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief
en het Koninklijk museum van Midden-Afrika. Samen hebben deze instellingen een enorme
verzameling kaarten van Belgische steden en gemeenten. We spreken over 100.000-en
documenten.
Alles is zeker nog niet ingescand, de site wordt dus continu aangevuld.
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Wat geweldig is: je kan op een huidige kaart aanduiden in welke regio je kaarten zoekt. Een
seconde later krijg je een lijst met oude kaarten uit die buurt. De klassieke manier van zoeken,
bv. op naam van de gemeente, bestaat natuurlijk ook nog. Tip: probeer ook eens de
gemeentenaam in het Frans. De praktijk wijst uit dat zoeken op ‘Bijgaarden’ of op ‘Bigard’
een verschillend resultaat bekomt.
Zulke kaarten zijn soms zware bestanden. Heb even geduld bij het openen. En probeer
verschillende manieren: soms lukt het niet bij ‘Openen’, maar wel door op het micro-kaartje
te klikken.
Jan Erkelbout
OUDE POSTKAART TE ALSEMBERG
Een oude postkaart te Alsemberg
Een oude postkaart kan soms een familienaam bevatten. Of de naam van een huis of café. En
die vormen dan weer de link met een familiegeschiedenis. Het is één van de vele plaatsen
waar heemkunde en familiekunde elkaar raken.
Onderstaande kaart uit Alsemberg vermeldt zowel familienamen (Bergmans-Heymans) als de
naam van een café (In ’t Kasteel). De zoektocht om dit gebouw te lokaliseren kan moeilijk
zijn.
In de ‘Geschiedenis van Alsemberg’ van Constant Theys wordt het café vermeld: ‘Waar op
het einde van de 19de eeuw de herberg ‘In het Kasteel’ stond, op de hoek van de Molenbeek en
de Schoolstraat, nu Brusselsesteenweg, links lag voorheen een hofstede genoemd de
Balance…’
De reling naast het gebouw duidt aan dat de beek daar loopt. Het gebouw kan dan ook
vandaag exact gesitueerd worden: Brusselsesteenweg 25, rechts van de inrit van Colruyt.
Via het archief van het kadaster vinden we meer: het werd gebouwd in 1877. In 1889 werd het
eigendom van Guillaume Bergmans (°20.01.1851) en Barbe-Amélie Heymans (+08.10.1934),
na een schenking door haar ouders.
Een mondelinge getuigenis leert ons dat er na de Oorlog 40-45 een brand geweest was. Het
kadaster schrijft ‘opnieuw in gebruik genomen op 10.01.1951’.
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Er blijven altijd vragen. Waarom verwijst dit café naar een kasteel? Stond er op het
Winderickxplein vroeger een kasteel? Of is het een verwijzing naar die hofstede ‘De
balance’?
Jan Erkelbout
GULDENBOEK DER VUURKAART
Heeft de oorlogsveteraan de oorlog overleefd? Kijk eens in het Guldenboek der Vuurkaart via
onderstaande link.
Helemaal onderaan kan je een lijst raadplegen gesorteerd op familienaam, woonplaats of
regiment. Boek en bladzijde staan naast de naam vermeld. Daarmee kan je dan in de boeken
verder zoeken.
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek
.htm
Wat is het Guldenboek Der Vuurkaart?
Het Guldenboek werd uitgegeven tijdens de jaren dertig, met de allerlaatste editie in 1940,
door het Uitgevershuis J.Rozez te Brussel. Het bevat namen en foto's van oorlogsveteranen
die in het bezit waren van een Vuurkaart.
Het boek bestaat uit diverse edities. Dit waren 8 Nederlandstalige en 8 Franstalige, met
diverse bijvoegsels . Volgende edities werden uitgebracht:
1933-1934/ 1934-1935/ 1935-1936/ 1936-1937/ 1937/ 1937-1938/ 1938-1939 en 1940.
WIJZIGING TERMIJN RAADPLEGING AKTEN BS
Wijziging van de termijnen voor raadpleging akten BS
Voor genealogen en ook andere vorsers is er goed nieuws. Het zonder voorwaarden
raadplegen van de akten van de burgerlijke stand wordt versoepeld.
De termijn voor overlijdensakten wordt ingekort tot 50 jaar en die voor huwelijksakten tot 75
jaar.
Zie: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december), die in Titel 11 enkele wijzigingen
aanbrengt in de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing,
waaronder:
Art. 166.
4° het ontworpen artikel 29 van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt:
a) paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
"Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van:
- akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;
- akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;
- anderen akten van meer dan honderd jaar oud."
Bron: Familiekunde Vlaanderen vzw
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INTERESSANTE WEBSITES
Enkele interessante websites met Latijnse termen uit parochieregisters en oude documenten en
hun betekenis.
https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Vacubularium_Index
http://www.willebroek.info/Archief/LA-DIC/index.htm
https://gramps-project.org/wiki/index.php?title=Nl:Latijnse_woorden_en_expressies

SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven/bidprentjes
Jean-François De Neef (Pamel), Roland Vermeiren (Groot-Bijgaarden), Margriet VlamynckVantoortelboom (Dilbeek), Robert Masson (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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